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Град Краљево и Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ су
спровели процес израде Стратегије интегралног урбаног развоја
централне градске зоне Краљева, уз техничку подршку GIZ/AMBEROICON Пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу
локалних самоуправа у Србији‘‘. Подршка процесу остварена је
кроз сарадњу са немачким и националним стручњацима. Пројекат
је финансирала Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног
министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), а по налогу GIZ
(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit).
Стратегија представља кључни документ урбаног развоја централне
градске зоне и омогућава проверу и верификацију постојећих
планских решења и валоризацију простора. Уз активно учешће
грађана, представника струке и свих релевантних институција, висок
степен партиципације у процесу дефинисања урбаног идентитета
града, дефинисана је заједничка визија развоја централне градске
зоне, утврђене су мере унапређења квалитета живота и подизања
атрактивности центра града како би се остварили услови за
одрживи локални економски развој и подстицање инвестиција, као
и препознатљивости града у ширим оквирима. Мере интервенције
и приоритетни пројекти по појединим областима су усклађени са
интересима јавног сектора и инвеститора, али пре свега са реалним
потребама грађана који живе на овом простору.
Усвајањем овог документа од стране Скупштине града ствара се
могућност да се жеља Краљевчана и свих оних који учествују у
урбаном развоју града оствари и да један овакав град са својом
дугом прошлошћу, буде актуелан у садашњости и за живот
примамљив у будућности, да настави да прича своју причу и да се сви
који живе у Краљеву и они коју дођу у Краљево осећају „краљевски у
Краљеву‘‘.

Градоначелник

Томислав Илић

Краљево, 18. јула 2014. године
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АНЕКСИ

1. Увод
Краљево је град у Рашком округу, смештен
на ушћу Ибра у Западну Мораву, између
планина Котленик на северу и Столови на
југу. Са својих 125.488 становника, од којих
65.660 живи у ужем градском подручју
(према попису из 2011. године), и површином
од 1.529 км² Краљево, поред Ужица, Чачка,
Крагујевца и Крушевца, спада у урбане
центре централне Србије.
Прво помињање Краљева датира из 1476.
године, док је данашње име града у употребу
ушло тек 1882. Цела регија која се налази
јужно од Краљева игра посебну улогу у
српској историји: на само 5 км удаљености
од центра града налази се манастир Жича у
коме је крунисано седам српских краљева, а
чији је камен темељац положио свети Сава. У
истом контексту треба поменути и манастир
Студеницу, који је већ крајем XII века
изградио оснивач српске државе, Стефан
Немања.
Привредни успон града започет је посебно
захваљујући оснивању фабрике авиона
и фабрике вагона након I светског рата.
Оба ова погона, заједно са Магнохромом,
фабриком за производњу ватросталних
материјала, чинили су стубове економског
развоја и у периоду након II светског рата.
Ипак, због процеса деиндустријализације
у периоду након 1990. године, структура
запослених у Краљеву претрпела је значајне
промене. Данас су пре свега мала и средња
предузећа та која диктирају привредне
активности у Краљеву.
Центар града се простире на северној
страни Ибра, а карактерише га његова
ортогонална урбана матрица која потиче из
првог Урбанистичког плана Краљева из 1832.
године и Регулационог плана из 1901. године.
Ибар и околно делимично неуређено,
природно приобаље спадају у просторне
потенцијале града и представљају јасну
предност Краљева у погледу квалитета
живота, слободних активности, развоја
туризма, побољшања микроклиме,
просторног умрежавања и др.
Поред позитивног развоја у многим
областима и многобројних предуслова
којима Краљево располаже, постоји и велики
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1.

Увод

број проблема који се огледају у следећим
кључним тврдњама:
Демографски трендови: Природни прираштај
је негативан, процес старења становништва
напредује, а долазак великог броја интерно
расељених лица (ИРЛ) у Краљево током
деведесетих, све актере суочава са изазовом
интегрисања новопридошлих становника у
живот града.
На пољу локалне економије Краљеву
предстоји даља борба са мерама
реструктурирања, које се уследиле као
последица континуираног процеса
деиндустријализације, што је велика
предузећа у сектору производње и
прерађивачке индустрије довело до
суочавања са губитком њиховог значаја. У
граду је велики број незапослених и лица
која на поновно запослење чекају дужи
временски период (са нижом стручном
спремом), уз присутну тенденцију раста
њиховог броја, што води ка високој стопи
сиромаштва и ниској куповној моћи
становништва. Овим негативним трендом
посебно су погођени млади, жене, старије
особе, особе са инвалидитетом, Роми,
избеглице и интерно расељена лица.
Непланска и делимично нелегална изградња
нарушила је урбанистички ред у насељима
Рибница и Црквине, што се одражава и у
снажно израженој разлици изгледа урбаних
структура на левој и десној обали Ибра.

1. УВОД

Највећи део очуваних историјски вредних
објеката је у лошем стању, док је део
саниран уз непоштовање услова заштите
споменика културе. Чињеница да је највећи
број ових објеката у приватном власништву,
делује као отежавајућа околност у смислу
спровођења хитних мера за њихову санацију.
Ситуација на пољу саобраћаја и паркирања,
посебно у центру града и насељима
вишепородичног становања, пооштрена
је захваљујући порасту моторизованог
индивидуалног саобраћаја и појачања
транзитног саобраћаја на деоници
Берановац-Рибница, што је у току
последњих година довело до значајног

погоршања квалитета живота и квалитета
јавних простора у граду.
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2. О СТРАТЕГИЈИ И КОРАЦИМА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ

2.1.

Циљ, садржај, улога и просторни обухват Стратегије
Циљ

будући да ова област представља основу
за најразличитије секторске интервенције.
Тематске области су веома блиско повезане
и утичу једна на другу. Подстицање стварања
и коришћење потенцијалних синергијских
ефеката представља важан саставни део
вишесекторског стратешког приступа
будућем урбаном развоју.

Циљ израде Стратегије је дефинисање
урбаног идентитета централне градске зоне,
утврђивање мера за унапређење квалитета
живота, и стварање услова за одрживи
економски развој и подстицање инвестиција
и препознатљивости града у ширим
оквирима.

Улога Стратегије

Садржај Стратегије интегралног урбаног
развоја (СИУР)

За разумевање Стратегије неопходно је и
разумевање развоја урбане динамике. За
разлику од традиционалног урбанистичког
плана, Стратегија омогућава фокус на
ургентне тенденције урбаног развоја,
које обликују просторне обрасце урбаног
подручја и како на њих стратешки утицати
кроз јавне интервенције, инвестиције
и регулативу. Имајући у виду да је град
углавном већ изграђен, фокус интервенције
представљају зоне и локације где су
очекиване промене. Кључни циљ оваквог
стратешког оквира је да се обезбеди, мерама
вођен, стратешки контекст за доношење
одлука. Највећи део напора у процесу израде
стратегије био је усмерен на подстицање
концепата мрежа и чворова, отворености
и компактности, доступности и урбаног
квалитета. Али, није увек било лако повезати
ове идеје са ‚енергијом‘, како би се сагледало
развијање нових идентитета и отвориле нове
везе, али и унапређење квалитета простора
и повезаности. Акценат је најчешће био на
сталном репозиционирању и сврставању
да би се стратешки концепти повезали са
водећим пројектима.

Стратегијом се дефинише оквир одрживог
урбаног развоја централне градске зоне
Краљева до 2030. године. На крају процеса
израде овог документа који је трајао годину
дана, на основу спроведене обимне анализе
тренутног стања и заједничког дефинисања
визије и циљева развоја, наведене су мере
и пројекти неопходни за имплементацију
Стратегије, а који се могу поделити у три
категорије:
• највиши приоритет (реализација у
краткорочном периоду)
• средњи приоритет (реализација у
средњорочном периоду)
• дугорочни приоритет (реализација у
дугорочном периоду)
Градска управа, као и друге јавне
институције и локални актери требало би
да буду задужени за реализацију мера и
пројеката, при чему треба нагласити да
имплементација Стратегије директно зависи
од доступности финансијских средстава
и могућности приступа програмима
подршке. Стратегија интегралног урбаног
развоја представља интердисциплинарни
инструмент планирања, којим се разматрају
све тематске области од значаја за урбани
развој и дефинишу међусобно усаглашени
циљеви, мере и предлози пројеката за
развој планског подручја. У оквиру СИУР-а
Краљева посматрана су следећа тематска
поља: урбане структуре, становање,
саобраћај, техничка инфраструктура,
економија, туризам, модернизација управе,
јавни простор, животна средина, културно
наслеђе, култура, социјална и здравствена
заштита, образовање, спорт. Теми урбаних
структура додељена је посебна улога,

Настајање ових нових стратешких оквира
није било ограничено само техничким
знањем планера, већ је резултат креативног,
партиципативног процеса планирања.
Стварање нових оквира захтева и политичку
подршку али и додатно, оно мобилише снаге
оног момента када оквир постаје атрактиван
и сила привлачења.
Као интегрални документ, Стратегија:
• представља планирани дугорочни
урбани развој централног градског
подручја Краљева,
• градске и остале планове и пројекте
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чини разумљивим и транспарентним за
становнике Краљева,

Циљана валоризација јавних простора и
следствено унапређење квалитета живота
и становања у Краљеву подразумева
подстицање тренда развоја, али и више
вредновање предметних простора од
стране локалних руководилаца. Може се
поћи од тога да ће процес модернизације
града, започет јавним инвестицијама, бити
основа за нове, приватне инвестиције у
одговарајућим зонама обнове, између
осталог и захваљујући очекивањима
приватних инвеститора о враћању уложеног.

• треба да буде саставни део и база
за планирање годишњег градског
буџета и да руководству Градске
управе служи као помоћно
средство у доношењу одлука,
чиме се обезбеђује ефикасност
процеса планирања и коришћења
јавних средстава,
• треба да послужи Градској управи
као инструмент за управљање и
мониторинг у циљу даљег унапређења
њеног рада,

Из наведених разлога, утврђивање границе
обухвата за имплементацију Стратегије
интегралног урбаног развоја крије следеће
стратешке и финансијске предности:

• чини важну основу за добијање
финансијских средстава и средстава
подршке из националних и
међународних извора и

• утврђивање границе обухвата
зоне подстицаја као основе за
добијање средстава подстицаја и
аплицирање за финансијска средства
из националних и међународних
извора у процесу урбане обнове,

• из горе наведених разлога представља
предност у промоцији Краљева у
односу на друге градове, будући да
се њиме остварује (стратешка)
сигурност планирања свих
средњорочних и дугорочних одлука од
значаја за развој града.

• фокус стратегије урбане обнове на
зону у којој се може очекивати највећи
позитивни ефекат,

Просторни обухват

• подстицање приватних инвестиција,
нпр. побољшање услова на локацијама
кроз улагање у јавни простор и
инфраструктуру.

Просторни обухват Стратегије интегралног
урбаног развоја Краљева заузима површину
од око 231 хектара
Предложене зоне интервенције, подржане
појединачним пројектима, представљају
тежишта централног градског подручја и од
стратешког су значаја за његов развој.
Планским концентрисањем инвестиција и
циљаним коришћењем средстава подршке
би требало омогућити да ограничени
ресурси града буду употребљени и допуњени
на прави начин, с обзиром на то да
истовремена реализација свих планираних
мера модернизације и обнове у целокупном
градском подручју није спроводива. Још
један изазов ће представљати мобилизација
приватних инвеститора на пољу очувања
градитељског културног наслеђа, будући
да и у овој области постојећа финансијска
средства најчешће нису довољна за
спровођење неопходне модернизације
објеката.

Просторни обухват СИУР-а Краљево
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Рад на формулацији Стратегије организован
је у виду широког партиципативног поступка
у коме су учествовали градоначелник
Краљева, представници различитих служби
Градске управе, јавних предузећа и установа,
цивилног сектора, као и грађани и деца
Краљева и знаменити појединци.
У циљу управљања целокупним процесом,
по налогу градоначелника у мају 2013.
године формирана је интердисциплинарна
Радна група. Ова радна група се редовно
састајала под руководством Дирекције за
планирање и изградњу „Краљево“.
У процесу израде Стратегије учешће грађана
је остварено на следећи начин:
• информисање путем локалних
телевизијских станица и на web
страници Дирекције за планирање и
изградњу „Краљево“ (http://http://www.
direkcijakv.net/siur-centralne-gradskezone-kraljeva/),

информисање (током јавног форума
18. децембра 2013.) и

• консултације путем анкетирања
грађана (спроведено 16. и 17.
августа 2013. године на
два пункта – на Тргу Српских Ратника
и у Босанско-Херцеговачкој улици
и преко web странице Дирекције за
планирање и изградњу „Краљево“),

• јавни увид у Нацрт Стратегије, у току
јуна 2014. године.
Радна група је била задужена за рад на
формулацији Стратегије од јуна 2013. године.
Сам процес израде Стратегије интегралног
урбаног развоја одвијао се у више корака.

