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УВОДНА РЕЧ 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У БЕОГРАДУ 

 

Београд, као доминантан развојни и економски центар региона, јесте град сталних 

трансформација и великих изазова. 

 

Стратегија развоја града Београда до 2021. прецизно дефинише путоказ за његов 

дугорочно одржив развој и омогућава главном граду Србије да се пореди и такмичи 

са другим метрополама у региону Југоисточне и Централне Европе. Јасни 

стратешки циљеви одређују позицију Београда у односу на глобалне и европске 

приоритете развоја. 

 

Основни циљ развоја Београда за наредни петогодишњи период јесте унапређење 

квалитета живота грађана и побољшање економских перформанси уз 

континуирана инвестициона улагања, унапређење идентитета, афирмацију јавног 

простора, речних обала и приобалних зона града. 

 

Дефинишући стратешке циљеве и приоритете по областима, Град је узео у обзир 

све важеће националне документе којима су дефинисани циљеви и кораци у 

процесу приступања Европској унији, те су одговарајући стандарди ЕУ уграђени у 

мере и активности које су предвиђене Стратегијом. Овим документом се уводе нове 

развојне парадигме и теме које одговарају на савремене потребе града, док се 

истовремено настављају и реализују велики пројекти утврђени стратешким 

плановима још из златног времена Београда двадесетог века. Транспарентни и 

партиципативни процеси у промишљању будућности Београда афирмишу Градску 

управу као савремену, отворену и одговорну према грађанима. 

 

Коришћење нових паметних технологија, употреба обновљивих извора енергије и 

охрабривање здравих животних навика јесу трајна опредељења Града. Стратегијом 

развоја града, Београд потврђује и наставља да гради свој идентитет заснован на 

динамичном спуштању на реке, подршци одрживој мобилности и промени 

хијерархије у саобраћају која предност даје пешацима, бициклистима и јавном 

превозу. 

 

У обликовању будућности нашег града неопходно је учешће свих актера развоја, 

управе, институција, приватног сектора и грађана. Стога позивам све којих се 

описани процеси тичу да дају свој драгоцени допринос обликовању будућности 

Београда. 

 

Др Синиша Мали 

градоначелник Града Београда 
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УВОД 

 

Стратегија развоја града Београда представља кровни стратешки развојни 

документ Града којим се дефинишу развојни циљеви и приоритети по областима 

до 2021. године, уз дефинисање одговорности кључних актера и индикатора за 

праћење успешности њиховог спровођења. 

 

Стратешко опредељење Града Београда усмерено је на достизање високих 

стандарда квалитета живота и рада свих грађана и привредних субјеката, са 

фокусом на отвореност Београда као европске метрополе која пружа једнаке шансе 

свима. Друштвена кохезија, образовање, одрживи развој, инклузивност, очување 

природних, културних и просторних вредности и ресурса, саставни су део 

стратешких циљева и приоритета на којима се Стратегија базира. 

 

На основу анализе тренутног стања (Прилог 1) основни задатак представља 

подстицање убрзаног економског развоја града Београда, базираног на примени 

знања и иновација, у складу са дефинисаним правцима развоја Републике Србије и 

Европске уније (Прилог 3).  

 

Развојем привреде базиране на иновацијама и знању, омогућиће се раст 

конкурентности привреде града Београда, као и испуњење осталих приоритетних 

циљева дефинисаних Стратегијом.  

 

Уважавајући постојећа стратешка документа Републике Србије, као и стратешка 

опредељења Европске уније, Град Београд је приступио дефинисању визије, 

стратешких циљева и приоритета, уз пратећи акциони план (Прилог 2), који 

садржи мере и активности у свим кључним областима развоја града: економском, 

урбаном развоју, развоју саобраћаја, комуналне привреде, енергетике, заштити и 

унапређењу животне средине, социјалном и институционалном развоју. 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

 

Стратегија развоја града Београда је кровни стратешки документ којим се јасно 

дефинишу кључни правци развоја града Београда до 2021. године. 

  

У процесу израде Стратегије развоја града Београда поштована су сва правила која 

су дефинисана позитивним законским прописима Републике Србије, као и праксе 

које постоје у Европској унији, док је са аспекта процеса израде коришћен 

партиципативни приступ који је подразумевао учешће свих заинтересованих 

страна. 

 

Процес израде Стратегије развоја града Београда до 2021, којим је руководио 

Секретаријат за привреду Града Београда, обухватао је следеће фазе:  

- Именовање Радне групе за израду нацрта Стратегије развоја града Београда;  

- Избор консултантске куће за помоћ у припреми Стратегије развоја града 

Београда; 

- Евалуација степена остварености приоритетних пројеката из претходне 

Стратегије развоја града Београда (Стратегијa развоја града Београда 2011–

2016); 

- Анализа тренутног стања градских система (екстерна анализа – анализа 

претњи и шанси и интерна анализа – анализа снага и слабости);  

- Дефинисање визије, стратешких циљева, приоритета и мера; 

- Дефинисање индикатора којима ће се пратити успешност у спровођењу 

циљева и приоритета Стратегије; 

- Израда акционог плана (Прилог 2) који садржи приоритетне пројекте за 

период до 2021. године (начин реализације, финансирање, рокови и 

одговорности); 

- Припрема нацрта Стратегије развоја града Београда за период; 

- Сагласност Радне групе на достављени нацрт Стратегије развоја града 

Београда (нацрт достављен од стране изабраног консултанта); 

- Јавна расправа о предлогу Стратегије развоја града Београда до 2021; 

- Усвајање Стратегије развоја града Београда од стране надлежног органа 

Града Београда. 

 

Радна група за израду Стратегије развоја града Беогрaда, именована од стране 

градоначелника 28. јула 2015. године, имала је задатке да: 

- Дефинише циљеве и пројектне задатке израде Нацрта Стратегије развоја 

града Београда до 2021. године са Акционим планом; 

- Координира и прати рад стручног тима испред изабране институције за 

израду Нацрта Стратегије развоја града Београда до 2021. са Акционим 

планом; 

- Разматра сва кључна питања везана за Стратегију и Акциони план; 

- Да сагласност на предложени садржај Нацрта Стратегије и Акционог плана 

пре његовог усвајања од стране надлежног органа Града Београда;  
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- Да по потреби, у току саме израде Нацрта Стратегије и Акционог плана, 

сарађује са свим релевантним институцијама. 

 

На основу урађене анализе стања дефинисани су циљеви развоја града Београда 

до 2021. годинe.   

 

Дефинисани стратешки циљеви су: 

- конзистентни; 

- међусобно усаглашени; 

- релевантни за потребе и стање града; 

- оствариви у односу на његове могућности и расположиве ресурсе; 

- мерљиви у складу са дефинисаним индикаторима. 

 

Операционализацију стратешких циљева – дефинисање приоритета и мера 

радиле су радне групе које су биле састављене од представника секретаријата, 

градских институција, јавних предузећа и институција за подршку развоју. По 

идентификованим циљевима формиране су следеће радне групе: 

1. Радна група за стратешки циљ Конкурентна привреда базирана на знању, 

2. Радна група за стратешки циљ Паметан урбани развој града на две европске 

реке, 

3. Радна група за стратешки циљ Одржива мобилност за интерактивни развој 

града, 

4. Радна група за стратешки циљ Квалитетније и економичније услуге за све 

грађане, 

5. Радна група за стратешки циљ Енергетски ресурси као развојна шанса, 

6. Радна група за стратешки циљ Одржив, отпоран и обновљив град, 

7. Радна група за стратешки циљ Унапређена друштвена кохезија, 

8. Радна група за стратешки циљ Паметна управа. 

 

Методологијом израде Стратегије предвиђена је флексибилност и адаптабилност 

мера и активности у складу са променама у окружењу које могу да наступе у 

наредном периоду.  

 

Акциони план представља пројекцију појединачних активности у оквиру 

дефинисаних приоритета и мера и предвиђено је његово усклађивање на 

годишњем нивоу. 
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ВИЗИЈА И МИСИЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

Стратегијом се утврђује развојна визија града Београда до 2021. године: 

БЕОГРАД – УРБАН, ОДРЖИВ, ОДГОВОРАН, ДИНАМИЧАН И РАЗВИЈЕН 

ЕВРОПСКИ РЕГИОН 

Визија града Београда базирана је на опредељењу да се привреда развија на 

иновацијама и принципима паметне специјализације, стварајући услове да постане 

конкурентна са привредама развијених европских региона. Град Београд је 

атрактиван регион за инвестиције и пословање, урбана метропола одоговорна 

према свим својим грађанима, која обезбеђује висок ниво квалитета живота, 

заштиту животне средине, ефикасно и одговорно коришћење расположивих 

ресурса и простора у коме се развија.  

Мисија: 

- Одговорно, транспарентно и ефикасно управљање јавним 

пословима, ресурсима и Градском управом, у циљу задовољавања 

свих интереса и потреба грађана, уз поштовање принципа 

једнаких шанси; 

- Константно унапређење квалитета живота и услова за 

конкурентан, иновативан, инклузиван и одржив развој; 

- Позиционирање Београда као савремене европске метрополе, 

привредног, образовног, туристичког и културног центра овог 

дела Европе. 

Град Београд је опредељен да, кроз све аспекте свог деловања, свим својим 

грађанима и привредним субјектима обезбеди континуирано унапређивање 

услова живота и рада. Базирајући развој на одрживом, планском и рационалном 

коришћењу природних ресурса и простора, Београд тежи достизању европских 

стандарда у областима везаним за унапређење животне средине, очувања урбаних 

вредности, укључујући природно и културно наслеђе.  
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

Стратегијом развоја града Београда дефинисано је осам стратешких циљева који 

треба да допринесу остваривању визије „Београд – урбан, одржив, одговоран, 

динамичан и развијен европски регион“: 

 

1. Конкурентна привреда базирана на знању и иновацијама 

2. Паметан урбани развој града на две европске реке 

3. Одржива мобилност за интерактиван развој 

4. Квалитетније и економичније услуге за све грађане 

5. Енергетски ресурси као развојна шанса 

6. Одржив, отпоран и обновљив град 

7. Унапређена друштвена кохезија 

8. Паметна управа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. Конкурентна привреда базирана на знању   

 

Јачање конкурентности привреде града Београда које се заснива на циљаном 

привлачењу инвестиција и убрзаном развоју привредних грана са вишом додатом 

вредношћу, базираних на знању и иновацијама реализоваће се кроз следеће 

приоритете и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Развој подстицајног предузетничког окружења  

МЕРА 1. Унапређење и развој пословне инфраструктуре 

МЕРА 2. Развој и унапређење система финансијске подршке ММСПП 

МЕРА 3. Развој и унапређење пословних услуга за ММСПП 

МЕРА 4. Стимулисање пословног удруживања и креирања ланаца вредности 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Циљано привлачење инвестиција   

МЕРА 1. Унапређење подстицајног оквира за улагања 

МЕРА 2. Подршка инвеститорима 

МЕРА 3. Промоција града Београда као атрактивне инвестиционе 

дестинације 
 

ПРИОРИТЕТ 3. Развој привреде засноване на знању и иновацијама   

МЕРА 1. Развој ИТ сектора и креативних индустрија 

МЕРА 2. Београд као start-up дестинација 

МЕРА 3. Мобилизација научно-истраживачких капацитета у функцији 

развоја привреде 

МЕРА 4. Паметна специјализација привредних грана 

МЕРА 5. Унапређење и развој туризма 

МЕРА 6. Унапређење и развој пољопривредног и прехрамбеног сектора 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Развој људских ресурса за потребе тржишта рада 

МЕРА 1. Спровођење постојећих и креирање нових активних мера 

запошљавања 

МЕРА 2. Јачање компетенција и повећање пословних могућности за рањиве 

групе 

Индикатори Стратешког циља 1 – Конкурентна привреда базирана на знању: 

- Просечна стопа раста БДП од 4% на годишњем нивоу до 2021.  

