
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, као носилац израде Програма 

имплементације Просторног плана Републике 

Србије за период од 2016. до 2020. године, 

организује презентације у Београду и Новом 

Саду, у циљу упознавања јавности са овим 

документом. Предметни програм 

имплементације у складу са законом утврђује 

мере и активности за спровођење Просторног 

плана Републике Србије за раздобље од пет 

година. Просторни план Републике Србије који има стратешко-развојну и општу 

регулаторну функцију и представља основни плански документ просторног планирања и 

развоја код нас. Актуелни Просторни план Републике Србије усвојила је Народна 

скупштина као саставни део Закона о Просторном плану Републике Србије („Службени 

гласник Републике Србије“, број 88/10), за период од 2010. до 2020. године.  

Програм имплементације Просторног плана Републике Србије за први петогодишњи 

период је донет 2011. године и на тај начин је по први пут у Републици Србији отворен 

пут ка одговорном приступу остварења Просторног плана Републике Србије, односно 

ка трајном праћењу и оцењивању извршења утврђених стратешких приоритета и 

пројеката у после-планској фази. 

Програм имплементације Просторног плана Републике Србије поред стратешких 

приоритета просторног плана садржи и показатеље за праћење промена стања у 

простору, смернице за реализацију информационог система о просторном развоју, 

преглед стања постојећих просторних и друге значајне елементе.  

Презентације Програм имплементације за период од 2016. до 2020. године одржане су: 

 27. јуна 2016. године са почетком у 12,00 часова у Новом Саду, у згради ЈП Завод 

за урбанизам Војводине, сала на V спрату, Железничка 6, и  

 29. јуна 2016. године са почетком у 12,00 часова у Београду, у згради Привредне 

коморе Србије, Удружење за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала 

и стамбену привреду, Велика сала, Теразије 23. 

Презентације Програм имплементације за период од 2016. до 2020. године биће 

одржане: 

 11. августа 2016. године са почетком у 12.00 часова у згради Шумадијског 

управног округа, Саве Ковачевића бр. 7, у Крагујевцу, и  

 19. августа 2016. године са почетком у 12.00 часова у згради Нишавског управног 

округа, Страхињића бана бб, ПЦ Амбасадор, у Нишу. 

 

 

 