• активна партиципација и повратно

Визија

јун 2013.

Усвајање Стратегије

Нацрт Стратегије

Јавни форум –
партиципација
грађана

Финализација циљева,
мера и пројеката

Дефинисање секторских
циљева & мера

Конкретизација пројеката

Конкретизација
пројекта
Projektkonkretisierung

Дефинисање визије
уз помоћ деце / ђака

SWOT анализа

Тематски округли
столови

Иницијална
радионица &
оснивање
радне групе

Нацрт
листе пројеката

Анализа и SWOT анализа

Анкетирање
грађана
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Имплементација

Реализација
пројеката

од 2014.

Мониторинг

од 2015.

2

Корак „План рада“ (јун 2013.)

Корак „Тематски округли столови“ (август
– септембар 2013.)

Радна група је на самом почетку дефинисала
просторни обухват, циљеве и задатке
СИУР-а. Након тога уследило је утврђивање
начина прикупљања података и спровођења
анализе постојећег стања и SWОТ анализе.
Сем тога, у овој фази представљени су и
пројектни фишеи у циљу систематског
прикупљања информација о пројектима у
реализацији, као и планираним пројектним
идејама.

Након сагледавања и прве процене
свих прикупљених резултата анализе
организовано је укупно пет тематских
округлих столова на теме: „Културно
наслеђе“, „Социјална заштита, становање
и образовање“, „Економија, туризам
и култура“, „Саобраћај, техничка
инфраструктура и животна средина“ и
„Урбане структуре и јавни простор“. Циљ је
био да се продискутују резултати анализе и
прикупљени подаци, као и се прикупе нове
идеје и предлози. Учесници округлих столова
су били представници струке и јавног живота
града, Градске управе и цивилног сектора.

Корак „Анализа тренутног стања“ (јул –
август 2013.)
Чланови Радне групе спровели су анализу
тренутног стања по појединачним тематским
областима и након тога заједнички
продискутовали резултате.

Корак „SWОТ анализа“
(септембар - новембар 2013.)
Резултати анализе постојећег стања
обрађени су и приказани у виду секторске
SWОТ анализе (предности, слабости,
могућности и претње/ризици).

Интеракција „Анкетирање грађана“
(август 2013.)
Уз помоћ упитника, на два пункта у граду
(Рибница и центар града,) и преко web
странице Дирекције за планирање и
изградњу „Краљево“ , прикупљана су
виђења грађана Краљева на теме у којој
мери су задовољни и у којим областима
живота треба предузети мере да се ситуација
унапреди.

Корак „Предлог секторских циљева и
мера“ (октобар – децембар 2013.)
На основу анализе и резултата анкетирања
грађана, сагледане су потребе, предложени
секторски циљеви и мере по тематским
13
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областима. Извршена је категоризација
идентификованих пројеката, али и додатних
пројеката неопходних за реализацију
предложених циљева и мера.

представљени су и резултати анкетирања
грађана. Један од предлога са скупа је
и слоган „Краљевски у Краљеву“, који је
изгласан за слоган Стратегије. На скупу су
учествовали представници градске управе
и јавних установа, чланови Радне групе за
израду Стратегије, заинтересовани грађани
и деца, као и студенти Мастер програма
Интегрални урбанизам са Архитектонског
факултета у Београду. Јавни форум је
отворио градоначелник.

Интеракција „Дефинисање визије уз
подршку деце“ (новембар 2013.)
У циљу добијања увида у начин на који деца
и млади замишљају даљи развој свог града,
у основним школа ’’IV Краљевачки Батаљон’’
и „Свети Сава“ организовано је такмичење
у цртању на тему „Мој град у будућности“.
У оквиру Јавног форума организована
је изложба одабраних цртежа и свечана
церемонија доделе награда за најбоље
радове.

Корак „Финализација циљева, мера и
пројеката“ (јануар - фебруар 2014.)
Након Јавног форума уследила је ревизија
и допуна циљева, мера и пројеката по
појединачним тематским областима.

Интеракција „Јавни форум –
партиципација грађана“
(децембар 2013.)

Корак „Приоритизација пројеката“
(фебруар – март 2014.)

Јавни форум представља један од кључних
корака у процесу израде Стратегије. Одржан
је у Народном музеју Краљева 18. децембра
2013. године. Сврха организације јавног
форума је била да се ширем кругу учесника
– свим заинтересованим, како стручњацима,
тако и грађанима – представе и појасне
резултати анализе стања, предлози решења
у форми циљева, мера и пројектних идеја
за ово подручје, да се прикупе њихови
коментари и предлози, и да се дође до
заједничке визије развоја централне градске
зоне Краљева. У оквиру анализе стања

Приоритизација прикупљених пројектних
идеја и спроведена је у циљу оцењивања
њиховог значаја и могућности реализације
у краткорочном, средњорочном или
дугорочном периоду. Применом
критеријума, сви пројекти су вредновани
у погледу њиховог доприноса испуњењу
циљева Стратегије, ургентности реализације,
карактера, могућности финансирања, као
и позиције и утицаја у односу на обухват
Стратегије. Као резултат, постигнуто је
груписање пројеката на пројекте „највишег“,
„средњег“ и „дугорочног“ приоритета.
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Корак „Истраживање извора
финансирања“ (март 2014.)
За реализацију највећег дела пројеката/мера
идентификованих у просторном обухвату
Стратегије неопходно је прибављање
средстава подршке. У циљу стварања
општег прегледа актуелних и планираних
финансијских програма у области урбаног
развоја у Србији и омогућавања доношења
одлука о аплицирању за средства,
направљен је преглед националних
програма подршке, програма подршке ЕУ,
међународних финансијских инструмената
и донаторских програма. На овој основи
вршена је анализа пројеката из категорије
„највишег“ приоритета у погледу могућности
финансирања њихове реализације из
расположивих извора представљених у овом
документу.

Корак „Усвајање Стратегије“ (2014.)
Стратегија интегралног урбаног развоја
упућена је на проверу надлежним градским
телима, и након тога Скупштини града на
усвајање. Од тог момента Стратегија служи за
свеобухватно информисање грађана, бољу
координацију рада управе и приоритизацију
најхитнијих задатака на пољу урбане обнове.

Корак „Приоритетне зоне интервенције“
(април 2014.)
Поред приоритизације појединачних
пројеката извршена је и приоритизација
зона интервенције. Утврђено је да су
одређене теме и циљеви концентрисани
у појединачним просторним целинама,
које су препознате као различите зоне
интервенције, осе комуникације и нодални/
развојни пунктови. Ту се препознаје фокус
стратегије, који се усмерава на квалитет и
повезаност простора.

Корак „Имплементација“ (од 2014.)
Након усвајања, Стратегија интегралног
урбаног развоја постаје значајна као
основа за планирање годишњег буџета
Града и прибављање средстава подршке
из националних и међународних извора
финансирања. Јединица за имплементацију
Стратегије (ЈИС) се стара да мере које су у
Стратегији дефинисане као ургентне, имају
висок приоритет приликом расподеле
буџетских средстава. Такође, ЈИС улаже
труд и на пољу прибављања средстава за
реализацију мера и из екстерних програма
подршке.

Корак „Израда нацрта Стратегије“
(мај 2014.)
Сви прикупљени подаци представљени су у
форми првог нацрта Стратегије, који је потом
прошао ревизију чланова Радне групе.

Корак „Мониторинг“ (од 2015.)

Корак „Јавни увид и стручне расправе“
(јун 2014.)

Планирано је да се након адекватног
временског периода спроведе евалуација и
ажурирање Стратегије. Тим поводом треба
између осталог утврдити и колико су мере
дефинисане Стратегијом – како квалитативно,
тако и квантитативно – допринеле
остварењу заједнички формулисаних
циљева.

У току јуна 2014. године одржан је јавни увид
и већи број презентација Стратегије за јавни,
цивилни и комерцијални сектор.
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3.1.

Демографски развој

На територији Краљева (град и сеоска
насеља) живи укупно 125.488 становника
(према Попису из 2011.). Од тог броја, 65.660
живи у градском подручју (према Попису
из 2011.). Демографски развој целокупне
територије Града Краљева одликују три
кључна тренда:

је пад броја становника млађих од 19
година - са 32.480 на 26.073. Тренд старења
становништва појачано се јавља и у сеоским
насељима.
Позитивни миграциони салдо
Миграциона кретања представљају веома
важан део историје Краљева. У целокупном
послератном периоду Краљево је важило
за једно од омиљених имиграционих
подручја. У том периоду, у Краљево је
дошло преко 60.613 нових становника,
што чини скоро половину данашњег
становништва Краљева. До 1980. године у
Краљево се доселило 25.281 људи, док је
број становника у периоду између 1991. и
2002. повећан за нових 14.562 становника.
Нови становници су у Краљево највећим
делом долазили из других градова у Србији
и бивших југословенских република. Да
би се омогућило да упркос негативном
природном прираштају у будућности не
дође до пада броја становника, Краљево
ће и у будућности морати да буде упућено
на долазак нових становника. Демографска
димензија представља одлучујући фактор
за утврђивање и дефинисање потреба и
могућности интервенције у оквиру урбаног
развоја.

• негативни природни прираштај,
• прогресивни тренд старења
становништва и
• позитивни миграциони салдо.
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Негативни природни прираштај
Стопа морталитета у Краљеву у дужем
временском периоду премашује стопу
наталитета и резултира у све израженијем
негативном природном прираштају. Док је
2003. године на 1.000 становника долазило
12 живорођених, већ 2011. их је било само
9, док је број умрлих у истом временском
периоду остао мање-више константан (око
14 смртних случајева на 1.000 становника).
Овај тренд је превасходно условљен падом
стопе фертилитета (број живорођене деце
на 1.000 жена у фертилном периоду живота),
и он на првом месту погађа сеоска насеља
на територији Краљева, док се у градском
подручју може идентификовати пораст
природног прираштаја становништва, иако
веома ограниченог обима.

Прогнозе
Прогнозе почивају на претпоставци да
ће у наредних 10 година и даље владати
тренд умереног раста на нивоу целог града
(очекује се пораст броја становника на
127.547 у периоду до 2022.). Ова позитивна
процена заснована је на очекиваном
позитивном миграционом салду, који
би требало да надмаши даљи негативни
природни прираштај.

Прогресивно старење становништва
У протеклих 20 година у Краљеву је
регистрован прогресивни тренд старења
градског становништва. Док удео младих
људи старости до 19 година у целокупном
становништву града континуирано опада
– његов пад регистрован је и апсолутно
гледано – удео старијег становништва
континуирано расте. Више од половине
становника Краљева старије је од 40
година, док је чак једна четвртина старија
од 59 година. У периоду између 1991. и
2011. број становника у старосној групи
изнад 60 година порастао је са 22.133
на 31.514 становника. Насупрот томе, у
истом временском периоду регистрован

Такође се предвиђа и наставак тренда
старења становништва, који се појављује
у форми даљег раста групе становништва
старијег од 60 година са истовременим
падом броја становника у групи млађих
од 60. Овај тренд би требало да пре свега
буде изражен код становништва у градском
подручју.
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република (Попис 2011.)

19

25%

53730
(Број рођених - број умрлих)

Табела Број досељених према подручјуMazedonien
досељавања (Попис 2011.)
50%

2011

2009

Број досељених према подручју
досељавања
Србија

34.513

2007

100%

2005

2003

-900

0%

3.2.