- Просечна стопа раста инвестиција од 5,5% на годишњем нивоу до 2021. 

- Достигнута стопа запослености (15-64) од 65% до 2021. године  
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ПРИОРИТЕТ 1. Развој подстицајног предузетничког окружења  

 

Подстицајно предузетничко окружење подразумева развијену пословну 

инфраструктуру, ефикасне механизме финансијске и нефинансијске подршке, као 

и постојање стимулативних мера за пословно удруживање и креирање ланаца 

вредности. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Унапређење и развој пословне инфраструктуре 

 

Стварање предуслова за унапређење и развој пословне инфраструктуре, у циљу 

повећања улагања и отварања нових радних места, реализоваће се кроз: 

А) Израду планске и пројектне документације привредних зона; 

Б) Инфраструктурно опремање привредних зона; 

В) Реализацију програма подстицања развоја пословне инфраструктуре града 

Београда; 

Г) Развој и унапређење Научно-технолошког парка Београд; 

Д) Успостављање Канцеларија за локални економски развој на нивоу градских 

општина. 

 

МЕРА 2. Развој и унапређење система финансијске подршке ММСПП 

 

Унапређење система финансијске подршке у циљу подизања конкуретности и 

извозних капацитета сектора ММСПП реализоваће се кроз: 

А) Израду и спровођење програма подршке интернационализацији привредних 

друштава, предузетника и кластера; 

Б) Успостављање шеме субвенционисања кредитирања; 

В) Успостављање портала привреде Београда о расположивим изворима 

финансирања; 

Г) Спровођење програма подстицања развоја женског предузетништва; 

предузетништва младих и социјалног предузетништва. 

 

МЕРА 3. Развој и унапређење пословних услуга за ММСПП 

 

Унапређење пословања и подизање конкурентности сектора ММСПП, реализоваће 

се кроз: 

А) Развој и спровођење нових модула пословних услуга; 

Б) Спровођење програма суфинансирања пословних услуга за ММСПП; 

В) Обуке за унапређење знања, вештина и кључних компетенција запослених; 

Г) Обуке и грантове за покретање бизниса; 

Д) On-line обуке за предузетништво; 

Ђ) Спровођење програма менторства за предузетнике који су у првим годинама 

свог пословања; 

Е) Промоцију предузетничког духа код младих у школама и на факултетима. 
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МЕРА 4. Стимулисање пословног удруживања и креирања ланаца вредности 

 

Креирање програма и модела пословног удруживања привредних субјеката на 

територији града Београда, у циљу максимизације свих позитивних ефеката у 

процесу стварања ланаца вредности, реализоваће се кроз: 

А) Развој и спровођење програма подршке за кластере; 

Б) Подршку развоју задругарства и кооперативе. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Циљано привлачење инвестиција   

 

Привлачење инвестиција за стратешки важне пројекте, као и привлачење 

инвестиција неопходних за убрзани развој привреде града Београда, представља 

стратешко опредељење Градске управе. Град Београд ће, у наредном периоду, да 

креира проактиван модел привлачења инвестиција у чијем су фокусу инвестиције 

приватног сектора. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Унапређење подстицајног оквира за улагања 

 

Унапређење услова за инвестиције, повећање ефикасности реализације 

инвестиционих пројеката, као и унапређење административног оквира за 

реализацију инвестиција, реализоваће се кроз: 

А) Поједностављивање локалних процедура за реализацију улагања; 

Б) Развој локалне економске инфраструктуре; 

В) Прописивање локалних олакшица и подстицаја на основу локалних стратешких 

докумената; 

Г) Израду и имплементацију Програма привлачења greenfield инвестиција; 

Д) Јавно-приватна партнерства (ЈПП). 

 

МЕРА 2. Подршка инвеститорима 

 

Унапређење ефикасности реализације инвестиција на територији града Београда, 

као и јачање сарадње између инвеститора и Градске управе, реализоваће се кроз: 

А) Подршку инвеститорима у пред инвестиционој фази; 

Б) Подршку инвеститорима у фази реализације. 

 

МЕРА 3. Промоција града Београда као атрактивне инвестиционе дестинације 

 

Повећање заинтересованости инвеститора за улагање на територији града 

Београда, као и промоција инвестиционих могућности града Београда, 

реализоваће се кроз: 

А) Организацију инвестиционих догађаја и конференција – нпр. Београдски 

инвестициони дани; 

Б) Израду промотивног материјала за инвеститоре; 

В) Наступе на међународним сајмовима. 
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ПРИОРИТЕТ 3. Развој привреде засноване на знању и иновацијама   

 

Раст глобалне економије, убрзање научног и технолошког процеса, као и убрзани 

развој информационих технологија намећу као приоритет неопходност развоја 

привреде засноване, пре свега, на знању и иновацијама. 

Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Развој ИТ сектора и креативних индустрија 

 

Унапређење постојећих и развој нових модела подршке за развој ИТ сектора и 

сектора креативних индустрија, реализоваће се кроз: 

А) Реализацију програма подршке за ИТ сектор; 

Б) Подршку развоју пословних инкубатора за ИТ сектор; 

Б) Реализацију пројекта „Београд - креативан град“; 

Г) Подстицање развоја креативних/културних индустрија; 

Д) Мапирање креативне кластеризације града Београда. 

 

МЕРА 2. Београд као start-up дестинација 

 

Позиционирање Београда као start-up дестинације базиране на иновацијама, 

реализоваће се кроз: 

А) Развој програма подршке – финансијске и нефинансијске – за покретање 

бизниса; 

Б) Унапређење подршке и креирање адекватних програма за повећање 

одрживости start-up компанија; 

В) Промоцију Београда као start-up дестинације. 

 

МЕРА 3. Мобилизација научно-истраживачких капацитета у функцији развоја 

привреде 
 

Креирање механизама за умрежавање пословног сектора са научно-

истраживачким сектором, у циљу развоја производа и услуга заснованих на знању, 

реализоваће се кроз: 

А) Циљано мапирање потенцијала научно-истраживачких организација на 

територији града; 

Б) Израду модела за умрежавање пословног сектора са научно-истраживачким 

сектором; 

В) Развој и имплементацију програма подршке за сарадњу науке и привреде.  

 

МЕРА 4. Паметна специјализација привредних грана 

 

Дефинисање кључних праваца паметне специјализације и развијање програма 

подршке за паметну специјализацију привредних грана, реализоваће се кроз: 

А) Израду Стратегије паметне специјализације града Београда; 

В) Имплементацију програма предвиђених Стратегијом паметне специјализације. 
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МЕРА 5. Унапређење и развој туризма 

 

Унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре, ревитализација и 

осавремењавање амбијенталних целина, обогаћивање туристичке понуде у оквиру 

постојећих производа, унапређење промоције Београда као туристичке 

дестинације, реализоваће се кроз: 

А) Промоцију града Београда као атрактивне регионалне, европске и ваневропске 

туристичке дестинације са јединственим брендом; 

Б) Суфинансирање програма и пројеката конгресног, манифестационог, 

културног и руралног туризма; 

В) Унапређење укупне туристичке понуде; 

Г) Унапређење програма коришћења нових информационих технологија у 

туризму; 

Д) Израду и реализацију пројеката туристичке сигнализације на територији града 

Београда; 

Ђ) Унапређење и промоцију туристичких зона и амбијенталних целина и 

креирање нових; 

Е) Обнову подземних простора Београда; 

Ж) Модернизацију и обогаћивање сувенирског програма града Београда. 

 

МЕРА 6. Унапређење и развој пољопривредног и прехрамбеног сектора 

 

Модернизација пољопривредне производње и подршка развоју производње са 

вишом додатом вредношћу, подршка стварању савремених и ефикасних ланаца 

вредности у сектору пољопривреде, подстицање развоја органске производње, 

јачање извозне оријентације, подршка и развој међународних пројеката из области 

пољопривреде и континуирани процес едукације кадрова, реализоваће се кроз: 

А) Програме подршке за повећање производње и квалитета пољопривредних 

производа; 

Б) Подршку изградњи мини прерађивачких капацитета на породичним 

газдинствима; 

В) Подршку удруживању ради ефикасније производње и пласмана 

пољопривредних производа; 

Г) Диверсификацију економских активности на селу; 

Д) Ефикасније коришћење средстава подстицаја из домаћих и фондова ЕУ. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Развој људских ресурса за потребе тржишта рада 

 

Раст стопе запослености, као један од кључних индикатора остварења овог 

стратешког циља, захтева креирање ефикасних мера запошљавања и константно 

унапређење знања, вештина и компетенција радно способног становништва, у 

складу са потребама тржишта рада. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће 

мере: 
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МЕРА 1. Спровођење постојећих и креирање нових активних мера 

запошљавања 

 

Повећање стопе запослености спровођењем постојећих и креирањем нових 

активних мера запошљавања, у складу са потребама послодаваца, реализоваће се 

кроз: 

А) Развој и имплементацију програма целоживотног образовања, 

преквалификације и дуалног образовања; 

Б) Програме субвенција за запошљавање на новоотвореним радним местима; 

В) Програме подстицања запошљавања теже запошљивих лица путем јавних 

радова; 

Г) Подршку друштвеним иновацијама. 

 

МЕРА 2. Јачање компетенција и повећање пословних могућности за рањиве 

групе 

 

Развој адекватних програма обука, преквалификација и доквалификација у циљу 

повећања запошљивости рањивих група, реализоваће се кроз: 

А) Реализацију програма обуке, стручне праксе и стицања посебних практичних 

знања за потребе тржишта рада; 

Б) Организацију специјализованих сајмова запошљавања; 

В) Развој самоуслужних станица за незапослене у општинама; 

Г) Развијање центара за информисање и професионално саветовање и клубове за 

тражење посла. 

 

 

Кључни актери:  

- Град Београд – кабинет градоначелника 

- Град Београд – Секретаријат за привреду  

- Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд 

- Научно-технолошки парк Београд 

- Туристичка организација Београда 

- Град Београд – Секретаријат за финансије 

- Градски центар за социјално предузетништво 

- Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. Паметан урбани развој града на две европске реке 

 

Паметан урбани развоја града Београда подразумева обезбеђење максималног 

квалитета живота уз минималну потрошњу ресурса и коришћење информационих 

технологија, којима се успостављају савремене одрживе форме комуникације, 

мобилности и партиципације. 

 

Град се јасно определио за активности које воде јачању идентитета, рационалном 

располагању ресурсима, ефикасном управљању имовином у јавној својини, плански 

контролисаном развоју и уређењу јавног простора. 

 

На основу урађене анализе тренутног стања и дефинисаних стратешких опредељења 

Града, идентификовани су следећи приоритети и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Стварање предуслова за паметан урбани развој Београда 

МЕРА 1. Стварање институционалног оквира за паметан урбани развој града 

МЕРА 2. Успостављање урбанистичког сегмента Географског информационог 

система (ГИС) града Београда 

МЕРА 3. Успостављање градског центра за праћење и координацију свих 

градских сервиса 

МЕРА 4. Развијање иновативних модела заједничког планирања уређења града 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Плански регулисан, контролисан урбани развој Београда и 

подршка инвестиционим пројектима 

МЕРА 1. Разрада и спровођење усвојених урбанистичких планова 

МЕРА 2. Унапређење процедура за ефикасну изградњу и инвестиције 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Унапређен идентитет града Београда  

МЕРА 1. Реализација пројеката и планова везаних за реке и приобаље 

МЕРА 2. Уређење јавних простора Београда 

МЕРА 3. Јавни урбанистички и архитектонски конкурси 

МЕРА 4. Уређење и ревитализација културно-историјских целина града 

Београда 

МЕРА 5. Позиционирање Београда на глобалној мапи атрактивних градова 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Ефикасно управљање имовином у јавној својини  

МЕРА 1. Успостављање система управљања имовином у јавној својини 

 

Индикатори Стратешког циља 2 – Паметан урбани развој града на две европске 

реке 

- Успостављени стандарди уређења јавног простора 

- Успостављен урбанистички ГИС Града Београда до 2018. године  

- Усвојена стратегија паметног урбаног развоја до 2019. године 

- Усвојено минимум 60 нових планова регулације до 2021. године  

- Изграђено и реконструисано минимум 5 објеката културе до 2021. године 

- Боља позиција Београда на ранг листама градова према квалитету живота  
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ПРИОРИТЕТ 1. Стварање предуслова за паметан урбани развој Београда 

 

Стварање предуслова за паметан урбани развој града треба да допринесе јачању 

идентитета града, рационалном располагању ресурсима (укључујући простор и 

природно и културно наслеђе), плански контролисаном развоју, уређењу јавног 

простора и реорганизацији саобраћаја. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће 

мере: 

 

МЕРА 1. Стварање институционалног оквира за паметан урбани развој града 

 

Основна претпоставка паметног урбаног развоја јесте стварање институционалног 

оквира за планску и контролисану реализацију свих будућих активности, базираних на 

технолошкој, еколошкој и социјалној компоненти кроз: 

А) Израду стратегије паметног урбаног развоја града Београда. 

 

МЕРА 2. Успостављање урбанистичког сегмента Географског информационог 

система (ГИС) града Београда 
 

Предуслов паметног урбаног развоја представља постојање ефикасних урбанистичких 

процедура и афирмативног амбијента за инвестиције, као и једноставног и 

транспарентног увида у све важеће планове и релевантне податке за локације у граду 

Београду кроз:  

А) Успостављање урбанистичког ГИС Београда; 

Б) Формирање интернет портала са подацима о простору и инфраструктурама града; 

В) Обуку и протоколе за запослене у управи, функционално везане за поступке 

урбанистичког планирања и спровођења планова. 

 

МЕРА 3. Успостављање градског центра за праћење и координацију свих градских 

сервиса 
 

Координација и хармонизација активности свих запослених у Градској управи, 

функционално везаних за поступке урбанистичког планирања и спровођења планова, 

реализоваће се кроз: 

А) Израду независног интернет портала Секретаријата за урбанизам и грађевинске 

послове на којем ће се налазити сва важећа планска документација доступна јавности, 

као и интерна база података доступна запосленима; 

Б) Обуку запослених у Градској управи за рад са унапређеним технологијама. 

 

МЕРА 4. Развијање иновативних модела заједничког планирања уређења града 
 

Концепт паметног урбаног планирања подразумева укључивање приватног и 

цивилног сектора у стратешко планирање кроз: 

А) Промоцију заједничког планирања града; 

Б) Заједничке активности грађана и Градске управе; 

В) Унапређење постојећих и развој нових апликација и комуникационих канала за 

сарадњу са грађанима. 
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ПРИОРИТЕТ 2. Плански регулисан, контролисан урбани развој Београда и 

подршка инвестиционим пројектима 

 

Сет просторних планова града Београда обезбеђује основ за даљу планску разраду и 

њихово спровођење на читавој територији града, омогућује увођење урбанистичког 

реда, као и утврђивање потенцијалних локација за велике пројекте од посебног 

интереса за град. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Разрада и спровођење усвојених урбанистичких планова 
 

Даља разрада и дефинисање планске документације неопходне за планско уређење 

града Београда и подршку инвестицијама, реализоваће се кроз: 

А) Израду планова детаљне регулације у оквиру граница ПГР финансираних из буџета 

Града; 

Б) Израду урбанистичких планова за капиталне пројекте од националног значаја; 

В) Подршку припреми планова детаљне регулације и урбанистичких планова 

приватних инвеститора у грађевинском подручју. 

 

МЕРА 2. Унапређење процедура за ефикасну изградњу и инвестиције 
 

Континуирано усавршавање запослених у Градској управи задужених за електронску 

комуникацију и рад у технолошки напредном окружењу, комуникацију са 

пројектантима (прелазак са папирне у искључиво електронску форму) и ефикасно 

издавање електронских локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, 

реализоваће се кроз:  

А) Унапређење административних процедура за ефикасније издавање дозвола; 

Б) Унапређење процедура за ефикаснију израду планова детаљне регулације; 

В) Обуку овлашћених пројектаната за комуникацију са управом у електронском 

облику. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Унапређен идентитет града Београда  

 

Заштита и унапређење природне и културне баштине, истицање и промовисање богате 

историје која град чини виталним и атрактивним, унапређење урбаних симбола, 

обнова урбаних центара, унапређење и ангажовање зелених површина, река и речних 

обала Саве и Дунава, развијање осећања припадности граду и свести о значају јавних 

простора и јавних добара, представља основ развоја идентитета града. Овај приоритет 

реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Реализација пројеката и планова везаних за реке и приобаље 
 

Планирање, пројектовање, изградња и промоција основних елемената идентитета 

града Београда, реализоваће се кроз: 

А) Изградњу подручја Београд на води и уређење Савске променаде; 
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Б) Израду плана детаљне регулације за подручје блокова 18, 18а, 68 и 69 у Новом 

Београду; 

В) Израду плана детаљне регулације за изградњу спортско-рекреативног центра на 

приобаљу Дунава у Гроцкој; 

Г) Израду плана детаљне регулације за подручје између комплекса Топлане, Улице 

савски насип, Моста „Газела“ и реке Саве, на Новом Београду; 

Д) Израду плана детаљне регулације дела за подручје Аде Хује; 

Ђ) Израду плана детаљне регулације „Старо Сајмиште“. 

    

МЕРА 2. Уређење јавних простора Београда 
 

Уређење, планирање, изградња и промоција отворених и јавних простора града 

Београда, реализоваће се кроз:  

А) Подизање свести јавности о значају јавног простора; 

Б) Реконструкцију централних тргова и паркова града Београда; 

В) Изградњу, уређење, озелењавање Врачарског платоа – II фаза са изградњом Улице 

Боре Станковића; 

Г) Мапирање свих локација на којима су изведени привремени или нелегални објекти 

који својом формом и садржајем умањују и обезвређују јавни градски простор и 

уклањање ових објеката. 

 

МЕРА 3. Јавни урбанистички и архитектонски конкурси 
 

Уређење значајних локација, јавних површина и објеката на најквалитетнији начин, 

користећи  најбоље урбанистичко-архитектонске идеје и дизајн, реализоваће се кроз: 

А) Реализацију урбанистичко-архитектонског конкурса за шире подручје Хиподрома; 

Б) Реализацију урбанистичко-архитектонског конкурса за део Макишког поља; 

В) Израду плана детаљне регулације за део Блока 13 у Новом Београду; 

Г) Реализацију урбанистичко-архитектонског конкурса за подручје Аде Хује. 

 

МЕРА 4. Уређење и ревитализација културно-историјских целина града Београда 
 

Изградња идентитета читавих амбијенталних целина и подизање квалитета и 

атрактивности јавних градских простора, реализоваће се кроз: 

А) Мапирање, ажурирање и регистрацију објеката и целина у статусу претходне 

заштите; 

Б) Уређење Београдске тврђаве и парка Калемегдан; 

В) Уређење историјског језгра Земуна; 

Г) Израду пројекта и изградњу објекта градске галерије на Косанчићевом венцу; 

Д) Реконструкцију објекта у Ресавској 40/6 и пренамену у Музеј града Београда; 

Ђ) Припрему за изградњу нове концертне дворане Београдске филхармоније у делу 

Блока 13 у Новом Београду; 

Ђ) Изградњу објекта културе на Тргу Републике; 

Ж) Реконструкцију и пренамену објекта Главне железничке станице; 

З) Изградњу Арт центра (или музеја железнице); 

И) Постављање скулптура и инсталација у јавном простору, осликавање мурала;  
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МЕРА 5. Позиционирање Београда на глобалној мапи атрактивних градова 
 

Повећање броја инвеститора и туриста, као и позиционирање на глобалној мапи 

градова, реализоваће се кроз: 

А) Израду стратегије брендирања града Београда; 

Б) Укључивање Београда у глобалне мреже и иницијативе метропола. 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Ефикасно управљање имовином у јавној својини  

 

Имовина у јавној својини Града Београда представља значајан економско-финансијски 

ресурс, чијим професионалним управљањем могу да се створе услови за остварење 

значајних финансијских прихода од давања у закуп и продаје непокретности. Овај 

приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Успостављање система управљања имовином у јавној својини 
 

Дефинисање активности у вези са даљом стратегијом управљања имовином у јавној 

својини, спровођење анализа различитих категорија имовине, усвајање стратешких 

докумената и иницијатива, у циљу повећања прихода од непокретности којима Град 

располаже, реализоваће се кроз: 

А) Иницирање измена Закона о јавној својини; 

Б) Запошљавање стручног кадра оспособљеног за спровођење активности у погледу 

управљања имовином; 

В) Стављање у функцију имовине која је у лошем стању или урушена; 

Г) Промену уписа врсте земљишта у евиденцији Републичког геодетског завода; 

Д) Решавање статуса имовине на којој је Београд уписан као носилац заједничке 

својине, односно сусвојине са другим физичким и правним лицима; 

Ђ) Иницирање поступака за промену намене пољопривредног земљишта; 

Е) Детаљну анализу свих категорија имовине; 

Ж) Омогућавање додатних улагања за подизање атрактивности и вредности 

непокретности предвиђених за продају или за стратешка партнерства. 

 

 

Кључни актери: 

- Град Београд – кабинет градоначелника – главни урбаниста 

- Град Београд – Секретарија за урбанизам и грађевинске послове 

- Град Београд – Секретаријат за инвестиције 

- Град Београд – Секретаријат за културу 

- Град Београд – Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, 

комуникације и координацију односа са грађанима 

- Урбанистички завод Београда 

- Град Београд – Секретаријат за инспекцијске послове 

- Град Београд – Секретаријат за имовинске и правне послове 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. Одржива мобилност за интерактивни развој 

града 

 
 
Стратешко опредељење Града Београда представља равномерни развој саобраћајног 

система заснован на принципима одрживе мобилности и промени хијерархије међу 

видовима саобраћаја. 