Урбане структуре и становање

3. АНАЛИЗА СТАЊА

Урбане структуре
Краљево (у историји познато и под називима
Рудопоље, Карановац и Ранковићево) је
град на реци Ибар и раскршћу важних
трговачких путева, међу којима је и онај
главни ка Истанбулу. Град је основан у
средњем веку, и у њему се и дан-данас могу
видети најзначајније грађевине из ове епохе.
Процват града уследио је након ослобођења
од Турака почетком XIX века, што се и
данас може приметити по развоју урбаних
структура у делу између Ратарског имања и
Трга светог Саве. Данашњи идентитет града
је ипак пре свега одређен развојем који је
уследио у периоду након Првог светског
рата. Основна карактеристика те прецизне
урбане матрице је ортогонална улична
мрежа формирана око централног трга
на коме је постављен споменик војнику.
Индустријски, али и репрезентативни
стамбени објекти из овог периода и данас
доминирају у изгледу Краљева. Ратна
разарања и социјалистичка изградња у

Југославији након 1945. године поново
су довели до дубоких промена у изгледу
града. Сателитска насеља на ободу града
(Рибница, Сијаће поље, Грдичка коса, Војно
насеље) потиснула су сеоска насеља, док су
симболи грађанске архитектуре у центру
града у највећој мери замењени симболима
радничке класе. Скорије грађевинске
активности у периоду последњих 20 година
често одликују естетски и функционални
недостаци.
Са урбанистичке тачке гледишта, структура
матрице формиране око централног Трга
српских ратника свакако заслужује да буде
посебно наглашена. Блоковска структура,
која се развијала од почетка XX века и данас
је сасвим препознатљива. Ту спада и пешачка
зона (улице Милоша Великог и Омладинска),
која је веома добро интегрисана у град.
Даље погушћавање дела између пешачке
20
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зоне и приобаља које се одвијало у
последњих 20 година само је у извесној
мери имало у виду структуру дефинисану
старим регулационим планом (ширина
блока, регулација улица), што је довело
до настанка донекле незадовољавајућих
ситуација и конфликта између намена, које
се пре свега одликују превеликом густином,
недостацима саобраћајне инфраструктуре,
као и недостатком зелених површина и
паркинг места. Као резултат тога, потенцијал
реке и приобаља као слободног простора
за центар града, може бити коришћен само
у ограниченом обиму, будући да приступ
обали и повезаност слободних простора
са центром града није задовољавајући.
Стамбена насеља Рибница и Црквине
су у урбанистичком погледу нарушена
непланском и нелегалном изградњом, што
резултира у израженој разлици у изгледу
урбаних структура леве и десне обале Ибра.

Целокупни развој централног дела градског
подручја, т.ј. истовремено и равномерно
јачање атрактивности обе обале Ибра
представља изазов, али нуди и шансу за
даљи развој Краљева. Постојећи планови
за проширење и уређење јавних простора
стварају могућност за квалитетан даљи
урбани развој Краљева, физичко и
функционално побољшање постојећих
структура, успостављање јединствености уз
истовремено очување идентитета града.
Неконсеквентност у поступању у случајевима
нелегалне изградње са собом носи ризик од
губитка утицаја изгледа урбаних структура.
Поред тога, неопходно је обезбедити и бољу
координацију између различитих нивоа
управе задужених за планирање и контролу
извођења грађевинских радова. Исто важи
и за усаглашавање приликом дефинисања и
спровођења политичких и планских циљева.
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ободу града. Централни проблем стамбеног
фонда представља континуирани пад
квалитета узрокован израженом потребом
за санацијом у свим областима. Велики

привремено
настањени

1945

Стамбени фонд Града Краљева броји 53.367
стамбених јединица укупне површине
3.848.958м² (према Попису из 2011.), од
чега је 49.965 настањено. Понуда у области
становања је од седамдесетих година
прошлог века више него удвостручена.
С једне стране то се везује за активности
у домену новоградње (видети табелу
Стамбени фонд по старости), а са друге
за поделу већих стамбених јединица,
која је настала као последица промена у
структури домаћинстава. 1971. године на
сто становника долазило је 26,4 станова,
док је 2011. тај број порастао на 39,82,
што је у складу са генералним трендом
на нивоу Србије. Овај тренд заслужан је и
за чињеницу да су у структури стамбених
јединица у Краљеву данас најзаступљенији
двособни и трособни станови. У Краљеву
постоји само 416 стамбених јединица у
јавној својини. Масовна приватизација
јавног стамбеног фонда деведесетих година
довела је до тога да су данас готово сви
станови у приватном власништву, а власници
станова су најчешће и њихови корисници.
Изнајмљивање станова, дакле, представља
изузетак. Што се инфраструктурне
опремљености настањених станова тиче,
највећи део ових станова има прикључак на
водовод, канализацију и струју, док, насупрот
томе, само 37% ових станова има централно,
етажно или грејање на гас.

Графички приказ Број стамбених јединица према
основу коришћења, Попис 2011.
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0
примера актуелних активности Општинске 1971
стамбене агенције представља припрема
изградње 100 социјалних станова у Рибници.
Нови Генерални урбанистички план садржи
смернице које с једне стране предвиђају
очување стамбене функције у центру, али
истовремено и подстичу развој становања на
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Графички приказ Стамбени фонд по старости

3
број објеката због старости и неодржавања
има проблеме са фасадом. Поред тога што
представља естетски проблем, ситуацију са
фасадама прати и недовољна енергетска
ефикасност објеката односно велики губици
енергије, али и физичка опасност за грађане.
Разлог за чест случај објеката са фасадом
и степеништем у лошем стању представља
уситњена власничка структура стамбених
објеката. Наиме, за спровођење радова на
санацији и модернизацији поменутих делова
објекта потребна је сагласност половине
власника, пошто су у случају објеката за
вишепородично становање они најчешће
заједничка имовина.

Предности
Урбана матрица центра града представља
особеност Краљева
Активности Општинске стамбене агенције у
периоду од 2007. године
Слабости
Непланско насељавање десне обале Ибра
(Рибница и Црквине)
Ограничена доступност приобаља и недовољна
повезаност са центром града
Лоше стање у којем се налази велики број
фасадаà енергетски губици, угрожена безбедност
и изглед објеката
Шансе
Функционално повезивање Рибнице / Црквина
могуће кроз улагање у соц. и тех. инфраструктуру,
мешовите намене и станоградњу

На нивоу управе не постоје адекватни
механизми за спровођење Закона о
одржавању стамбених зграда, а генерално
недостају механизми и реални извори
за финансирање стамбених инвестиција.
Ово се пре свега односи на могућност
покривања стамбених потреба социјално
угрожених група становништва. Изнад тога,
просторно и урбанистичко планирање није
у довољној мери квалификовано да изађе у
сусрет изазовима интегралне градње. Град
намерава да се суочи са неким од наведених
проблема и да примени адекватне мере. Као
пример за то могу се навести активности
на обезбеђивању субвенција за грађане
прикупљањем средстава за уређење и
санацију фасада. Уколико се успе у науму да
се овакве могућности пресликају и на друге
врсте санације стамбеног фонда, то би могло
довести до одрживог унапређења квалитета
становања у Краљеву. Могућности за
увођење мера на локалном нивоу у великој
су мери ограничене законским оквиром.

Креирање инструмената за финансирање у
области санације фасада и у другим областима
станоградње
Програм изградње јефтиних станова
Ризици
Недовољан степен координације у дефинисању
политичких и циљева планирања
Недостатак механизама за финансирање
станоградње

просторно, а пре свега функционално
повезивање два дела града на левој и
десној обали Ибра, може резултирати
позитивним ефектима на обе обале. Код
санације стамбеног фонда, а пре свега
код новоградње треба пазити на очување
идентитета урбаних структура. Управо у
Рибници и Црквинама би се кроз планирану
изградњу нових објеката могао успоставити
нови, до сада готово непостојећи ред на
пољу урбаних структура. За оба аспекта –
како становање, тако и урбанизам – кључни
значај има боља координација дефинисања
политичких и циљева планирања, као
и осигуравање финансијских модела за
њихову реализацију, а посебно реализацију
националних програма, пре свега новог
Националног програма изградње јефтиних
станова.

SWОТ анализа Урбане структуре и
становање
Рибница и Црквине су урбанистички и
функционално лоше повезани са центром
града, што умањује квалитет живота у
овим стамбеним насељима. Рационално
погушћена централна градска зона у којој су
равномерно заступљене различите намене,
омогућава кратке релације између радног
места, куповину и слободно време. Снажније
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Саобраћај
Краљево представља важно чвориште у
саобраћајној мрежи Србије. Град се налази
на европском коридору Е 761 између Чачка
и Крушевца (део планираног аутопута А5),
односно на раскрсници државних путева II
Б реда број 22, 23, 24, IIА реда број 179, 181,
209 и IIБ реда број 410. Сем тога, Краљево
представља и улазну дестинацију на путу
ка важним националним туристичким
дестинацијама у окружењу као што су
манастири Жича, Студеница и Градац,
тврђава Маглич, Матарушкој и Богутовачкој
бањи и дестинацијама за одмор и
рекреацију у непосредном окружењу –
планинама Гоч, Столови и Жељин.

тражити у транзитном саобраћају на
државном путу IБ реда број 23 (деоница
Берановац-Рибница са највећим протоком
саобраћаја у Краљеву). Сем тога, постојећи
број јавних паркинг места не задовољава
потребе за паркирањем, тако да у центру
града постоји и проблем са паркирањем.
Исто важи и за зоне вишепородичног
становања, где се велики број дворишта
користи само за паркирање. На одређеном
броју чворова и раскрсница безбедност
саобраћаја није обезбеђена у довољној
мери.
У сектору јавног градског превоза такође
постоји одређени проблеми,који су, с једне
стране, делимично узроковани технолошки
застарелим возним парком, а са друге
стране актуелном мрежом линија која не
задовољава потребе корисника.

3. АНАЛИЗА СТАЊА

Градска улична мрежа, као део ортогоналне
урбане структуре, јасно је подељена према
функцији саобраћајница. Пешачка зона са
Тргом српских ратника представља ужи
центар града. Ван саме пешачке зоне налази
се велики број пешачких и бициклистичких
стаза које највише користе пешаци. Према
резултатима Саобраћајне студије Краљева
из 2008. године и расподели броја путовања
према видовима превоза, пешачка кретања
учествују са око 65%.

Посебни проблеми у области саобраћаја
могу се наћи у насељима Рибница
и Црквине, а то су пре свега нејасна
функционална подела уличне мреже, уски
улични фронтови, недостатак паркиралишта,
пешачких и бициклистичких стаза. Сем тога,
повезаност делова града на левој и десној
обали Ибра неадекватна је са становишта
потреба пешака и бициклиста, будући да
је то за сада једино могуће коришћењем
постојећег колског моста.

Позитиван утицај на саобраћај у граду
има Савет за безбедност саобраћаја града
Краљева, тело задужено за планирање
и спровођење мера за унапређење
безбедности саобраћаја.

Verkehr und Technische Infrastruktur

Изградњом још једног колског моста
и затварањем првог градског прстена
омогућила би се боља дистрибуција
саобраћаја у граду. Сем тога, и планирана
изградња аутопута Е-761 могла би значајно
растеретити транзитни саобраћај – према
прогнозама Саобраћајне студије из 2008.
године, транзитни саобраћај на државном
путу IБ реда број 23 тиме би био умањен
чак за половину. За побољшање ситуације
на пољу паркирања краткорочну помоћ би
могла да представља боља организација
режима паркирања, на чему се већ ради,
док би дугорочно решење проблема
представљала промена саобраћајних навика
(смањење индивидуалног моторизованог
саобраћаја), као и изградња паркинг гаража.
Такође, у Краљеву се планира посвећивање

Проток саобраћаја у центру града веома
је велики, а разлог за то пре свега треба
5%
Пешке

18%

Јавни превоз
Моторизовани
саобраћај

12%
65%

Бицикл

Графички приказ Расподела броја путовања
према видовима превоза
(Извор: Саобраћајна студија Краљева, 2008.)
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веће пажње немоторизованом саобраћају.
Проширење и затварање мреже пешачких
и бициклистичких стаза, уз повољну
топографску ситуацију, пружа шансу да се
повећа удео пешачког и бициклистичког
саобраћаја у укупном саобраћају у Краљеву.
Изградњом моста за пешаке и бициклисте
могла би се побољшати повезаност два дела
града. Атрактивност јавног градског превоза
могла би бити унапређена спровођењем
различитих мера, као што су нпр. промене
траса линија и увођење модерних
технологија (возила, информације за путнике
итд).

у окружењу) могла би да буде додатно
ојачана конверзијом аеродрома Морава у
цивилни аеродром.
Повећање протока моторизованог
саобраћаја и с њим повезане емисије буке
и аерозагађења негативно би се одразила
на квалитет живота становника и гостију
Краљева.
Огроман ризик код великих пројеката
саобраћајне инфраструктуре, као што је нпр.
планирана изградња градске обилазнице,
деонице аутопута Е-761, представља
чињеница да њихова реализација у
великој мери зависи од екстерних извора
финансирања.

Функција gatewаy-а (улазне дестинације на
путу ка важним туристичким дестинацијама

Карта Категоризација постојеће уличне мреже
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Техничка инфраструктура
Техничка инфраструктура града састоји се од:

ће особито побољшати предуслове за развој
Краљева као индустријског града.

• водоводне, канализационе и
атмосферске мреже

Велики део водоводне и канализационе
мреже показује потребу за модернизацијом.
Проблем са пречишћавањем отпадних
вода задаје највише проблема, будући да
је централно постројење за пречишћавање
отпадних вода и даље незавршено. Само
20% отпадних вода бива пречишћено, а
остатак у непречишћеном стању завршава
у рекама Ибар и Рибница. Негативан утицај
на животну средину и квалитет живота у
Краљеву има и тренутна локација депоније.

• гасовода и електромреже
• телекомуникационе мреже
• система одношења смећа.
Велики делови града (посебно на десној
обали Ибра) су у највећој мери прикључени
су на водоводну, канализациону и гасоводну
мрежу.

3. АНАЛИЗА СТАЊА

Проблем на пољу снабдевања гасом
представља чињеница да капацитет
постојеће Главне мерно-регулационе
станице није довољан да у потпуности
покрије потребе града. Планирани прелазак
система грејања на коришћење природног
гаса тренутно се не може реализовати због
чињенице да три постојеће котларнице које
раде на мазут не задовољавају критеријуме
за конверзију на гас.

Уколико неопходне инвестиције у градску
инфраструктуру изостану, постоји опасност
од погоршања снабдевања пијаћом
водом и одвођења отпадних вода, што
би се непосредно одразило на здравље
становника и значајно угрозило туристички
развој Краљева.
Пројекти у области техничке инфраструктуре
генерално су најчешће повезани са
јако великим инвестицијама. Ово се не
односи само на градске инфраструктурне
пројекте као што је систем пречишћавања
отпадних вода, већ важи и за националне
инфраструктурне пројекте (као што је нпр.
високонапонски далековод „Крагујевац 2 Краљево 3“), чија је краткорочна реализација
под знаком питања.

Изградња магистралног гасовода Крушевац–
Краљево требало би успостави сигурност
на пољу снабдевања гасом, што треба
урадити и на територији целог града.
Неопходно проширење гасоводне мреже
предмет је већ урађене Студије гасификације,
а планирано проширење капацитета
Главне мерно-регулационе станице ће
дати додатни допринос томе. У циљу
унапређења поузданости и безбедности
снабдевања струјом, планирана је изградња
високонапонског далековода напонског
нивоа 400 кV „Крагујевац 2 - Краљево 3“, што

Краљево је важно телекомуникационо
чвориште, што се огледа у постојању веома
развијене мреже оптичких каблова.
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Предности

Док су саобраћајни проблеми у Краљеву
пре свега изражени у виду проласка
транзитног саобраћаја кроз центар града,
недовољног броја паркинг места у центру
града и делимично мањкаве саобраћајне
инфраструктуре у насељима Рибница и
Црквине, у области техничке инфраструктуре
владају проблеми са отпадним водама и
одношењем смећа, као и рупе у систему
снабдевања.

Саобраћајно чвориште и gatewаy (улазна)
дестинација у непосредном окружењу важних
туристичких дестинација
Велики удео пешачког саобраћаја у укупном
саобраћају у Краљеву
Постојеће бициклистичке и пешачке стазе
Велики део града има прикључак на водоводну и
канализациону мрежу
Слабости
Велики проток саобраћаја у граду

У сектору саобраћаја пре свега треба
радити на унапређењу ефикасности режима
саобраћаја, између осталог и због умањења
нежељених штетних емисија. У контексту
унапређења саобраћаја превасходно је
важно радити на унапређењу мреже јавног
превоза и мреже бициклистичких стаза.
Прикључивање Краљева на мрежу државних
путева и техничке инфраструктуре јесте од
великог значаја за развој града, међутим
локални руководиоци имају ограничен
утицај на доношење оваквих одлука.

Нејасна функционална подела саобраћајница у
Рибници и Црквинама
Застарела водоводна и канализациона мрежа
и и недовршено централно постројење за
пречишћавање отпадних вода
Немогућност конверзије за рад на гас постојећих
котларница које раде на мазут
Kапацитет постојеће Главне мерно- регулационе
станице није довољан да у потпуности покрије
потребе за снабдевање гасом
Шансе
Краљево има потенцијал да се развије у град
бициклиста и пешака

Густина изграђености повољно утиче на
трошкове изградње различитих врста
техничке инфраструктуре и унапређења
јавног градског превоза. Да би се
умањили трошкови, било би корисно да
се грађевински радови на саобраћајној и
инфраструктурној мрежи врше истовремено.
Саобраћај и техничка инфраструктура
представљају део јавног градског система и
утичу како на квалитет живота у граду, тако и
на економски развој Краљева.

Изградња обилазнице/деонице аутопута и II
градског прстена
Изградња магистралног гасовода Крушевац–
Краљево
Ризици
Унапређење саобраћајне и техничке
инфраструктуре финансијски је веома захтевно
Висок степен зависности од екстерних извора
финансирања
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Јавни простор
Краљево располаже великим бројем јавно
доступних и веома посећених градских
тргова, паркова, спортских терена и
игралишта, такозваних јавних простора.
И различити делови приобаља привлаче
пажњу становника града. Атрактивни јавни
простори у Краљеву пре свега се налазе
на левој обали реке Ибар. Тако парк код
Господар Васиног конака са понудом
спортских и садржаја за провођење
слободног времена у непосредној близини
реке, и парковима код Дома друштвених
организација и Пљакин шанац чини појас
за одмор и рекреацију који се одликује
високим степеном потражње и коришћења
од стране грађана Краљева. И пешачка зона,

која тече паралелно са реком Ибар (улице
Милоша Великог и Омладинска), веома
је фреквентна, а њени посетиоци су како
грађани, тако и гости Краљева. Централни
јавни простор у Краљеву представља
Трг српских ратника, који због своје
специфичног облика и позиције представља
урбанистичку целину од националног
значаја.
Дистрибуција јавних простора на територији
Града Краљева веома је неуједначена.
Скоро сви јавни простори налазе се на
левој обали Ибра, док је део града на
десној обали реке веома сиромашан у овом
погледу. Велики број јавних простора у

Карта Јавни простори
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планирано унапређење постојећих и
уређење нових јавних простора у деловима
града сиромашним у овом погледу, Рибници
и Црквинама.

Краљеву одликује висок дефицит у погледу
уређености и опремљености, због чега је
њихова атрактивност значајно угрожена.
Елементи опреме и урбаног мобилијара у
јавним просторима нису стандардизовани и
не подлежу никаквим правилима уређења.
Стратегија развоја јавног простора није јасно
препознатљива, што се види и по томе да у
највећем броју случајева појединачни јавни
простори нису међусобно повезани односно
умрежени. Проблематична је и чињеница
да још увек не постоје адекватни модели за
финансирање и управљање реализацијом
инвестиција у зелене површине и остале
јавне просторе, као ни за њихово одржавање
и уређивање. Исто тако, недостају и
инструменти за бољу координацију
појединачних актера (нпр. предузећа за
управљање или друге интересне групе) и
осигуравање одговарајућих стандарда.

Велики потенцијал такође постоји и у даљем
информисању грађана Краљева за тему
јавних простора. Развој и унапређење јавних
простора у Краљеву представља важан део
будућег урбаног развоја Краљева и тиче
се свих његових становника. Настављање
праксе секторског рада на локалном и
националном нивоу не би одговарало овом
ставу и, у крајњој линији, не би водило ка
остваривању циљева. Зато је неопходно
свеобухватно, интегрално сагледавање ове
теме и снажнија сарадња између надлежних
служби и институција. Сем тога, морају
се обезбедити и неопходна материјална
средства и персонал за одржавање
и уређење јавних простора. Уколико
одговарајуће мере за унапређење и уређење
нових јавних простора не буду спроведене,
то ће имати негативне последице на квалитет
живота грађана и довешће до погоршања
изгледа града, што ће опет имати негативне
последице на туризам и тзв. меке локацијске
факторе од значаја за економски развој
града.

Такође, јасно се може и приметити да се
јавним просторима у Краљеву посвећује
све више пажње. Ово се пре свега види и
на већ планираним пројектима унапређења
квалитета приобаља на левој обали Ибра са
мерама као што су уређење Градске плаже,
кеја или спортских терена и слободних
простора. Такви пројекти позитивно ће се
одразити како на квалитет живота грађана,
тако и на туристички развој и унапређење
града. Највећу шансу за побољшање
квалитета живота становника Краљева
кроз уређење јавних простора представља
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Животна средина
Стање животне средине у Краљеву
утврђивано је и оцењивано у оквиру
различитих секторских планова. Анализа
која следи резултат је анализа спроведених у
оквиру Локалног еколошког акционог плана,
Стратегије за одвођење и третман отпадних
вода, Локалног плана управљања отпадом
и Стратешке процене утицаја на животну
средину рађене за потребе Генералног
урбанистичког плана.

узроковани су неспровођењем примарне
селекције отпада, док је са друге стране
за ситуацију одговорна и немогућност
целовитог спровођења Локалног плана
управљања отпадом због недостатка
финансијских и персоналних ресурса.
Различите компоненте отпада се у
контејнерима сакупљају помешано, а међу
њима и отпад из објеката пословања. Велики
број контејнера је пренатрпан и налази
се на локацијама које су тешко доступне
возилима ЈКП „Чистоћа“. ЈКП „Чистоћа“ се
суочава са проблемима у виду недовољних
капацитета. Недостаје кадар, одговарајући
судови за сакупљање отпада, довољан број
модерних возила за сакупљање отпада, као и
постројење за секундарну селекцију отпада.
На зеленим и слободним површинама
поред реке Ибар, Рибница и Западна
Морава сакупљање отпада се не врши због
непостојања судова, што као последицу
има настанак дивљих депонија. И на
новоуређеном Градском шеталишту на левој
обали Ибра недостаје довољан број судова
за одлагање отпада.

На први поглед, Краљево се доима као чист
и зелен град. У јавним просторима у центру
града постоји довољан број канти за отпатке,
а у двориштима иза стамбених и пословних
објеката довољан број контејнера.
Сакупљање отпада врши се на територији
града.
Атрактиван простор дуж Ибра представља
не само важан градски простор за одмор
и рекреацију, већ и исто тако зону која
има велики значај за снабдевање града
свежим ваздухом. И велики број зелених
површина у насељима кроз позитиван
утицај на микроклиму и смањење буке даје
свој позитиван климатски допринос. Прве
невладине организације у граду бавиле су
се управо темама заштите животне средине
и климом, као што је нпр. НВО Рибнички
еколошки парк.

Велики еколошки проблем у Краљеву
представља бука, која је пре свега
узрокована саобраћајем и угоститељским
објектима у центру града. На скоро свим
(90%) од 40 мерних места у централној
градској зони измерене су вредности које
премашују граничне вредности утврђене
националним законодавством. Овај проблем

Животна средина у Краљеву значајно
је угрожена отпадом и емисијама буке.
Проблеми с отпадом, с једне стране,
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је нарочито изражен код школских и
стамбених објеката у непосредној близини
прометних саобраћајница. Као примарни
узроци овог проблема наводе се транзитни
теретни саобраћај и бука из угоститељских
објеката, која и поред напора инспекцијских
служби у летњим месецима представља
велику сметњу за околину.

волонтерског рада. Врло често управо неке
мале, финансијски незахтевне мере, на
пример едукација на тему заштите животне
средине у школама или постављање канти за
отпатке на кеју и шеталишту на левој обали
Ибра, могу довести до сукцесивног развоја
еколошког потенцијала Краљева.
Даље погоршање еколошке ситуације у
Краљеву у себи не само да крије опасност од
умањења квалитета живота у граду, већ може
представљати и сметњу даљем туристичком,
а тиме и економском развоју Краљева.
Спровођење неопходних мера, као што је
на пример унапређење система управљања
отпадом, делимично је, пак, повезано са
веома великим инвестицијама.

Велики број објеката који нису санирани
односно нису енергетски санирани
представља још један проблем у овој
области. Законски предвиђене мере за
јачање енергетске ефикасности објеката нису
добиле подршку у реализацији, надзору и
финансирању.

3. АНАЛИЗА СТАЊА

Екстремне временске прилике као последица
промене климе доводе до честог плављења
приобалног подручја река и потока на
територији града, уз повремено угрожавање
људских живота.