 

На основу урађене анализе тренутног стања и дефинисаног стратешког опредељења 

Града, идентификовани су следећи приоритети и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Повећана приступачност града  

МЕРА 1. Унапређење капиталне саобраћајне инфрaструктуре регионалног 

значаја 

МЕРА 2. Унапређење примарне саобраћајне инфрaструктуре градског значаја 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Одржива мобилност централне градске зоне  

МЕРА 1. Развијање одрживе урбане мобилности 

МЕРА 2. Унапређење саобраћајних услова унутар централне градске зоне и на 

њеном ободу 

МЕРА 3. Промена саобраћајних приоритета у делу централне градске зоне 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Развој привредних зона и логистике  

МЕРА 1. Планирање саобраћајне инфраструктуре у функцији развоја привреде 

МЕРА 2. Изградња саобраћајне инфраструктуре у функцији привредног развоја 

МЕРА 3. Развој градске логистике 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Усаглашеност саобраћајног система са потребама грађана 

МЕРА 1. Истраживање одрживих решења за развој саобраћајног система 

МЕРА 2. Побољшање безбедности учесника у саобраћају 

МЕРА 3. Унапређење функција саобраћајног система  
 

Индикатори Стратешког циља 3 – Одржива мобилност за интерактивни развој 

града: 

- Повећање удела пешака u бициклиста као учесника у саобраћају за 2 до 5% 

(2016. је око 25%) у укупној видовној расподели 

- Изграђено 100 km нових бициклистичких стаза до 2021. године 

- Створени предуслови за изградњу прве линије метроа до 2021. године, 

- Институционализован и дефинисан концепт развоја градске логистике до 2021. 

године  

- Унапређени безбедоносни услови за све учеснике у саобраћају 
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ПРИОРИТЕТ 1. Повећана приступачност града  

 

Развој Београда, као значајног саобраћајног чвора, претпоставља реализацију путне и 

уличне мреже, железничке инфраструктуре, развој водног саобраћаја и даљу 

модернизацију и развој Аеродрома „Никола Тесла“, чиме би се у првом реду повећала 

доступност града у односу на регион Југоисточне Европе и самим тим створиле 

могућности за генерисање већег обима саобраћајних услуга. Овај приоритет 

реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Унапређење капиталне саобраћајне инфрaструктуре регионалног 

значаја 

 

Унапређење капиталне саобраћајне инфраструктуре регионалног значаја подразумева 

стварање услова за повећање доступности града у односу на регион Југоисточне 

Европе, као и стварање могућности за генерисање већег обима саобраћајних услуга 

кроз: 

А) Изградњу путне мреже регионалног значаја; 

Б) Изградњу железничке инфраструктуре регионалног значаја; 

В) Изградњу објеката у функцији даљинског превоза путника; 

Г) Развој водног саобраћаја; 

Д) Модернизацију и развој Аеродрома „Никола Тесла“. 

    

МЕРА 2. Унапређење примарне саобраћајне инфрaструктуре градског значаја 
 

Унапређење примарне саобраћајне инфраструктуре градског значаја подразумева 

стварање адекватних услова за већу доступност делова градске територије, 

могућности за бољу искоришћеност простора, као и побољшање услова за одвијање 

саобраћаја на градској уличној мрежи кроз: 

А) Израду техничке и планске документације за капацитетни шински систем; 

Б) Израду техничке и планске документације за примарну саобраћајну мрежу градског 

значаја; 

В) Израду техничке и планске документације за реализацију железничке 

инфраструктуре градског значаја; 

Г) Израду техничке документације за редефинисање позиције појединих саобраћајних 

подсистема у граду. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Одржива мобилност централне градске зоне  
 

Одржива мобилност се заснива на стварању услова за равномернију доступност свих 

градских простора уз поштовање основних принципа безбедности, унапређењу стања 

животне средине, повећању ефикасности транспортних средстава и уређењу градских 

простора по мери његових корисника. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће 

мере: 
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МЕРА 1. Развијање одрживе урбане мобилности 
 

Развијање одрживе урбане мобилности подразумева стварање могућности за 

равномернију доступност свих градских простора уз поштовање основних принципа 

безбедности, унапређење стања животне средине, повећање ефикасности 

транспортних средстава и уређења градских простора по мери његових корисника 

кроз: 

А) Израду плана одрживе урбане мобилности (ПОУМ) који ће бити усмерен на 

остваривање циљева ЕУ у области одрживе мобилности; 

Б) Израду мастер плана за саобраћајну инфраструктуру – СМАРТ плана који треба да 

дефинише правце развоја и параметре транспортног система града; 

В) Стварање услова за поштовање основа одрживе урбане мобилности кроз промену 

хијерархије међу видовима превоза у централној градској зони; 

 

МЕРА 2. Унапређење саобраћајних услова унутар централне градске зоне и на 

њеном ободу 
 

Унапређење услова за одвијање саобраћаја унутар централне градске зоне и на њеном 

ободу треба да допринесе стварању услова за решавање идентификованих проблема у 

одвијању саобраћаја кроз:  

А) Израду и доношење планске документације са решењима датим на принципима 

одрживе мобилности за саобраћајне потезе унутар централне градске зоне; 

Б) Израду и доношење планске документације за саобраћајне правце на ободу 

централне градске зоне са циљем веће сегрегације транспортних захтева и побољшања 

стања чинилаца животне средине. 

 

МЕРА 3. Промена саобраћајних приоритета у делу централне градске зоне 
 

Промена саобраћајних приоритета у делу централне градске зоне треба да створи 

услове за  равномернију доступност свих градских зона по мери његових корисника 

кроз: 

А) Израду техничке документације за изградњу и проширење пешачких површина у 

центру града, изградњу нових бициклистичких стаза, реконструкцију постојећих и 

изградњу нових вануличних капацитета за паркирање – јавних гаража, и кроз 

изградњу делова уличне мреже централне градске зоне; 

Б) Дислоцирање терминуса и депоа подсистема јавног превоза путника са циљем 

пренамене простора у намене примерене централним градским садржајима; 

В) Свеобухватну реконструкцију појединих саобраћајних праваца са циљем 

побољшања услова одвијања саобраћаја и нивоа безбедности свих учесника у 

саобраћају. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Развој привредних зона и логистике  
 

Развој привредних зона и градске логистике треба да доведе до конкурентније 

привреде, повећане атрактивности града за улагања, ефикаснијег снабдевања, као и 

очувања животне средине. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 
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МЕРА 1. Планирање саобраћајне инфраструктуре у функцији развоја привреде 

 

Планирање саобраћајне инфраструктуре у функцији развоја привреде кроз: 

А) Израду планске документације за привредне зоне са пратећим садржајима 

предвиђеним плановима вишег реда; 

Б) Израду планске документације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла“ и нове луке у 

зони Пупиновог моста. 

 

МЕРА 2. Изградња саобраћајне инфраструктуре у функцији привредног развоја 

 

Изградња саобраћајне инфраструктуре у функцији привредног развоја подразумева 

стварање услова за генерисање већих привредних активности, привлачење нових 

инвестиција, отварање нових радних места и даљи економски развој града кроз: 

А) Модернизацију и изградњу капацитета аеродрома „Никола Тесла“; 

Б) Припрему за изградњу нове луке са слободном зоном узводно од Пупиновог моста 

на Дунаву; 

В) Изградњу саобраћајница у оквиру планираних привредних зона; 

Г) Изградњу капацитета за интензивирање интермодалног транспорта. 

 

МЕРА 3. Развој градске логистике 

 

Развој градске логистике подразумева стварање услова за системско решавање 

проблема градске логистике кроз: 

A) Институционализацију градске логистике у циљу континуираног праћења 

активности; 

Б) Израду студија из области градске логистике. 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Усаглашеност саобраћајног система са потребама грађана 

 

Саобраћајни систем по мери грађана претпоставља потпуну усаглашеност потреба 

грађана на једном подручју и способност саобраћајног система да одговори на захтеве 

који се пред њега постављају, било да се ради о проширењу капацитета неког од 

постојећих подсистема, изградњи делова саобраћајног подсистема који не егзистира на 

посматраном подручју или подизању квалитета и нивоа услуге/опслуге у оквиру 

појединих подсистема или елемената саобраћајног система града. Овај приоритет 

реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Истраживање одрживих решења за развој саобраћајног система 

 

Одржива решења за развој саобраћајног система у циљу боље доступности и међусобне 

повезаности делова града, реализоваће се кроз:  

A) Израду студија и стратегије из области безбедности саобраћаја; 

Б) Израду студија, пројеката и изградњу кружних токова. 
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МЕРА 2. Побољшање безбедности учесника у саобраћају 

 

Изградња делова саобраћајног система у приградским општинама, као и примена 

савремених система адаптабилног управљања саобраћајем у централној градској зони, 

реализоваће се кроз: 

А) Изградњу објеката у функцији побољашања безбедности свих учесника у саобраћају; 

Б) Изградњу делова уличне мреже у рубним градским општинама; 

В) Изградњу делова саобраћајног система са циљем прилагођавања потребама свих 

грађана. 

 

МЕРА 3. Унапређење функција саобраћајног система  

 

Kонтинуирано праћење стања и унапређење система управљања саобраћајем 

реализоваће се кроз: 

А) Набавку нових возила и модернизацију постојећег возног парка подсистема јавног 

превоза путника; 

Б) Израду пројеката из области саобраћајне сигнализације, управљања саобраћајем и 

увођења нове саобраћајне опреме; 

В) Одржавање целокупне саобраћајне инфраструктуре са циљем квалитетнијег 

одвијања саобраћаја. 

 

 

Кључни актери: 

- Град Београд – Секретаријат за саобраћај 

- Град Београд – Секретаријат за јавни превоз 

- Град Београд – Секретаријат за инвестиције 

- Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

- Град Београд – кабинет градоначелника – главни урбаниста 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4. Квалитетније и економичније услуге за све 

грађане 

 

Свакако једнa од главних одговорности и стратешкo опредељењe Града јесте 

обезбеђење високо квалитетних, економски ефикасних, инфраструктурно одрживих и 

приуштивих услуга, доступних свим грађанима. 

 

На основу урађене анализе тренутног стања и дефинисаних стратешких опредељења 

Града, идентификовани су следећи приоритети и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење квалитета и обухвата комуналне инфраструктуре  

МЕРА 1. Развој и одржавање инфраструктуре за водоснабдевање и санитацију 

МЕРА 2. Успостављање система сакупљања и третирања комуналног отпада 

МЕРА 3. Развој и очување вредности остале комуналне инфраструктуре 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Стварање оквира за висококвалитетне комуналне услуге  

МЕРА 1. Унапређење ефикасности ЈКП  

МЕРА 2. Редефинисање стандарда у пружању комуналних услуга 

МЕРА 3. Унапређење система мониторинга пружања комуналних услуга 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Унапређење нивоа информисаности и комуникације са грађанима  

МЕРА 1. Подизање квалитета информисаности грађана  

МЕРА 2. Едукација младих у области комуналног реда и очувања околине 
 

Индикатори Стратешког циља 4 – Квалитетније и економичније услуге за све 

грађане: 

- 90% корисника покривених водоводом до 2021. године  

- 80–90% корисника покривених канализацијом до 2021. године  

- Проценат губитака у водоводној мрежи смањен за 5% до 2021. године  

- 10% пречишћених отпадних вода у односу на укупно сакупљене до 2021. 