SWОТ анализа: Јавни простор и
животна средина
Краљево је град зеленила и има све
предуслове за даље унапређење на овом
пољу. Јавни простори у центру града и
приобаље нису важни само као простори
за одмор и провођење слободног времена
грађана и гостију Краљева, већ имају и
велики значај за локалну заштиту климе и
прилагођавање последицама климатских
промена. Уколико се успе у науму да се
сачува и на основу тога даље развија
квалитет постојећих, а истовремено уреде
и нови јавни простори у деловима града
који су били сиромашни у овом погледу
(посебно у насељима Рибница и Црквине),

Са својим атрактивним природним
целинама, постојећим и планираним
зеленим и површинама за рекреацију,
Краљево има велики потенцијал за развој
у зелени односно еколошки град. Да
би се стање животне средине, а тиме и
квалитет живота становника Краљева
унапређивало на одржив начин, неопходно
је активно учешће грађана. Подизање
свести и едукација на пољу екологије како
младих, тако и старијих у овом погледу
је од највећег значаја, а може довести и
до јачања грађанског ангажмана односно
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то ће се у великој мери одразити на квалитет
живота становника и градску микроклиму.
Паралелно са унапређењем постојећих и
уређењем нових јавних простора треба
уклањати и најургентније претње по
животну средину. Проблеми са сакупљањем
и одношењем отпада и висок ниво буке
представљају посебно велике препреке у
остваривању одрживог урбаног развоја.
Због оскудице финансијских ресурса овде
треба повезати постојеће снаге и радити
на информисању и мотивисању активног
ангажовања становништва на еколошке
теме. Осим тога, фокус треба усмерити на
ситније и финансијски незахтевније мере,
а паралелно с тим радити на прибављању
финансијских средстава за спровођење
неопходних инвестиционих мера, као што
је унапређење система прикупљања и
третмана отпада.

Предности
Разноврсност јавних простора у Краљеву у
погледу њихове величине, локације и намене
Атрактивност простора дуж Ибра
Трг српских ратника као урбана целина од
националног значаја
Слабости
Недостатак атрактивних јавних простора на десној
обали Ибра
Одређени број различитих јавних простора је у
лошем стању
Проблеми у спречавању настанка, селекцији и
третману отпада
Непотпуно спровођење мера за јачање енергетске
ефикасности објеката
Шансе
Краљево има потенцијал да се развије у „зелени“
односно „еколошки град“
Уређени јавни простори позитивно утичу на
квалитет живота грађана и туристички развој
града

Уколико Градска управа и грађани успешно
спроведу ове мере, Краљево ће успети да
постане зелени, односно еколошки град.

Појачана пажње грађана за еколошке теме и
значај јавних простора
Ризици
Велики материјални и персонални трошкови за
одржавање и уређење јавних простора
Даље погоршање стања би умањило квалитет
живота и представљало сметњу за развој туризма
у Краљеву
Унапређење система управљања отпадом
делимично је везано за велике инвестиције (возни
парк, постројење за секундарну селекцију отпада,
итд.)
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Локална економија и тржиште рада
Новија економска историја Краљева
обележена је пре свега (крупном)
индустријом. 1990. године 37,2%
укупног броја запослених још увек
је било је запослено у овом сектору,
укључујући и рударску индустрију,
енергетику и грађевинарство. Процес
деиндустријализације значајно је променио
структуру запослених, тако да мала и средња
предузећа данас диктирају привредне
активности у Краљеву. У складу са тим,
терцијарни сектор са добрих 50% од укупног
броја запослених доминира у поређењу
привредних грана по броју запослених.
Према подацима привредног регистра, у
Краљеву постоји 5.444 активних привредних
субјеката, од чега 4.047 предузетника и 1.397
привредних друштава. Поред дуготрајног
тренда економског реструктурирања,
на локалну привреду последњих година
утицала је и светска економска криза. Број
затворених предузећа и даље је већи од
броја новооснованих предузећа, иако је тај
тренд у опадању.

и привреде. Поред тога, Локални акциони
план запошљавања редовно се реализује.
Међутим, постоји опасност да због
недовољне подршке активним предузећима
дође до даљег губитка значаја привреде у
Краљеву, што би опет довело и до јачања
тренда одласка младе и квалификоване
радне снаге.
Краљеву као привредној локацији
предстоји даља снажна борба са мерама
реструктурирања које се уследиле као
последица континуираног процеса
деиндустријализације. Велика предузећа
у сектору производње и прерађивачке
индустрије морала су се суочити са губитком
свог значаја, а у њима су уведени поступци
реструктурирања и приватизације чији је
исход неизвестан. Све ово значајно утиче
на ситуацију на тржишту рада, будући да
је број запослених у делу ових предузећа
и десет пута мањи од некадашњег броја.
Постоји велики број незапослених лица и
оних који дужи временски период чекају
на ново запослење (2012. било их је укупно
13.936) са нижом стручном спремом. Као
последица тога јавља се висока стопа
сиромаштва и низак животни стандард и
куповна моћ становништва. Овим негативним
трендом посебно су погођени млади, жене,
старије особе, особе са инвалидитетом,
Роми, избегла и интерно расељена лица. Као
резултат недовољне контроле или свесног
толерисања, у граду постоји и делимично
нетранспарентно привредно тржиште.

Најважније делатности у просторном
обухвату Стратегије су трговина (превасходно
малопродаја) и услуге. У ужем делу
централне градске зоне налази се велики
број трговинских и угоститељских објеката,
туристичких агенција, тржних центара,
градска пијаца и других трговинских,
занатских и услужних радњи. Пешачка
зона у центру града и пијаца представљају
најважније малопродајне локације у граду.
У овом делу града такође су смештене
и институције државне администрације,
Градска управа, јавна предузећа, финансијске
институције и друге институције у служби
привреде.

Lokale Wirtschaft & Arbei
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Привредну структуру Краљева одликује
широк спектар делатности који се креће од
пољопривреде до већ поменутих предузећа
у сектору производње и услуга, укључујући и
трговину. У граду су већ покренуте одређене
активности за подршку привреди, као што је
нпр. „Центар за примену нових технологија
у малим и средњим предузећима“, чији је
циљ повезивање науке, локалне самоуправе
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циљаном искоришћавању земљишта у
постојећим тампон зонама за малопродајни и
канцеларијски простор. У Краљеву се налази,
друга по величини brownfield локација у
Србији, али у централном делу града, који
обрађује ова Стратегија, ипак недостају веће
парцеле за развој пословања. Управо из
тог разлога, на десној обали Ибра у првом
плану би требало да стоји проширење
понуде парцела за развој пословања, да би
се овај део града боље интегрисао у локалну
привреду. Такође, постоји и нада да ће се
уласком на заједничко тржиште ЕУ и на тај
начин оствареним потенцијалом побољшања
пласмана на тржишту Краљево добити нови
подстицај за развој привреде.

Процес реструктурирања привреде могао
би кренути позитивним током уколико би
се успело у науму да се адекватно ојача
сектор услуга. Да би се то остварило и
генерално убрзао развој привреде, требало
би искористити потенцијал који постоји
на тржишту рада. Неопходно је форсирати
обуке, преквалификације и доквалификације
радне снаге и стварати адекватне понуде.
И циљана подршка одређеним секторима
привреде – између осталог производњи и
преради воћа или градским комуналним
предузећима – могла би имати позитивне
ефекте на стање привреде. Модели
јавно-приватног партнерства стварају
могућност да се приватни привредни
актери са својим инвестицијама и knowhow- ом у већој мери укључе у реализацију
јавних инфраструктурних пројеката. Боља
координација рада различитих служби
у обради захтева инвеститора могла би
убрзати њихову обраду и допринети
побољшању инвестиционе климе. Шанса
за централну градску зону Краљева је у

3. АНАЛИЗА СТАЊА

Краљево у великој мери зависи од економске
ситуације у земљи. Уколико се она буде и
даље погоршавала, то ће се неминовно
негативно одразити и на локалну привреду.
Сем тога, опасност постоји и у случају да
покушај модернизације привреде и умањења
технолошке заосталости не доживи успех.
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Туризам
југословенских република. Предуслови за
јачање атрактивности града као туристичке
дестинације су унапређење интернет
презентације и запошљавање персонала
са знањем страних језика у Туристичкој
организацији на главном градском тргу. Осим
тога, у граду постоји и недостатак смештајних
капацитета у виду регистрованих апартмана
за изнајмљивање. Велики број незваничних
односно нерегистрованих ноћења води
ка непоузданости статистике и неубирању
градских прихода.

3. АНАЛИЗА СТАЊА

Средњи век је у културно-историјском
смислу оставио посебног трага у Краљеву
и околини. Свој израз средњи век налази у
Рашкој школи, српско-византијском стилу
у уметности. Архитектонску знаменитост
саграђену у овом стилу представља манастир
Жича, који се налази на ободу града. У
саставу манастира налази се и црква у којој је
крунисан велики број српских краљева, чему
град има и да захвали за своје данашње име
– Краљево. Пре свега многобројни манастири
и цркве из ове и каснијих епоха, али такође
и тврђава Маглич представљају важне
туристичке дестинације. Петрова црква и
манастири Ђурђеви ступови и Сопоћани који
се налазе недалеко од Краљева налазе се
листи светске културне баштине UNESCO-а.
Такозвана манастирска тура Београд–Жича–
Студеница део је понуде неколико српских и
међународних туристичких агенција. У овим
турама Краљево једва да је дотакнуто, а врло
ретко се појављује и као избор за место
ноћења у овим аранжманима.

Краљево би могло да игра значајну улогу
на европској сцени меморијалног туризма.
Спомен парк „14. Октобар“, место сећања на
стрељане становнике Краљева у II светском
рату који је немачки Вермахт починио у
октобру 1941. године, налази се у стању које
није у складу са значајем овог догађаја.
Сем тога, важно је омогућити јачање центра
града и успостављање атрактивне везе са
реком. Краљево такође мора да тежи и
интензивнијем туристичком умрежавању, које
би нпр. могло да се оствари кроз укључивање
у пројекат Пут културе Трансроманика, у
оквиру кога се врши умрежавање културних
споменика у романичком стилу насталих у
средњем веку у земљама јужне и југоисточне
Европе. Једна од мера за повезивање
туристичке понуде у граду налази се у
реализацији у виду увођења туристичке
сигнализације. Још један од кључних корака
могло би да представља унапређење
wеllness понуде у околним бањама.
Свеукупно, Краљево још увек није довољно
профилисано и професионализовано као
туристичка дестинација, што би се могло
постићи унапређењем градског маркетинга
односно брeндинга.

Са друге стране, у Краљеву се редовно
организује низ црквених и народних
манифестација, од којих су неке
надрегионалног карактера. У околини
Краљева налази се и неколико популарних
бања и купалишта. Поред туристичких
дестинација културно-историјског карактера,
постоји и низ природних атракција. Околне
планине са резерватом биосфере Голијом
и парком природе Рудно представљају
популарне планинарске дестинације, а
остале планине посећују се за упражњавање
зимских спортова. Од 2010. године у граду
се бележи стални раст у сектору пружања
смештаја. Ова тенденција раста присутна
је како у расту смештајних капацитета,
тако и дужине боравка гостију. Туристички
атрактери Краљева су заступљенији у
окружењу него у самом граду, што доводи до
тога да град превасходно има улогу транзитне
дестинације. У самом центру града постоји
мањак знаменитости, а постојећи споменици
културе најчешће су у незадољавајућем
стању. Највећи број туриста долази из бивших

Даљи импулс за развој туризма би могао
да уследи кроз планирано побољшање
саобраћајне повезаности кроз изградњу
аутопута и конверзију некадашњег војног
аеродрома за цивилни саобраћај. Планирано
је и коришћење старе Рижине пруге
(Краљево-Гоч) у туристичке сврхе.
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Кад је у питању оцена рада градске
администрације, резултати су такви да јасно
упућују да у овој области има доста места за
побољшање, унапређење и модернизацију
рада Градске управе. На основу података
истраживања из Плана модернизације
Градске управе града Краљева може
се сматрати да је ефикасност локалне
администрације задовољавајућа.
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Град Краљево је у претходном периоду
предузео значајне кораке на модернизацији
управе, проширењу и модернизацији
сервиса за грађане, који значајно доприносе
већој ефикасности и транспарентности
рада градских служби. Усвојен је План
модернизације Градске управе. Градска
управа има модеран интернет портал, који
преко електронског водича омогућава
грађанима да се лакше информишу о
остваривању својих права и обавеза, да
добију контакт информације представника
локалне власти и да постану активнији
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актери у решавању локалних проблема.
Путем сајта се могу наручити изводи из
матичних књига, проверити упис у бирачки
списак, и сл. На располагању су и сви
развојни стратешки документи на нивоу
града, као и информације из домена
заштите животне средине. Успостављен је
Електронски регистар административних
поступака који омогућава доступ до
образаца и информација како, уз која
документа, у ком року и уз које трошкове
је могуће добити потребну дозволу,
одобрење, решење, извод и остала акта која
издаје локална самоуправа. Захваљујући
томе, убрзани су рокови за поступање по
предметима, елиминисана непотребна
документација приликом подношења
захтева, укинуте и смањене таксе и дажбине.
Формирана је Канцеларија за брзе одговоре,
а такође је успостављен и Географски
информациони систем (ГИС) на нивоу града.

а такође и велика дистанцираност и слаба
заинтересованост грађана за одлуке које
се доносе на локалном нивоу. Иако је ниво
незаинтересованости велики, грађани су
у принципу спремни да активно решавају
проблеме (кроз покретање иницијативе
или учешће у пројектима), што може
представљати добру основу за наредне
активности на увођењу и промоцији
партиципативног начина одлучивања
и промоције партнерстава између свих
друштвених актера у процесе који су битни
за управљање урбаним развојем.

SWОТ анализа Економија,
управљање и туризам
Иако је Краљево у изузетно тешкој
економској ситуацији, која се карактерише
лошом привредном структуром и
предузећима у реструктуирању, као и
високом стопом незапослености, одређени
потенцијали постоје. Они се пре свега
односе на афирмацију постојећих ресурса,
како привредних, тако локацијских и
људских. Промена приступа у усмеравању
економских активности подразумева пре
свега идентификацију и валоризацију
расположивих ресурса, пренамену
недовољно коришћених и запуштених
локација и објеката, промену образовне
и квалификационе структуре у складу са
савременим трендовима на тржишту рада.
Неопходно је креирање инструмената за
подршку у покретању сопственог посла и
промоцију економских активности у оквиру
привредних грана које одражавају карактер
и идентитет града и репозиционирају град
и јачају његову конкурентност у односу
на градове у окружењу, а то се посебно
односи на јачање економских активности
у области културе и туризма и генерално,
целокупног сектора услуга. Ове области би у
бољим условима могли да постану генератор
значајног броја радних места у Краљеву, а
тиме и да означи окретање привреде у смеру
услужног сектора. Могућност етаблирања
града као културног/туристичког центра
регије-дестинације за одмор ипак зависи од
многобројних фактора.

Иако је направљен значајан помак у
функционисању Градске управе и јавних
предузећа, координација сарадње између
различитих субјеката је присутна само
на нивоу који је неопходан за формалноправно функционисање локалне власти.
Недовољна сарадња и размена информација
између различитих институција, последица је
недовољно развијене ИКТ инфраструктуре,
недостатка процедура за ефикасно
функционисање и размену података
између различитих служби и предузећа,
непостојања институционалног оквира и
инструмената за спровођење развојних
политика, одсуства координације, интереса
за интензивнију сарадњу.
Оваква ситуација као резултат има
често мешање ингеренција, преклапања
података по разним службама, недовољну
синхронизованост и преклапање
пројеката, као и неједнаку заступљеност
различитих сектора и обим реализованих
активности по одређеним областима.
Због непостојања јасних механизама
укључивања грађана у одлучивање на
локалном нивоу, евидентан је низак ниво
учешћа јавности у процесима одлучивања,
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Неопходно је побољшање квалитета и
квантитета понуде у области културе и
слободног времена, као и смештајних
капацитета и угоститељских објеката.
Квалитет јавних простора такође је значајан
за везивање туристичког односно с њим
повезаног економског потенцијала регије
за град. Чак и догађаји из историје Краљева
који до сада нису узимани у обзир, као што
је нпр. стрељање током II светског рата, могу
представљати нови аргумент за одлуку да
се посети град. Стратегија развоја туризма
која би била упарена са циљаном подршком
привреди обећава успех у контексту
туристичког маркетинга. Да би мере
привредног јачања пратиле мере подстицаја
развоја културе и туризма, неопходан је
изразито интегрално оријентисан начин
мишљења и деловања у локалној управи.
Овакав интегралан приступ подразумева пре
свега успостављање ефикасне координације
и сарадње међу кључним субјектима
који се баве урбаним развојем, а такође
и дефинисање модалитета укључивања
грађана и цивилног сектора у процес
доношења одлука и спровођење акција
које су битне за развој града и централног
градског подручја.

Предности
Разноврсна привредна структура која се се креће
од пољопривреде преко услуга до трговине
Поједностављене административне процедуре у
извесној мери
Атрактивне туристичке дестинације у краљевачкој
регији
Континуирани раст у сектору смештаја од 2010.
Слабости
Делимично нетранспарентно привредно
окружење
Недовољна подршка привреди
Малобројне привредне активности на десној
обали Ибра
Мала куповна моћ становништва као резултат
високе стопе незапослености и сиромаштва
Недовољна координација, сарадња и умреженост
градских служби и јавних предузећа
Непостојање инструмената и механизама за
спровођење развојних политика
Недостатак знаменитости у центру града
Недостатак смештајних капацитета
Шансе
Терцијаризација привреде
Увођење нових врста и типова малопродаје
Јавно-приватна партнерства
Убрзавање обраде захтева инвеститора
Активирање недовољно коришћених објеката и
земљишта у централном градском подручју
Увођење и промоција партиципативног
доношења одлука
Јака туристичка умреженост
Активирање аеродрома “Морава”
Унапређење градског маркетинга /брендинга
Ризици
Даље погоршање економске ситуације у земљи
Даља технолошка заосталост привреде
Јачање тренда одласка квалификоване радне
снаге
Задржавање статуса саобраћајно лоше повезане
локације
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Културно наслеђе
представља основни задатак. Као први корак
неопходно је заустављање даљег пропадања
историјски вредних објеката у центру града
спровођењем хитних мера обезбеђивања
објеката, или проналажење привремених
намена за ове објекте које би омогућило
да се њихово пропадање заустави. Шансе
које би проистекле из валоризације ових
објеката пре свега морају бити приближене
и детаљније представљене локалној
заједници и представницима надлежних
служби. Након тога треба развити адекватне
мере за саветовање власника ових објеката
односно мотивисање и јачање свести на
тему пажљиве обнове њихових објеката
у складу са захтевима заштите споменика
културе. У мере валоризације у урбаном
простору на пример спада и уклањање
објеката (рекламних паноа) који руже
историјски вредне фасаде у пешачкој
зони. Градитељско културно наслеђе може
генерисати посебну додатну вредност
уколико се просторно и концепционално
увеже са новим инвестицијама у простору
уз Ибар. Заштита споменика културе
генерално не би требало да буде посматрана
искључиво као мера која се односи на
појединачне објекте, она исто тако мора да
своју пажњу усмери и на урбане целине.
Пожељно би било да се увођење тих мера
не буде ограничено само на просторни
обухват СИУР-а, већ да се оне примењују и
изван његових граница.

Идентитет Краљева, а посебно његовог
центра, пре свега одређује његова основна
урбана структура. Поред једног дела
очуваних историјски вредних профаних
објеката, постоји и један број појединачних
споменика културе као што је Саборна црква
Свете Тројице или зграда Музеја. У Краљеву
постоји укупно 11 објеката који су заштићени
као споменици културе.
Са урбанистичке тачке гледишта, целина
на Тргу српских ратника представља
најзначајнију урбану целину у граду. Северно
и јужно од пешачке зоне налази се известан
број објеката из претходна два века који
су делимично већ претрпели значајне
градитељске промене. Најважнији српски
манастир Жича налази се на 5 км удаљености
од центра града.
Једна од предности Краљева је у томе
што Завод за заштиту споменика културе
Краљево као установа надлежна за заштиту
споменика културе на територији 26 општина
у околини, представља једну од значајнијих
институција те врсте у Србији.
Већина историјски вредних објеката је
или у лошем стању, или је санирана уз
непоштовање услове заштите споменика
културе. Чињеница да су ови објекти
најчешће у приватном власништву
представља отежавајућу околност за
могућност спровођења хитних мера
санације. Многи власници немају довољно
развијену свест за значај очувања културног
наслеђа. Градска управа на располагању
има ограничена средства и могућности за
санкционисање преступа у случајевима када
су објекти под заштитом претрпели измене
односно када су руинирани. Негативне
последице на сачувано културно наслеђе
пре свега има и такозвана „дивља“ односно
нелегална градња.

Постојеће, сачувано културно наслеђе
неопходно је интегрисати у даљи урбани
развој, да би се на тај начин омогућило
очување и јачање урбаног и културног
идентитета града. Даље погоршање
ситуације водило би ка неповратном
губитку једног дела сачуваног културног
наслеђа. И за тему културног наслеђа такође
важи: Недовољан степен координације
и неспровођење планских докумената
односно недостатак надзора над њиховим
спровођењем дугорочно води ка уништењу
културног наслеђа.

Постоје различите стратегије за очување
културног наслеђа. Хитна санација оронулих
односно руинираних објеката у складу
са условима заштите споменика културе
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Град Краљево је у погледу понуде у области
културе деценијама представљао пример
за остале општине у централној Србији. За
овај статус град је имао да захвали свом
богатом и садржајном културном наслеђу
с великим бројем историјских споменика,
најразличитијим установама и удружењима
у области културе, као и великом броју
културних манифестација високог квалитета.
Социјални и економски проблеми у периоду
од деведесетих година прошлог века
негативно су утицали како на јавни, тако и на
приватни културни живот. Упркос појачаним
активностима у периоду од 2008. године,
Краљево до данас (још увек) није успело да
поврати свој стари статус „града културе“.

„Дани јоргована“ или чак и такмичење у
кувању „Сребрни казан“, које се одржава на
Тргу српских ратника, не доприносе само
унапређењу квалитета живота у Краљеву,
већ привлаче и пажњу ван граница саме
краљевачке регије. Као позитивна би се
могла навести и чињеница да се велики број
грађана ангажује у културним удружењима.
У Краљеву постоји преко 30 локалних
удружења који негује различите врсте
културних делатности.
И даље влада застој у улагању у културу,
који је настао као последица занемаривања
културе у периоду од 1990. до 2008. Ово
је нпр. изражено у недостатку концертне
сале, изложбених и галеријских простора
или балетске сале. Краљеву је сем тога
неопходан и културни центар у центру
града, дечји културни центар и омладински
центар. Чест је случај да су постојеће
установе културе смештене у објекте који
нису првобитно грађени за ту намену,
што са собом носи одређене потешкоће
техничке природе. У ту групу спадају нпр.
Историјски архив Краљева, Краљевачко
позориште, Народна библиотека и Културни
центар Рибница. Просторни, логистички
и инфраструктурни проблеми такође
отежавају и организацију фестивала (нпр.
прилази локацијама и трговима, недостатак
јавних тоалета и паркинг места).

Краљево има велику културну традицију која
представља темељ за даљу надоградњу. Она
је једним делом производ разноврсности
установа културе, али и актера који и даље
играју активну улогу у културном животу
града (нпр. Културни центар Рибница,
Народна библиотека, Дом културе Ушће).
Они редовно организују манифестације
и курсеве за најразличитије циљне групе.
Градски фестивали и манифестације на
отвореном који се одржавају током целе
године, као што су фестивал уметности
„Маглич“, џез фестивал „Jazzibar“, фестивал
алтернативних уметности „Street Art“,
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Табела Избор важних установа културе у Краљеву
Установа

Делатност

Капацитети

Дом културе „Ушће“

Филм, музика и позориште

око 400 м², 293 места за седење,
60 места за стајање

Културни центар „Рибница“

Локални културни центар чија
је понуда делимично скројена
у складу са потребама на целој
територији града

902 м², канцеларије, спортска сала,
библиотека, изложбени простор (100м², 50
места за седење)

Краљевачко позориште

Позориште

110 м², 226 места за седење

Народни музеј Краљево

Музеј, депои, архив

1.400 м²,
100 места за седење, 50 места за стајање

Народна библиотека
„Стефан Првовенчани“
Краљево

Библиотека, изложбе, књижевне
манифестације

100 места за седење, 50 места за стајање

Историјски архив Краљево

Архив

депои, библиотека, простор за рад;
не постоји могућност организације
манифестација јавног типа

Галерија „Владислав
Маржик“

Галеријски простор за локалне
уметнике

око 100м² изложбеног простора
1.880 м²
око 100 м² изложбеног простора
у стању које захтева санацију, велика
концертна сала са око 500 места
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Као отежавајући фактор за функционисање
и маркетинг установа културе и културних
манифестација јавља се и још увек присутан
недостатак заједничке стратешке и тржишно
оријентисане комуникације са јавношћу, у
које између осталог спада и непостојање
сигнализације односно знакова и путоказа ка
важним установама и споменицима културе
или јавног календара културних догађаја итд.