године 

- 100% корисника покривених услугом организованог сакупљања отпада до 

2021. године  

- Проценат рециклаже од 20% до 2021. године 

- Повећан коефицијент ефикасности свих ЈКП појединачно преко 1 до 2018. 

године 
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ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење квалитета и обухвата комуналне 

инфраструктуре  
 

У циљу развоја комуналних система и ефикаснијег пружања комуналних услуга 

потребно је редовно одржавање постојећих комуналних објеката, њихова 

модернизација, рехабилитација и проширење капацитета. На тај начин се стварају 

услови за унапређење обухвата и квалитета, односно доступности квалитетних 

комуналних услуга максималном броју корисника. Овај приоритет реализоваће се кроз 

следеће мере: 

 

МЕРА 1. Развој и одржавање инфраструктуре за водоснабдевање и санитацију 
 

Развој и одржавање инфраструктуре за водоснабдевање и санитацију подразумева 

системско улагање у изградњу, развој и одржавање мреже и објеката водовода и 

канализације са циљем чувања вредности ових система, унапређење квалитета услуге, 

заштиту здравља, унапређење стања животне средине и достизање стандарда ЕУ у овој 

области. Ова мера ће се остварити кроз: 

А) Реализацију пројеката интерцептора и постројења за пречишћавање отпадних 

вода „Велико село“ и „Остружница“; 

Б) Развој канализационе мреже и објеката првог, другог и трећег приоритета; 

В) Изградњу мреже и објеката за водоснабдевање првог и другог приоритета.  

 

МЕРА 2. Успостављање система сакупљања и третирања комуналног отпада 
 

Успостављање система сакупљања и третирања комуналног отпада подразумева 

стварање услова за реализацију циљева постављених Локалним планом управљања 

отпадом града Београда и Програмом заштите животне средине града Београда 

реализоваће се кроз: 

А) Стварање услова за примарну селекцију комуналног отпада; 

Б) Изградњу Центра за управљање отпадом у Винчи и опремање нове санитарне 

депоније; 

В) Обезбеђење индустријских капацитета за прераду/поновну употребу 

рециклабилних компонената отпада; 

В) Успостављање система управљања посебним токовима отпада. 

 

МЕРА 3. Развој и очување вредности остале комуналне инфраструктуре 
 

Развој и очување вредности остале комуналне инфраструктуре обезбедиће висок ниво 

услуга грађанима Београда кроз: 

А) Изградњу, реконструкцију, проширење капацитета и уређење градских гробаља; 

Б) Реконструкцију, изградњу и проширење пијачних капацитета; 

В) Унапређење и заштиту јавних зелених површина; 

Г) Изградњу прихватилишта за напуштене псе, гробља за кућне љубимце и центара за 

спаљивање анималног и медицинског отпада. 

 



30 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Стварање оквира за висококвалитетне комуналне услуге  
 

Стварање оквира за висококвалитетне комуналне услуге подразумева увођење 

савремених пракси управљања у ЈКП, редефинисање стандарда у пружању комуналних 

услуга, као и унапређење система мониторинга. Овај приоритет реализоваће се кроз 

следеће мере: 

 

МЕРА 1. Унапређење ефикасности ЈКП  
 

Унапређење ефикасности ЈКП у циљу пружања висококвалитетних комуналних услуга, 

реализоваће се кроз: 

А) Увођење савремених пракси управљања путем институционалног, организационог 

и пословно-финансијског реструктурирања ЈКП; 

Б) Смањење трошкова пословања и повећање степена наплате комуналних услуга; 

 

МЕРА 2. Редефинисање стандарда у пружању комуналних услуга 
 

Редефинисање стандарда у пружању комуналних услуга обезбедиће се кроз: 

А) Израду стратешког документа у области комуналних делатности који ће поставити 

циљеве и приоритете у погледу нивоа квалитета и квантитета услуга, дефинисати 

стандарде и одредити параметре успешног пословања, ефикасности и 

продуктивности. 

 

МЕРА 3. Унапређење система мониторинга пружања комуналних услуга 
 

Унапређење система мониторинга пружања комуналних услуга треба да омогући 

лакше стратешко управљање кроз: 

А) Дефинисање индикатора квалитета обављања комуналне делатности; 

Б) Успостављање мерних места и даљинског преноса података и повезивање 

постојећих програмских пакета и база у систему водоснабдевања и канализације; 

В) Континуирано прикупљање и праћење података у области комуналних делатности 

и повезаних области, на основу дефинисаних индикатора. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Унапређење нивоа информисаности и комуникације са 

грађанима  

 

У циљу одржавања комуналног реда, очувања јавне имовине и рационалног 

коришћење ресурса, као и успешности реализације нових програма и пројеката попут 

увођења примарне селекције отпада, неопходно је омогућити активну улогу грађана у 

наведеним процесима. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Подизање квалитета информисаности грађана  
 

Подизање квалитета информисаности грађана треба да допринесе одржавању 

комуналног реда, очувању јавне имовине и рационалном коришћењу ресурса кроз: 
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А) Развој иновативних канала комуникације – израду комуналног портала Града и 

израду модула за обједињено управљање пројектима (ОУП модула); 

Б) Спровођење промотивних активности. 

 

МЕРА 2. Едукација младих у области комуналног реда и очувања околине 
 

Едукација у области комуналног реда и очувања околине треба да, кроз заједничке 

активности и сарадњу између градских секретаријата који се баве областима 

образовања, животне средине, комуналном делатношћу и енергетиком, створи услове 

за подизање нивоа свести код најмлађих о значају рециклаже, рационалне потрошње 

воде, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Ова мера ће се 

реализовати кроз: 

А) Развој иновативних програма неформалног образовања у предшколском и 

школском узрасту у вези са рециклажом, животном средином и сродним темама. 

 

 

Кључни актери: 

- Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове 

- Град Београд – Секретаријат за инвестиције 

- Град Београд – Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, 

комуникације и координацију односа са грађанима 

- Град Београд – Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

- Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине 

- Град Београд – Секретаријат за енергетику 

- Град Београд – Секретаријат за привреду, Управа за цене 

- Град Београд – Секретаријат за саобраћај 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5. Енергетски ресурси као развојна шанса 

 

Ефикасно, економски подстицајно и еколошки прихватљиво снабдевање енергијом и 

енергентима грађана и привреде оствариће се кроз реализацију следећих приоритета 

и мера: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење енергетске инфраструктуре 

МЕРА 1. Планирање, одржавање и изградња енергетске инфраструктуре 

МЕРА 2. Увођење комбиноване производње топлотне и електричне енергије и 

коришћење обновљивих извора енергије 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Унапређење енергетске ефикасности  

МЕРА 1. Примена финансијских инструмената за подршку ефикаснијем 

коришћењу енергије 

МЕРА 2. Подизање нивоа ефикасности енергетских система и услуга 

МЕРА 3. Унапређење информисаности грађана и стицање знања у области 

енергетике 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Институционални амбијент за развој енергетских система и 

пружање квалитетних услуга  

МЕРА 1. Увођење система енергетског менаџмента 

МЕРА 2. Примена иновативних модела управљања развојем енергетских 

система и инфраструктуре 

МЕРА 3. Планирање енергетског развоја 
 

Индикатори Стратешког циља 5 – Енергетски ресурси као развојна шанса: 

- Смањени губици у топловодној мрежи за 30% до 2021. године 

- 25% топлотне енергије из ТЕНТ-А у систему даљинског грејања до 2021. године 

- Функционално повезане најмање три топлане и њихова грејна подручја до 2021. 

године 

- Угашене све индивидуалне и блоковске котларнице у систему ЈКП „Београдске 

електране“ које као гориво користе угаљ и мазут до 2021. године 

- Достигнута стопа од 85% (пословни npocтop) и 90% (стамбени простор) у 

систему наплате према потрошеној енергији до 2021. године 
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ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење енергетске инфраструктуре 

 

Увођење наплате топлотне енергије према измереној потрошњи, пооштравање 

еколошких прописа као и могући проблеми у снабдевању природним гасом, захтевају 

проактиван приступ развоју целокупне енергетске инфраструктуре у граду, а посебно 

система даљинског грејања, као потенцијално најосетљивијег сегмента. Овај 

приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Планирање, одржавање и изградња енергетске инфраструктуре 
 

Ширење и интеграција енергетских система, уз повећану ефикасност функционисања 

и смањење зависности од увозних енергената обезбедиће се кроз: 

А) Системску замену топловодне мреже; 

Б) Израду топловода ТЕНТ-А – ТО Нови Београд; 

В) Интерконекцију топловодне мреже. 

 

МЕРА 2. Увођење комбиноване производње топлотне и електричне енергије и 

коришћење обновљивих извора енергије 
 

Увођење комбиноване производње топлотне и електричне енергије и коришћење 

обновљивих извора енергије треба да доведе до успостављања енергетски и еколошки 

оптималног коришћења енергетских ресурса кроз: 

А) Изградњу когенерација у Падинској Скели; 

Б) Примену биомасе у топланама Борча и Вишњичка бања; 

В) Изградњу когенерације на Новом Београду на природни гас; 

В) Изградњу когенерације при Центру за управљање отпадом у Винчи; 

Г) Инсталацију топлотних пумпи у ТО Нови Београд; 

Д) Изградњу когенерације у оквиру ТО Вождовац. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Унапређење енергетске ефикасности  

 

Највећи потенцијал за унапређење енергетске ефикасности у Београду се налази на 

страни потрошача, у сектору зградарства. Рехабилитација постојећег стамбеног и 

пословног простора, објеката у јавном и приватном власништву, отвара простор за 

значајно смањење финалне потрошње енергије, ослобађа капацитете система 

даљинског грејања и гасификације за прикључење нових корисника и отвара тржиште 

енергетских и грађевинских услуга вредно више милијарди евра. Додатни потенцијал 

за унапређење енергетске ефикасности пружа и систем јавног осветљења у рубним 

градским општинама који се тренутно заснива на застарелим живиним изворима 

светлости. Реализација пројеката унапређења енергетске ефикасности захтева и 

адекватне финансијске инструменте којима би се подржала реализација пројеката, као 

и информативне и образовне активности којима се перманентно развија свест о 

значају енергије, могућностима и неопходности примене мера енергетске 

ефикасности. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 
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МЕРА 1. Примена финансијских инструмената за подршку ефикаснијем 

коришћењу енергије 
 

Примена финансијских инструмената за подршку ефикаснијем коришћењу енергије 

треба да допринесе креирању финансијског амбијента који подстиче и промовише 

примену мера енергетске ефикасности на начин да је чини и економски исплативом. 

Ова мера реализоваће се кроз: 

А) Рад Фонда за енергетску ефикасност Града Београда; 

Б) Увођење наплате топлотне енергије према измереној потрошњи. 

 

МЕРА 2. Подизање нивоа ефикасности енергетских система и услуга 
 

Подизање нивоа ефикасности енергетских система и услуга треба да створи услове за 

смањење потрошње енергије уз исто или боље вршење основне функције. Ова мера 

оствариће се кроз: 

А) Реконструкцију и модернизацију објеката и инсталација у власништву Града, 

градских општина и ЈКП, становништва и привреде; 

Б) Енергетску санацију у сектору зградарства; 

В) Увођење енергетски ефикаснијих типова светиљки за потребе функционалног 

осветљења у рубним градским општинама. 

  

МЕРА 3. Унапређење информисаности грађана и стицање знања у области 

енергетике 
 

Унапређење информисаности грађана и стицање знања у области енергетике треба да 

обезбеди услове за подизање свести код грађана и најмлађе популације о значају 

примене мера енергетске ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије. Ова 

мера оствариће се кроз: 

А) Информационе, промотивне и едукативне активности; 

Б) Нове програме неформалног образовања у предшколском и основношколском 

узрасту. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Институционални амбијент за развој енергетских система и 

пружање квалитетних услуга  

 

Да би предвиђени динамичан развој енергетске инфраструктуре и интензивна 

примена мера енергетске ефикасности била могућа, неопходно је да буду праћени и 

стварањем одговарајућег институционалног амбијента који омогућава адекватно 

праћење и руковођење врло различитим процесима и активностима. Овај приоритет 

реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Увођење система енергетског менаџмента 
 

Увођење система енергетског менаџмента створиће услове за организовано 

управљање енергијом кроз: 
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А) Увођење система енергетског менаџмента на нивоу Градске управе и градских 

општина; 

Б) Операционализацију информационог система енергетике Београда. 

 

МЕРА 2. Примена иновативних модела управљања развојем енергетских система 

и инфраструктуре 
 

Примена иновативних модела управљања развојем енергетских система и 

инфраструктуре обезбедиће се кроз: 

А) Формирање Београдског енергетског холдинга (трансформација ЈКП „Београдске 

електране“ у енергетску компанију која би директно управљала енергетским 

ресурсима града и реализовала различите енергетске пројекте). 

 

МЕРА 3. Планирање енергетског развоја 
 

Планирање енергетског развоја подразумева систематске и континуиране активности 

на праћењу, анализи и планирању енергетског развоја које ће се обезбедити кроз: 

А) Примену поступка Participatory Backcasting као успешног партиципативног 

механизма; 

Б) Ревизију нацрта Стратегије енергетског развоја града Београда. 

 

 

Кључни актери: 

- Град Београд – Секретаријат за енергетику 

- Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине 

- Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове 

- Град Београд – Секретаријат за инвестиције 

- Град Београд – Секретаријат за образовање  

- Град Београд – Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, 

комуникације и координацију односа са грађанима 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6. Одржив, отпоран и обновљив град 

 

Заштита и унапређење животне средине представљају основу и кључни предуслов да 

Београд у будућности постане одржив, обновљив и отпоран град. То ће се постићи 

заустављањем даље деградације и унапређењем животне средине уз очување урбаних 

вредности, планским коришћењем природних ресурса, превентивном заштитом од 

свих планираних активности које могу угрозити постојећи квалитет природне и 

животне средине и капацитет простора, уз санацију и ревитализацију угрожених 

подручја града. Овај стратешки циљ оствариће се кроз реализацију следећих 

приоритета и мера: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Заштита и унапређење квалитета чинилаца животне средине  

МЕРА 1. Смањење емисије гасова из енергетских и индустријских постројења и 

саобраћаја 

МЕРА 2. Спровођење мера адаптације на климатске промене и отпорности 

града 

МЕРА 3. Решавање проблема загађења вода и успостављање интегралног 

управљања водама 

МЕРА 4. Санација и ремедијација угрожених и контаминираних подручја 

МЕРА 5. Спровођење мера заштите од ерозије земљишта 

МЕРА 6. Спровођење акустичког зонирања уз смањење нивоа буке 

МЕРА 7. Регулисање бројности штетних организама 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Очување биодиверзитета, природних вредности и заштићених 

природних добара  

МЕРА 1. Заштита и ефикаснији територијални распоред зелених површина 

МЕРА 2. Повећање површина под зеленилом, шумама и заштићеним 

природним добрима 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Развој институционалног система за управљање, мониторинг и 

извештавање о животној средини  

МЕРА 1. Јачање институционалних капацитета за управљање животном 

средином  

МЕРА 2. Унапређење мониторинга квалитета ваздуха, вода, земљишта и нивоа 

буке 

МЕРА 3. Побољшање квалитета, поузданости и доступности јавности 

информација о животној средини 

МЕРА 4. Развој јединственог информационог система у области животне 

средине 

МЕРА 5. Промоција концепта заштите животне средине 
 

Индикатори Стратешког циља 6 – Одржив, отпоран и обновљив град: 

- Смањен број дана са прекораченим граничним вредностима загађења у ваздуху 

за 5% до 2021. године  

- Повећане зелене и заштићене површине за 20% до 2021. године 
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- Успостављен јединствен информациони систем у области животне средине до 

2021. године  

- Реализоване мере санације и ремедијације на шест локација до 2021. године 

- Повећан број мерних места за реализацију мониторинга на 187 до 2021. године 

(169 мерних места у 2016) 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Заштита и унапређење квалитета чинилаца животне 

средине  

 

Заштита и унапређење квалитета животне средине подразумева спровођење мера и 

активности кроз све елементе заштите животне средине, од унапређења квалитета 

ваздуха, воде, земљишта, смањења нивоа буке и др. Овај приоритет реализоваће се кроз 

следеће мере: 

 

МЕРА 1. Смањење емисије гасова из енергетских и индустријских постројења и 

саобраћаја 

 

Смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, здравији услови живота и 

побољшање квалитета ваздуха у најугроженијим деловима града, чији су узрочници 

енергетска и индустријска постројења, као и саобраћај, реализоваће се кроз: 

А) Смањење емисије загађења из ТЕ „Никола Тесла” А и Б; 

Б) Замену фосилних горива у снабдевању објеката топлана и котларница; 

В) Измештање теретног саобраћаја из централне градске зоне; 

Г) Увођење и повећање удела шинског јавног саобраћаја уз модернизацију возног 

парка; 

Д) Повећање броја корисника у систему централног даљинског грејања. 

   

МЕРА 2. Спровођење мера адаптације на климатске промене и отпорности града 

 

У циљу ефикасног одговора на климатске промене неопходно је развити 

информациони систем са јединственом базом података, изградити заштитне појасеве 

и повећати и повезати зелене површине које би умањиле температурне екстреме, 

унапредити систем обалоутврда, као и повећати коришћење обновљивих извора 

енергије и др. Ова мера реализоваће се кроз: 

А) Спровођење Плана адаптације на климатске промене за град Београд; 

Б) Мапирање климатских параметара и идентификацију повећања ризика 

климатских промена за град Београд. 

 

МЕРА 3. Решавање проблема загађења вода и успостављање интегралног 

управљања водама 

 

Побољшање квалитета водотокова, посебно најугроженијих малих токова уз 

успостављање интегралног управљања водама, као и ефикаснија контрола извора 

загађивања вода, реализоваће се кроз: 
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А) Изградњу нових и појачани надзор над постојећим постројењима за третман 

индустријских отпадних вода; 

Б) Израду катастра септичких јама уз решавање проблема њиховог пражњења; 

В) Израду плана управљања водама за водно подручје Београда; 

Г) Санацију најугроженијих малих водотокова на територији града Београда. 

 

МЕРА 4. Санација и ремедијација угрожених и контаминираних подручја 

 

Предузимање мера заштите и ревитализације загађеног земљишта, посебно 

угрожених и деградираних подручја, у циљу прописивања мера и обнове простора 

изузетно угрожене животне средине, реализоваће се кроз: 

А) Израду катастра угрожених и деградираних земљишта; 

Б) Израду и реализацију пројеката санације и ремедијације посебно угрожених 

подручја. 

 

МЕРА 5. Спровођење мера заштите од ерозије земљишта 

 

Спровођење мера заштите од ерозије земљишта и клизишта на територији града 

Београда  реализоваће се кроз: 

А) Израду, доношење и спровођење плана за заштиту земљишта од ерозије; 

Б) Ажурирање катастра нестабилних и слабо носивих терена. 

 

МЕРА 6. Спровођење акустичког зонирања уз смањење нивоа буке 

 

Смањење нивоа буке у најугроженјим деловима града Београда реализоваће се кроз: 

А) Израду стратешких карата буке и акционих планова за смањење буке; 

Б) Акустичко зонирање града уз одређивање акустичних и тихих зона; 

В) Изградњу звучних баријера и подизање заштитних зелених појасева поред 

прометних саобраћајница. 

 

МЕРА 7. Регулисање бројности штетних организама 

 

Регулација бројности популације комараца и крпеља, посебно на јавним површинама, 

парковима и дечјим игралиштима, као и спровођење систематске дератизације на 

територији града, реализоваће се кроз: 

А) Реализацију Програма контроле популације комараца и крпеља,  уз мере њиховог 

сузбијања; 

Б) Реализацију Програма контроле популације глодара, уз спровођење мера 

систематске дератизације. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Очување биодиверзитета, природних вредности и 

заштићених природних добара  

 

Приоритет заштите животне средине на територији града Београда је очување зелених 

површина и унапређење управљања овим просторима, с обзиром на вишеструке 
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ефекте које систем зелених површина има на квалитет животне средине и квалитет 

живота грађана у естетском и функционалном смислу. Овај приоритет реализоваће се 

кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Заштита и ефикаснији територијални распоред зелених површина 
 

Постизање равномерније расподеле, повећања удела зелених површина у укупној 

површини града, као и спречавање фрагментације зелених површина, у циљу 

побољшања њиховог квалитета и ефикасног интегралног управљања, реализоваће се 

кроз: 

А) Реализацију ПГР система зелених површина Београда; 

Б) Успостављање Програма мониторинга зелених површина; 

В) Утврђивање карактера предела заштићених визура града Београда; 

Г) Интегралну заштиту и одржавање дрвореда и осталих јавних зелених површина 

ван надлежности ЈКП „Зеленило Београд“.  

 

МЕРА 2. Повећање површина под зеленилом, шумама и заштићеним природним 

добрима 
 

Пошумљавање, озелењавање и повећање површине заштићених простора природних 

добара, заштита биодиверзитета, ублажавање последица климатских промена и 

рационално коришћење шумских ресурса, реализоваће се кроз: 

А) Валоризацију и систематско повећање зелених површина; 

Б) Спровођење мера утврђених Стратегијом пошумљавања града Београда; 

В) Идентификовање подручја која имају потенцијал за проглашење заштићеним 

природним добрима; 

Г) Наставак пројекта „Урбани џепови Београда“; 

Д) Увођење концепта „зелених кровова“ путем пројеката за јавне објекте и пилот- 

пројеката. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Развој институционалног система за управљање, 

мониторинг и извештавање о животној средини  

 

Од ефикасности институционалног система управљања животном средином зависиће 

квалитет животне средине и квалитетно управљање. У том смислу је неопходно јачати 

институције кроз обуке кадрова, запошљавање кадрова који поседују образовање из 

области животне средине и сродних наука. С обзиром да је проблематика заштите 

животне средине присутна у свим ресорима Града (урбанизам, саобраћај, енергетика, 

образовање и друго), неопходно је унапређивати и јачати међуресорну и 

међусекторску сарадњу. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 
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МЕРА 1. Јачање институционалних капацитета за управљање животном 

средином  

 

Јачање кадровских и техничких капацитета из области заштите животне средине 

реализоваће се кроз: 

А) Побољшање административних, оперативних и техничких капацитета 

Секретаријата за заштиту животне средине; 

Б) Опредељење већих средстава за потребе инспекцијског надзора; 

В) Унапређење комуникације и координације Градске и општинских управа. 