идентитет једног града. Краљево нуди један
историјски утемељен индивидуални израз
те културе, који и грађани и посетиоци
Краљева сматрају непоновљивим. У овом
моменту, између културне понуде и заштите
споменика културе готово да не постоје
конфликти у погледу намена, већ би се
пре могло радити на побољшањима која
би довела до међусобног унапређења
квалитета. Тако би нпр. окружење санирано
у складу са условима заштите споменика
културе могло да представља одговарајући
амбијент за организацију културних
манифестација. И јавно, као и приватно
коришћење простора за културне намене
може помоћи у очувању историјски вредних
објеката којима је неопходна санација.

Постојећи календар културних и уметничких
манифестација и актери који стоје иза
њихове организације представљају
потенцијал за стварање редовне и одрживе
понуде културних садржаја прилагођене
потребама свих циљних група и свих
генерација, а то би имало утицаја и на
сам идентитет града. Сем тога, постоји и
оправдана нада да ће Краљево успети да се
поново позиционира као културни бренд
на карти Србије. Културна димензија би у
том случају могла да представља генератор
пажње за Краљево, а она би се потом
могла пренети и на друге квалитете града.
Коришћење простора који првобитно нису
били намењени за културу у себи крије
шансу за умрежавање и искоришћавање
креативних потенцијала.

Предности
Постојање историјски вредних објеката
Богата културна традиција
Јаки актери који оживљавају област културе
Слабости
Већина историјски вредних објеката је у лошем
стању, или је санирана уз непоштовање услова
заштите споменика културе

Као што је новија историја града и
показала, могућност постојања квалитетне
и разноврсне понуде у области културе у
великој мери зависи од опште економске
и социјалне ситуације. У случају да се
она погорша, треба очекивати и отежане
услове за рад на пољу културе, пре свега у
погледу могућности финансирања културних
активности.

Становници града и кључни градски актери
располажу малим бројем информација о очувању
градитељског културног наслеђа
Занемаривање културе у периоду до 2008.
Недостаци у области културне инфраструктуре
Непостојање сигнализације (путокази за установе и
споменике културе) и општи маркетинг
Шансе

SWОТ анализа: Културно наслеђе и
култура

Заједничка маркетиншка промоција свих
манастира у окружењу
Актери у области културе способни да поново
оживе културну традицију града

Култура у градовима има различите појавне
форме. С једне стране, она се манифестује
у изграђеним структурама и појединачним
грађевинама, док са друге стране она свој
израз налази и у покретном, аутономном
животу својих становника. Градитељско т.ј.
материјално културно наслеђе у општем
смислу те речи и живо (нематеријално)
културно наслеђе имају кључни значај за

Повратак културног угледа и значаја на
надрегионалном нивоу
Ризици
Опасност од губитка идентитета који би био
последица губитка културног наслеђа
Изостанак инвестиција у културну инфраструктуру
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Социјална и здравствена заштита
Здравствена заштита у Краљеву децентрално
је организована. Тако поред болнице постоји
и разграната мрежа здравствених станица
и амбуланти које припадају Дому здравља.
У просторном обухвату СИУР-а налазе се
амбуланта Женева (у Главашевој улици),
амбуланта Центар (у Улици цара Лазара) и
амбуланта Рибница (у Излетничкој улици).
Њихови капацитети покривају потребе
преко 27.000 становника. У Србији се систем
социјалне заштите финансира делом са
националног, а делом са локалног нивоа. Број
лица са правом коришћења услуга социјалне
заштите у Краљеву континуирано расте. 2012.
године је нпр. 1.791 породица са укупно 4.308
чланова користило право добијања неке од
различитих врсте новчане социјалне помоћи.
Процењено је да око 20% ових породица
живи у подручју које обрађује ова Стратегија.
Три процента становништва прима социјалну
помоћ, при чему је број оних који би на то
имали право знатно већи од овога. У групи
интерно расељених лица овај проценат
износи шест одсто.

Велики удео избеглица и интерно расељених
у укупној структури становништва у Краљеву
води ка настанку социјалних проблема.
Нехигијенска насеља као што су Грдичка
Коса I и II, насеље у улици Војводе Путника
50-56, на локацији код Здравственог
центра Студеница и камп за Роме додатно
усложњавају ситуацију.

У Краљеву постоји задовољавајући број
установа различитог типа, које покривају
најразличитије области у оквиру пружања
услуга социјалне заштите. Понуда између
осталог обухвата и објекат за социјално
становање у заштићеним условима, установе
за становање уз подршку, различита
саветовалишта, Геронтолошки центар, Дечје
село, као и Дневни центар за старе.

У граду не постоји установа за ментално
оболела лица. Објекти амбуланти у
просторном обухвату СИУР-а треба да
или значајно прошире своје просторне
капацитете или буду темељно санирани.
Један од за сада готово некоришћених
потенцијала лежи у сарадњи различитих
институција и актера активних у области
социјалне политике, укључујући и невладине
организације. Боља координација њихових
активности може утицати на настанак
синергијских ефеката.

Посебно треба нагласити значај Центра
за социјални рад, будући да он располаже
веома квалитетним кадровским и техничким
потенцијалима и испуњава велики број
задатака на пољу социјалне заштите, те
представља једну од најважнијих установа
ове врсте у Србији. Центар за социјални
рад задужен је за остваривање права на
различите услуге у области социјалне
заштите које се финансирају из националних
и локалних извора и тиме осигурава улаз у
систем социјалне заштите. Као позитивна
може се оценити чињеница да већ постоји
Стратегија социјалне политике са акционим
плановима за период 2013-2020.

У области социјалне заштите влада веома
висок степен зависности од локалног
нивоа у делу финансирања локалних услуга
социјалне заштите. Још један од проблема
представља и делимична разлика између
званичне статистике и реалних околности,
што се може илустровати примером
броја интерно расељених лица која живе
у Краљеву. Један од ризика је у томе што
се тако онемогућава да се један приметан
тренд у демографском развоју правовремено
укључи у процес стратешког планирања
развоја система здравствене заштите и
тиме нагласе структурни недостаци који већ
постоје.
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Образовање
Инвестиције у школске објекте у периоду
од 2010. године расту, а планиране су
и инвестиције у објекте предшколских
установа. Као пример се може навести
изградња нове предшколске установе са
капацитетом до 500 места и централном
кухињом за све предшколске установе у
Краљеву.

3. АНАЛИЗА СТАЊА

У регији у којој се налази Краљево има
функцију центра у области основног и
средњошколског образовања. Постоје
укупно 23 основне школе у којима се
образује укупно 10.638 ђака. Од тог броја
у просторном обухвату СИУР-а налазе се
четири основне школе са укупно 4.174 ђака.
Средњошколско образовање у трајању од
три или четири године обухвата различите
врсте средњих школа, које су све заступљене
у Краљеву. У десет средњих школа са укупно
217 одељења и 5.647 ђака између осталог
спада и Гимназија, Економско-трговачка
школа, Медицинска школа и Машинскотехничка школа.

Искоришћеност капацитета вртића у којима
се формирају групе са по тридесеторо деце
делимично је превисока. И школе, пре свега
основне школе, имају исте проблеме са
недостатком просторних капацитета. Као
последица тога, више од половине основних
школа морало је да одржавање дела
наставних активности из сопствених објеката
просторно измести у екстерне јавне објекте
неадекватне за одржавање наставе. Али и
сами објекти школа често су само условно
прилагођени сопственој намени, будући да
су смештени у недовољно флексибилним
монтажним објектима. Стагнирање
инвестиција у школску опрему већ је довело
до ситуације у којој се осећа недостатак
наставних средстава и учила.

Предшколско образовање одвија се у
11 објеката (девет на територији града,
један у Матарушкој Бањи и један у Ушћу)
и 56 јаслених и васпитних група, од
којих су неке због недостатка простора
смештене у објекте основних школа или
месних заједница. Три од поменутих
једанаест објеката, који сви раде у склопу
Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“,
налази се у просторном обухвату СИУР-а.
Сем тога, постоје и могућности приватног
чувања деце које нису обухваћени
статистиком. Град Краљево има законски
обавезу да сваке године издвоји значајан
део буџетских средстава за одржавање и
инвестирање у објекте образовања на свим
нивоима.

Краљево би требало да искористи шансу и
боље употреби универзитетски потенцијал
којим располаже. Између осталог, могло
би се даље радити на успостављању и
проширењу сарадње између факултета
и приватних фирми и актера, чиме би у
Краљеву се створиле нове професионалне
шансе за младе свршене студенте овог
факултета.

У образовне институције које постоје у
Краљеву убраја се и једна високошколска
институција – Факултет за машинство
и грађевинарство (истурено одељење
Универзитета у Крагујевцу). Факултет нуди
основне, мастер и докторске студије, а
има и сопствени студентски дом са око
300 места. Позитивна је и чињеница да
у Краљеву постоји понуда специјалних
школа, како на нивоу основног, тако и
на нивоу средњошколског образовања.
Краљево такође има и Музичку и Уметничку
школу, које немају сопствене просторије.

Недостатак финансијских средстава
за пројектовање, изградњу, санацију,
модернизацију, али и одржавање свих врста
образовних установа представља основни
проблем у погледу осигуравања квалитета
односно унапређењу образовне понуде у
Краљеву. Мале, тачкасте интервенције чија
је реализација тренутно у току (нпр. уређење
школских дворишта) су неопходне, али њима
се не решавају структурни проблеми.
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Табела Инвестиције у основно и средњошколско образовање (у 1000 РСД)
Р. бр.

Ниво образовања

зграде

опрема

зграде

опрема

зграде

опрема

1.

Основно
образовање

47.720

11.034

52.612

4.352

84.384

12.086

2.

Средњешколско
образовање

7.519

3.830

12.015

4.474

19.219

1.913

55.239

14.864

64.627

8.826

103.603

13.999

Укупно

2010

2011

2012

Спорт
Краљево има традицију спортског града
који је изнедрио велики број познатих
спортиста, између осталог у области одбојке,
кошарке фудбала, бициклизма, ватерпола и
борилачких вештина. Коју улогу спорт игра
за градско становиштво може се видети и
по податку да у Краљеву постоји око 3.000
спортиста организованих у 150 клубова, што
показује да у Краљеву постоји веома висок
степен клупске делатности. Најважнији актер
је Спортски центар Ибар који је, као носилац
спортских активности, задужен за управљање
и одржавање највећег броја спортских
објеката. Постојећи спортски објекти
концентрисано су распоређени око самог
центра и дуж Ибра, што такође представља
просторни квалитет за себе. Град издваја
средства подршке за рад око 120 клубова у

укупном износу од око 58 милиона динара
годишње. Још једна градска инвестиција
у области спорта тренутно се реализује
изградњом мултифункционалне хале на
десној обали Ибра. Осим тога, Град тренутно
припрема и пројекат реконструкције
атлетског стадиона чија је реализација
планирана за 2015. годину.
Док се ситуација на пољу потреба корисника
за коришћењем спортских објеката може
оценити као позитивна, на пољу понуде
спортских садржаја постоје проблеми који
су тешко решиви управо због недостатка
капацитета. Као још један од честих
проблема јавља се и проблем са стањем
у којем се налазе спортски објекти. Они
су често застарели и више не одговарају

51

3.7.

Социјална и здравствена заштита, образовање и спорт

савременим захтевима коришћења. Као
пример за то би се могао навести случај
рукометног клуба за кога не постоји
хала димензија које одговара захтевима
лигашког такмичења. Ватерполисти уопште
немају услове за тренинг, будући да у граду
не постоји затворени базен, па су тако
принуђени или да играју своје утакмице у
Крагујевцу или да одустану од такмичења у
првој лиги, у коју улазе сваке године.

Предности
Центар за социјални рад представља једну од
најзначајнијих институција овог типа у земљи
Постојање Стратегије социјалне политике за
период 2013-2020
Амбуланте у саставу Дома здравља располажу
квалитетним кадровским потенцијалом
Лако доступна здравствена заштита, пре свега за
градско становништво
Краљевоје град спорта из кога потиче велики
број познатих спортиста, између осталог у
области одбојке, кошарке, фудбала, бициклизма,
ватерпола, борилачких вештина и других
спортова

Спортски успеси у прошлости и садашњости
могу, уз одговарајуће инфраструктурно
опремање, имати потенцијал да се претворе
у бренд.