 

МЕРА 2. Унапређење мониторинга квалитета ваздуха, вода, земљишта и нивоа 

буке 

 

Унапређење мониторинга квалитета ваздуха, вода, земљишта и нивоа буке 

реализоваће се кроз: 

А) Оптимизацију мреже мерних места на којима се врши мониторинг: квалитета 

ваздуха, површинских вода, подземних вода, земљишта и нивоа буке; 

Б) Успостављање система мониторинга технолошких отпадних вода које се директно 

испуштају у природне водотокове или градску канализацију; 

В) Идентификацију посебно угрожених зона Београда за које је потребно увести 

континуирано праћење. 

 

МЕРА 3. Побољшање квалитета, поузданости и доступности јавности 

информација о животној средини 

 

Свакодневно информисање јавности о стању животне средине, управним поступцима 

и активностима надлежних органа, као и већа заступљеност у средствима јавног 

информисања, реализоваће се кроз: 

А) Ажурирање интернет портала за информисање јавности о стању животне средине, 

поступцима и пројектима; 

В) Перманентну едукацију и подизање јавне свести о значају животне средине и 

природних ресурса; 

Г) Подршку цивилном сектору, образовним и научним институцијама, предузећима и 

удружењима кроз пројекте у циљу подизања еколошке свести. 

 

МЕРА 4. Развој јединственог информационог система у области животне средине 
 

Обезбеђивање информација о угрожености животне средине, изворима загађивања и 

степену угрожености простора од природних непогода, реализоваће се кроз: 

А) Израду базе података о квалитету воде, ваздуха и земљишта и нивоима буке, у 

оквиру интегралног информационог система у области животне средине (ИСЖС); 

Б) Завршетак и ажурирање локалног регистра извора загађивања; 

В) Формирање информационог система о природним непогодама на територији града 

Београда. 
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МЕРА 5. Промоција концепта заштите животне средине 

  

Промовисање проблематике заштите животне средине у образовању и подизање јавне 

свести о значају очувања животне средине и природних ресурса реализоваће се кроз: 

А) Подршку еколошким акцијама, манифестацијама и такмичењима у школама; 

Б) Спровођење концепта заштите кроз неформалне видове образовања. 

 

 

Кључни актери: 

- Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине 

- Град Београд – Секретаријат за инспекцијске послове 

- Град Београд – Секретаријат за инвестиције 

- Град Београд – Секретаријат за енергетику 

- Град Београд – Секретаријат за привреду 

- Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

- Град Београд – Секретаријат за саобраћај 

- Град Београд – Секретаријат за послове начелника Градске управе 

- Град Београд – Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, 

комуникације и координацију односа са грађанима 

- Град Београд – Секретаријат за образовање и дечју заштиту 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7. Унапређена друштвена кохезија 

 

Унапређена друштвена кохезија подразумева обезбеђење квалитетнијих социјалних 

услуга, социјалне укључености и омогућавање активног учешћа у друштвеном животу 

и развоју. Овај стратешки циљ оствариће се кроз реализацију следећих приоритета и 

мера: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Диверсификоване, доступне и квалитетне социјалне услуге 

МЕРА 1. Израда обједињене евиденције корисника социјалних права и услуга 

МЕРА 2. Подизање ефикасности система социјалне заштите  

МЕРА 3. Формирање стамбене политике Града и унапређење политике 

социјалног становања 

МЕРА 4. Унапређење приступа и квалитета васпитања и образовања 

МЕРА 5. Подизање квалитета организације и доступности здравствене заштите  

МЕРА 6. Спровођење јавно-здравствених политика 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Унапређење садржаја културе и спорта  

МЕРА 1. Унапређење културне политике засноване на афирмацији 

градитељског наслеђа 

МЕРА 2. Развој креативних културних индустрија и програма институција 

МЕРА 3. Побољшање услова за развој спорта  

МЕРА 4. Развој вештина и знања младих 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Унапређење инфраструктуре социјалног развоја  

МЕРА 1. Подизање капацитета предшколских установа 

МЕРА 2. Развијање културне инфраструктуре 

МЕРА 3. Унапређење спортске инфраструктуре 

 

Индикатори Стратешког циља 7 – Унапређена друштвена кохезија: 

- Успостављен јединствен евиденциони систем корисника социјалних права и 

услуга до 2019. године  

- Усвојена Стратегија становања града Беграда до 2018. године 

- Реализовано 80% планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне 

здравствене заштите до 2021. године 

- Повећан број културних садржаја за 30% до 2021. године 

- Повећан број деце и омладине који се баве спортом за 15% до 2021. године 
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ПРИОРИТЕТ 1. Диверсификоване, доступне и квалитетне социјалне услуге 

  

Диверсификоване, доступне и квалитетне услуге на које се односи овај приоритет, тичу 

се социјалне заштите, социјалног становања, предшколског васпитања и образовања, 

стварања услова и додатне подршке за рад са надареном децом, као и здравствене 

заштите за сву децу. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Израда обједињене евиденције корисника социјалних права и услуга 

 

Израда базе корисника социјалних права и услуга која треба да омогући праћење, 

контролу и усавршавање свих активности Града Београда, реализоваће се кроз:  

А) Иницијативу за измену републичких прописа о обради података корисника; 

Б) Препознавање и обухват грађана и група који системским мерама нису укључени у 

програме социјалне заштите; 

В) Мапирање корисника социјалних права и услуга; 

Г) Израду апликације за неопходне податке о корисницима социјалних права и услуга. 

 

МЕРА 2. Подизање ефикасности система социјалне заштите  

 

Унапређење ефикасности спровођења постојећих активности, иновативност, 

свеобухватност и већа доступност социјалних услуга Града Београда, реализоваће се 

кроз:  

А) Развој иновативних услуга социјалне заштите; 

Б) Стамбено збрињавање припадника ромске популације у адекватном алтернативном 

смештају; 

В) Смањење броја неформалних насеља и колективних центара на територији града 

Београда; 

Г) Континуиране активности на програмима доделе помоћи за избеглице и интерно 

расељена лица.  

 

МЕРА 3. Формирање стамбене политике Града и унапређење политике социјалног 

становања 
 

Унапређење стамбене политике Града Београда и регулисање рада свих организација 

и институција, реализоваће се кроз: 

А) Израду студије стамбених потреба становника Београда и израду Стратегије 

становања града Београда; 

Б) Формирање евиденције стамбеног фонда на територији града Београда; 

В) Регулисање рада непрофитних организација социјалног становања на нивоу града; 

Г) Израду и усвајање локалног акционог плана за унапређивање услова становања 

Рома и Ромкиња. 
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МЕРА 4. Унапређење приступа и квалитета васпитања и образовања 
 

Подизање квалитета свих видова формалног и неформалног образовања и васпитања 

за све узрасте деце, реализоваће се кроз: 

А) Подизање квалитета предшколског васпитања и образовања, као и ефикасности 

предшколских установа; 

Б) Развијање индивидуалних образовних планова и програма за надарене ученике и 

увођења система награђивања; 

В) Обогаћивање програма за децу и родитеље, реализацијом кампање „Првих 1000 

дана“, програма „Београдски беби клуб“ и програма јачања родитељских компетенција; 

Г) Унапређење кадровских потенцијала у установама за реализацију специјалних 

програма за рани развој. 

 

МЕРА 5. Подизање квалитета организације и доступности здравствене заштите  

 

Унапређење квалитета система здравствене заштите, боља информисаност корисника 

и ефикасније реаговање у кризним ситуацијама, реализоваће се кроз: 

А) Унапређење просторних капацитета и опремљености у здравственим установама; 

Б) Унапређење кадровских капацитета у здравственим установама, квалитета рада 

здравственог особља и процедура; 

В) Јачање системских капацитета у области заштите права пацијената и  

обавештености корисника здравствених услуга; 

Г) Обезбеђивање услова за брзо реаговање здравствених установа у елементарним и 

другим непогодама и ванредним приликама; 

Д) Развијање информатичко-комуникационих технологија и здравствено-

информационог система. 

 

МЕРА 6. Спровођење јавно-здравствених политика 
 

Мониторинг, евалуација и унапређење здравственог стања становништва и рада 

служби, реализоваће се кроз: 

А) Праћење здравственог стања становништва и рада здравствене службе и креирање 

и реализација мера за унапређење; 

Б) Промоцију здравља и спровођење мера превенције, унапређења и очувања здравља, 

животне и радне околине; 

В) Реализацију приоритетних јавно-здравствених програма и пројеката; 

Г) Побољшање механизама за брзе и координисане реакције система на претње по 

здравље; 

Д) Спровођење мера спречавања и сузбијања заразних болести на територији града 

Београда. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Унапређење садржаја културе и спорта  

 

Унапређење културних садржаја подразумева мере и низ активности које се односе на 

савремене принципе у креирању културнe политикe. Културна политика представља 
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осмишљен низ активности које спроводи „културна администрација“ Града Београда, 

настојећи да одговори на практичне потребе и проблеме друштва или одређених 

друштвених група у области културе. Унапређење садржаја спорта обухвата мере за 

побољшање материјално-техничких услова школа, унапређење система школског 

спорта, унапређење спортске рекреације, као и мере за одржавање, обнављање и 

изградњу спортско-рекреативне инфраструктуре. Овај приоритет реализоваће се кроз 

следеће мере: 

 

МЕРА 1. Унапређење културне политике засноване на афирмацији градитељског 

наслеђа 
 

Унапређење културне политике и културних садржаја града Београда, реализоваће се 

кроз: 

А) Дефинисање основних принципа будуће културне политике Града и њене 

специфичности; 

Б) Увођење листа приоритета и критеријума за одабир пројеката за финансирање. 

 

МЕРА 2. Развој креативних културних индустрија и програма институција 
 

Унапређење рада и плански развој адекватних програма свих институција културе 

града Београда, реализоваће се кроз:  

А) Мапирање креативних културних индустрија у Београду и утврђивање степена 

њиховог развоја у три сектора: уметност и култура, дизајн и медији; 

Б) Успостављање институције конкурса за иновативне идеје и финансирање одабраних 

пројеката у области креативних културних индустрија и програма институција 

културе; 

В) Израду програма подстицаја друштвено одговорног пословања, са мерама 

усмереним ка реалном, финансијском и сектору услуга, као и стратегије комуникације 

за потребе повећања спонзорстава и донација за потребе културе; 

Г) Унапређење музејског фундуса, заштите музејске грађе, сталних музејских поставки, 

као и библиотекарске, позоришне, ликовне и културно-образовне делатности; 

Д) Реализацију сталних манифестација путем заједничке сарадње установа културе; 

Ђ) Организацију и реализацију манифестација и догађаја у јавном простору. 

 

МЕРА 3. Побољшање услова за развој спорта  
 

Развој и унапређење спортских програма и капацитета и њихова доступност свим 

грађанима, реализоваће се кроз: 

А) Побољшање материјално-техничких и кадровских услова школа ради повећаног 

обухвата деце за бављење спортом; 

Б) Побољшање капацитета спортских организација које се баве рекреацијом грађана 

свих узраста, укључујући и особе са инвалидитетом и старије особе; 

В) Подизање капацитета стручног рада у области професионалног спорта. 
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МЕРА 4. Развој вештина и знања младих 
 

Подизање нивоа знања и вештина младих и унапређење њихове партиципације у 

друштвеним и економским кретањима, реализоваће се кроз: 

А) Спровођење стручних обука и радионица за младе у циљу побољшања 

конкурентности на тржишту људских ресурса; 

Б) Развијање интересовања код младих за ваншколске програме за конструктивно 

коришћење времена. 
 

ПРИОРИТЕТ 3. Унапређење инфраструктуре социјалног развоја  
 

Унапређење инфраструктуре социјалног развоја обухвата унапређење капацитета 

предшколских установа, културне и спортске инфраструктуре. Овај приоритет 

реализоваће се кроз следеће мере: 
 

МЕРА 1. Подизање капацитета предшколских установа 
 

Боља покривеност територије града Београда објектима предшколских установа, кроз: 

А) Проширење мреже предшколских установа. 
    

МЕРА 2. Развијање културне инфраструктуре 
 

Развијање културне инфраструктуре реализоваће се кроз:  

А) Инвестиционо улагање у објекте културе; 

Б) Привођење запуштених концертних простора на отвореном првобитној намени. 
 

МЕРА 3. Унапређење спортске инфраструктуре 
 

Мапирање спортске инфраструктуре, ефикасније инвестиционо одржавање и 

изградња нових спортских капацитета за све грађане, реализоваће се кроз: 

А) Успостављање базе података/евиденције постојећег стања спортске 

инфраструктуре; 

Б) Инвестиционо одржавање постојећих спортских објеката; 

В) Изградњу нових тренажних и мултифункционалних спортских објеката, у складу са 

урбанистичким планом. 
 

 

Кључни актери: 

- Град Београд – Секретаријат за социјалну заштиту 

- Град Београд – Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

- Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину 

- Град Београд – Секретаријат за културу 

- Град Београд – Секретаријат за инвестиције 

- Град Београд – Секретаријат за здравство 

- Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

- Град Београд – Секретаријат за управу 

- Град Београд – Секретаријат за имовинске и правне послове 

- Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове  
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8. Паметна управа 

 

Унапређење ефикасности обављања послова Градске управе, унапређење односа према 

грађанима и правним лицима, као и квалитета пружања услуга свим корисницима, 

реализоваће се кроз следеће приоритете и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење организације Града и координације са градским 

општинама  

МЕРА 1. Анализа положаја, организације и делокруга Града и градских општина 

и успостављање каталога послова 

МЕРА 2. Измена градских прописа који уређују организацију и положај 

градских општина 

МЕРА 3. Заступање измена закона који уређују положај Града и градских 

општина 

МЕРА 4. Унапређење координације између органа Града и градских општина 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Успостављање модерног службеничког система 

МЕРА 1. Успостављање функције управљања људским ресурсима у Градској 

управи  

МЕРА 2. Успостављање система континуираног обучавања и стручног 

усавршавања  

МЕРА 3. Унапређење капацитета Градске управе у области европских 

интеграција 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Модернизација процеса рада органа Града 

МЕРА 1. Успостављање јединствене методологије извештавања у Градској 

управи 

МЕРА 2. Унапређење процеса буџетског планирања 

МЕРА 3. Увођење система електронске управе Града Београда 

МЕРА 4. Стварање услова за шире учешће грађана у одлучивању 

 

Индикатори Стратешког циља 8 – Паметна управа: 

- Сви закони у вези са положајем и организацијом Града измењени у складу са 

иницијативама Града Београда до 2021. године.  

- У потпуности имплементиран нови службенички систем до 2021. године 

- 40% грађана и 85% привредних субјеката редовно користе електронске услуге 

Градске управе до 2021. године  

- Повећано  учешће грађана у доношењу градских одлука 
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ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење организације Града и координације са 

градским општинама  

 

Унапређење организације Града, као и координације између органа Града и градских 

општина захтева измене закона и градских прописа који уређују организацију и 

положај Града и градских општина. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Анализа положаја, организације и делокруга Града и градских општина 

и успостављање каталога послова 

 

У циљу дефинисања послова у делокругу Града и градских општина неопходно је 

израдити базу података о изворним и повереним пословима, која би омогућавала 

праћење, контролу и усавршавање свих активности Града и градских општина. Ова 

мера реализоваће се кроз: 

А) Анализу изворних и поверених послова у делокругу Града Београда; 

Б) Анализу територијалне организације града Београда; 

В) Анализу делокруга градских општина;  

Г) Анализу унутрашње организације градских општина; 

Д) Дефинисање методологије за попис послова у делокругу Града Београда; 

Ђ) Успостављање и ажурирање базе података о пословима у делокругу Града Београда. 

 

МЕРА 2. Измена градских прописа који уређују организацију и положај градских 

општина 

 

Усвајање изменa градских аката идентификованих анализама, уз претходно 

консултовање представника органа градских општина и грађана/ки у циљу 

децентрализацијe града у функционалном смислу, реализоваће се кроз: 

А) Организовање јавне расправе о територијалној организацији града и положају 

градских општина у складу са Статутом Града; 

Б) Дефинисање потребних измена Статута Града; 

В) Измене Статута Града и усклађивање других аката Града и градских општина са тим 

изменама. 

 

МЕРА 3. Заступање измена закона који уређују положај Града и градских општина 

 

Заступање измена закона, на основу спроведених анализа, реализоваће се кроз: 

А) Дефинисање предлога за измену правног оквира о положају Града и градских 

општина; 

Б) Упућивање предлога за измену правног оквира о положају Града и градских 

општина надлежним органима и заступање за њихово усвајање. 

 

МЕРА 4. Унапређење координације између органа Града и градских општина 
 

Ефикаснија и квалитетнија координација између органа Града Београда и градских 

општина, реализоваће се кроз: 
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А) Организовање консултација са представницима градских општина о могућим 

унапређењима координације између органа Града и градских општина; 

Б) Формирање Београдског форума председника градских општина. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Успостављање модерног службеничког система 

 

У циљу повећања ефикасности рада Градске управе и усаглашавања са препорукама и 

директивама Европске уније, неопходно је успостављање модерног и ефикасног 

службеничког система, пре свега кроз увођење функције управљања људским 

ресурсима, што би омогућило континуирано стручно усавршавање и напредовање 

градских службеника. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће мере: 

 

МЕРА 1. Успостављање функције управљања људским ресурсима у Градској 

управи  
 

Успостављање функције управљања људским ресурсима, реализоваће се кроз:  

А) Организовање послова управљања људским ресурсима у оквиру Градске управе; 

Б) Додатну обуку за запослене који обављају послове управљања људским ресурсима; 

В) Увођење кодекса понашања службеника и намештеника, и обука запослених; 

Г) Увођење посебних механизама за спречавање корупције у Градској управи. 

 

МЕРА 2. Успостављање система континуираног обучавања и стручног 

усавршавања  
 

Стицање знања, вредности, ставова, способности и вештина усмерених на подизање 

нивоа компетенција неопходних за обављање послова из утврђеног делокруга и 

надлежности, реализоваће се кроз:  

А) Израду и спровођење посебног програма стручног усавршавања; 

Б) Дефинисање одрживог механизма за континуирано финансирање стручног 

усавршавања запослених; 

В) Израду интранет портала за размену информација између запослених у Градској 

управи; 

Г) Израду и спровођење политике обуке приправника. 

 

МЕРА 3. Унапређење капацитета Градске управе у области европских интеграција 
 

Јачање капацитета запослених у Градској управи, информисање и подизање нивоа 

свести запослених о политикама Европске уније, као и о могућностима коришћења 

европских фондова и програма доступних Граду Београду, реализоваће се кроз: 

А) Израду методологије и програма обуке из области европских интеграција; 

Б) Континуирану имплементацију програма обуке из области европских интеграција; 

В) Успостављање механизма координације и комуникације запослених у Градској 

управи са надлежном Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције у циљу 

систематизованог привлачења средстава из фондова ЕУ. 
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ПРИОРИТЕТ 3. Модернизација процеса рада органа Града 

  

Модернизација процеса рада органа Града обухвата успостављање потпуне 

електронске управе, модернизацију процеса буџетског планирања и увођење 

механизама партиципативног планирања. Овај приоритет реализоваће се кроз следеће 

мере: 

 

МЕРА 1. Успостављање јединствене методологије извештавања у Градској управи 

 

Ефикасније и квалитетније генерисање редовних извештаја о раду Градске управе и 

ефикаснија евалуација, реализоваће се кроз: 

А) Попис свих редовних извештаја које сачињавају организационе јединице Градске 

управе; 

Б) Усвајање и спровођење јединствене методологије извештавања; 

В) Израду апликативног решења за извештавање; 

 

МЕРА 2. Унапређење процеса буџетског планирања 
 

Унапређење процеса програмског буџетирања, увођењем принципа сврсисходности, 

реализоваће се кроз:  

А) Унапређење буџетских принципа; 

Б) Увођење софтвера за планирање средстава (ERP) за индиректне кориснике буџета 

Града Београда; 

В) Увођење родно одговорног буџетирања. 

 

МЕРА 3. Увођење система електронске управе Града Београда 
 

Реализација принципа паметне управе и унапређење ефикасности функционисања 

свих сервиса на принципу савремених технологија, реализоваће се кроз: 

А) Смањење трошкова и консолидацију телекомуникационе инфраструктуре Градске 

управе; 

Б) Даљу аутоматизацију писарнице; 

В) Консолидацију и стандардизацију сервиса за размену података; 

Г) Успостављање сервиса за прикупљање и приказ података; 

Е) Обуку запослених за коришћење апликативних решења за потребе њихових 

послова. 

 

МЕРА 4. Стварање услова за шире учешће грађана у одлучивању 
 

Повећање ефикасности постојећих и увођење нових начина комуникације и 

партиципације грађана, реализоваће се кроз: 

А) Разраду одредаба Статута Града о начинима учешћа грађана/ки у одлучивању; 

Б) Увођење иновативних начина учешћа грађана/ки у одлучивању; 

В) Креирање Водича за грађане/ке о начинима учешћа у одлучивању. 
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Кључни актери: 

- Градоначелник 

- Скупштина Града Београда 

- Град Београд – Секретаријат за послове начелника градске управе 

- Град Београд – Градско веће 

- Град Београд – Секретаријат за управу 

- Град Београд – Секретаријат за финансије 

- Град Београд – Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, 

комуникације и координацију односа са грађанима 

- Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд 

 

 