Просторна концентрација спортских објеката у
центру града и у простору уз реку Ибар
Слабости

3. АНАЛИЗА СТАЊА

Да би Краљево могло да пронађе одржив
модел за очување статуса града спорта,
финансијска подршка спорту мора
постављена на сигурне основе.

Велики број избеглица и интерно расељених
лица узрокује настанак социјалних проблема и
напетости
Умреженост установа у области социјалне
заштите

SWОТ анализа – Социјална и
здравствена заштита, образовање и
спорт

Амбуланте су делимично преоптерећене и не
покривају постојеће потребе

Краљево у области социјалне и здравствене
заштите, образовања и спорта има
централну функцију, а тиме и неизоставну
улогу у пружању јавних услуга како у самом
граду, тако и у регији. Ту функцију град са
постојећом инфраструктуром сасвим добро
испуњава, иако се у свим областима могу
наћи појединачни проблеми. Недостатак
финансијских и просторних капацитета,
застарели објекти и материјали представљају
аспекте који се провлаче кроз све теме.
Будуће мере не треба да се ограниче само
на очување и модернизацију постојеће
инфраструктуре, већ за циљ морају имати
и унапређење постојећих предности. Као
пример за то могу се навести унапређење
у области понуде високог школства, нове
понуде у области збрињавања и образовања,
унапређење спортске инфраструктуре кроз
изградњу нових објеката, промоцију спорта и
здравих стилова живота, као и развој нових
услуга у области социјалне и здравствене
заштите које би укључивале већи број људи.

Недовољни просторни капацитети у основним
школама

Недовољно развијено палијативно збрињавање
и нега

Лоше стање у коме се налази велики број
застарелих спортских објеката
Недовољно развијен спорт и недостатак сала и
терена у школама
Шансе
Проширење сарадње установа социјалне и
здравствене заштите
Могућност да се здравствене услуге прошире на
здравствену заштиту школске деце
Имплементација Националне Стратегије
палијативног збрињавања
Унапређење универзитетског сектора, кроз
проширење сарадње са приватним фирмама
Омасовљење спорта
Организација међународних спортских
такмичења
Ризици
Недовољан обим инвестиција у социјалну и
здравствену инфраструктуру дугорочно води ка
проблемима у покривању потреба становништва
и паду квалитета живота у граду
Недостатак понуде у области вишег образовања
за омладину
Спорт би због недостатка понуде спортских
садржаја могао да изгуби свој значај за идентитет
града
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12%

12% осигуравања ране партиципације
У циљу
грађана у процесу израде Стратегије
3%
интегралног урбаног развоја
12% Краљева, 16.
и 17. августа 2013. године на два пункта,
на Тргу српских ратника и у Босанскохерцеговачкој улици, као и7%
преко web
22% странице Дирекције за планирање и
изградњу „Краљево“ спроведено је
анкетирање широког 13%
круга грађана.
Примарни циљ ове анкете представљало
7%
је стицање
првих
5% импресија о томе како
4%
грађани Краљева доживљавају свој град.
n = 529

40%

36%

35%
30%
26%
25%

24%

20%
14%

15%
10%

преко 65 година

0%

45 - 65 година

хигијена
У току два дана,Јавна
уз помоћ
Запошљавање
Безбедност
полуструктурисаног упитника, 319 грађана
Животна средина
Туризам
Краљева различите
старосне структуре
Инвестиције
Здравље
од којих 175 мушкараца и 144 жена имало
Остало
Саобраћај
је прилику да изрази своје мишљење о
Комуналне услуге
различитим аспектима живота у граду.
Информације прикупљене на основу
спроведене анкете члановима радне
групе за израду СИУР-а омогућиле су
да боље разумеју потребе грађана и да
правовремено идентификују приоритете
развоја. Резултати показују да су анкетирани
посебно задовољни парковским и зеленим
површинама, спортским и садржајима
за провођење слободног времена, као и
образовним садржајима и могућностима
7%
куповине
у граду. Мањи степен задовољства
исказан је у погледу
могућности
за рад и
Аутомобил
24%
запошљавање, јавног превоза
и
здравствене
Јавни
заштите. 50% анкетиранихпревоз
је Краљево
оценило као град са интересантном
понудом
Бицикл
у области културе и слободног времена,
Пешачење
43%
док је скоро трећина
15% описала Краљево
Осталоград који
као град зеленила и еколошки
има атрактивне спортске и садржаје за
11% слободног времена. Најмањи
провођење
n=529
број грађана (максимално 20% анкетираних)
Краљево виде као град прилагођен
потребама старијих и особа са посебним
потребама и као жив град.

25 - 45 година

5%

Образовање

до 25 година

3%

Графички приказ Старосна структура
анкетираних грађана

неопходне кључне интервенције локалне
самоуправе. Економске теме као што
је стварање нових радних места (22%
анкетираних је изразило ову жељу)
и привлачење инвеститора (12%) би
по мишљењу испитаника требало да
представљају приоритет у раду Градске
управе. Као остале важне градске теме у
којима је утврђена потреба интервенције,
грађани су навели здравствену заштиту,
образовање и безбедност у граду (по 12%).
Анкета је искоришћена и да се прикупе
сазнања о видовима превоза грађана.
Испоставило се да велики део анкетираних
(43%) своје свакодневно кретање по граду
обавља пешке, док скоро четвртина у
те сврхе користи аутомобил. Само 15%
анкетираних користи средства јавног
градског превоза, док се релативно мали
број људи (11%) по граду креће бициклом.

Грађанима је такође постављено питање у
којим су областима по њиховом мишљењу

55

Здравствена заштита
Куповина/снабдевање

3.8.

Куповина/снабдевање

Становање
Анализа резултата анкете
Становање
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150

Мање задовољан
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Краљево је град са добрим изгледима за будућност
Краљево је град са добрим изгледима за будућност
Краљево је град зеленила и еколошки град
Краљево је град зеленила и еколошки град
Краљево има атрактивне спортске и садржаје за
провођење слободног времена
Краљево има атрактивне спортске и садржаје за
провођење слободног времена
Краљево има интересантну културну и туристичку понуду
Краљево има интересантну културну и туристичку понуду
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Краљево је угодно за породични живот
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Краљево је жив град
Краљево је жив град
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Графички приказ Оцена грађана

Auswertung der Bürgerbefragung
Auswertung der Bürgerbefragung

Графички приказ Задовољство грађана областима живота у Краљеву
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Јавни превоз
Јавни превоз
Паркови и-зелене површине
Паркови и-зелене површине
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Култура и туризам
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Могућности за рад и запошљавање
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Краљево је град са добрим изгледима за будућност
Краљево је град са добрим изгледима за будућност
Краљево је град зеленила и еколошки град
Краљево је град зеленила и еколошки град
Краљево има атрактивне спортске и садржаје за
провођење слободног времена

56

150

Мање задовољан

3.9.
3%

12%

хигијена
Запошљавање

Животна
Здравље средина

3%
Саобраћај
Здравље
Комуналне
услуге
7%
Саобраћај
4%
Комуналне услуге

Туризам
Туризам
Инвестиције
13%
Остало Инвестиције

5%

Остало

5%
0%

12%

7%

22% приказ Тематске области за
Графички
Образовање
Јавна хигијена
интервенцију локалне управе
Запошљавање
Безбедност
13%

до 25 година

до 25 година

Животна средина
Туризам
Укратко се може
закључити следеће:
7%
5%
Здравље
4% Инвестиције
Бициклистички саобраћај
и јавни превоз
n = 529
Остало
Саобраћај
имају потенцијал
за даљи развој, будући
7%
Образовање
Јавна хигијена
Комуналне
услуге
да се испод
просечно
коришћење
ових
Аутомобил
24%
Запошљавање
Безбедност
Јавни
средстава
превоза може
довести
у везу
Животна средина
Туризам
превоз
са лошим
стањем
инфраструктуре.
Поред
Инвестиције
Здравље
Бицикл
Остало
Саобраћај
тога,
рад
и
запошљавање
се
сматрају
7%
Пешачење
43%
15%
Комуналне услуге
најважнијим
локалним
задатком.
У складу
Аутомобил
24% Остало
са тим, грађани Краљево виде као град
Јавни
11%
уn=529
коме недостају
радна места, али
и град
превоз
са пуно зеленила и спортског духа.
Иако
Бицикл
је релативно неповољан поглед грађана
Пешачење
о43%
изгледима за будућност
Краљева,
52%
15%
анкетираних би свом најбољем пријатељу
Остало
саветовало да се пресели у Краљево.

На основу анализе предности и недостатака
било је могуће дефинисати основне потребе
за интервенцијом у појединим секторима
које се морају узети у обзир за будући развој
централног градског подручја Краљева. Тиме
је створена и основа за даља стратешка
размишљања у оквиру којих се морају
конкретизовати и структурисати циљеви и
мере за централно градско подручје.

11%
n=529 7%
7%

Аутомобил

24%

Аутомобил

24%

Јавни

Јавни
превоз
превоз
Бицикл
Бицикл
43%

15%

43%

15%
11%
n=529

n=529

Пешачење

Пешачење

Остало

Остало

11%

Графички приказ Проценат коришћења
различитих видова превоза у Краљеву
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14%

преко 65 година

Јавна хигијена
Јавна
3%
12%
Запошљавање

преко 65 година

Безбедност
Безбедност
12%
Животна средина

14%

45 - 65 година

Образовање
Образовање

10%

45 - 65 година

7%

22%

15%
Поред консолидације
упечатљиве урбане
14%
30%
матрице 10%
као дела културног
идентитета
26%
24%
града и унапређења
квалитета
приобаља
25%
5%
Ибра за потребе
одмора и рекреације,
20%су и зоне недовољно
препознатљиве
0%
искоришћених
локација, које пружају
40%
15%
36%
могућност развоја за мешовите
намене
35%
и пословно-комерцијалне садржаје као
10%
нову30%
понуду града.
Тиме се могу створити
26%
24%централну градску
импулси
за целокупну
25%
5%
зону и извршити ново позиционирање
града20%
и јачања0%
његове улоге у централној
Србији.
15% Тренутно ниво развијености14%
урбаних структура и функција града на
10%
обе обале реке не одговара потребама и
5%
захтевима
будућег развоја града Краљева.
Пре свега,
са погледом на растући број
0%
становника морају се створити додатне
понуде за пружање услуга становништву и
посетиоцима.

преко 65 година

5%

4%

5%

4%

nn==529
529

15%

25 - 45 година

7%
7%

20%

13%

45 - 65 година

13%

25%

25 - 45 година

12%

преко 65 година

30%

7%

22%

n = 529

35%

25 - 45 година

7%

22%

до 25 година

40%

12%

45 - 65 година

12%

3%
12%

3%

12%

12%

3%

12%

40%
Са постојећом
анализом и вредновањем
36%
суштинских
тематских
области створена је
35%
целовита слика актуелних условљености
30% градског
36%
централног
подручја. При томе,
26%
24% потенцијал за
показало25%
се да
постоји
велики
40%
даљи
културни,економски и развој зеленог36%
26%
24%
20%
града Краљева.
35%

25 - 45 година

3%

до 25 година

12%
3%

3

Прогноза
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4.1.
Визија развоја

58

4
Слоган: Краљевски у Краљеву
На јавном форуму одржаном 18.12.2013.
године у Народном музеју Краљева
учествовало је око 100 представника управе,
предузећа и различитих институција, грађана
и деце Краљева.
Поред приказа анализе постојећег стања
изнети су и резултати интервјуисања
грађана и тематске карте са предлогом
мера по тематским целинама: урбане
структуре и становање; саобраћај и техничка
инфраструктура; јавни простор и животна
средина; економија, туризам и управљање;
култура и културно наслеђе; социјална и
здравствена заштита, образовање и спорт.
Применом технике ‘’worldcafe’’ учесници
су пролазили кроз све тематске целине,
расправљали предлоге и гласали за
приоритетне пројекте за реализацију.
Сви прикупљени искази учесника скупа
презентовани су на радионици Радне групе
и заједнички су дефинисани визија и слоган
Стратегије.
Јавни форум је био обогаћен изложбом
ликовних радова ученика основних школа
Краљева на тему ''Мој град у будућности'',
као и извођењем дечије плесне групе.
Учесници су гласали за најбоље дечије
радове, који су награђени.
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4.2.

Секторски циљеви и мере

У оквиру анализе постојећег стања
урбаног развоја добијена је укупна слика
централног градског подручја Краљева.
При томе су, са једне стране утврђене
предности и потенцијали који представљају
добра полазишта за побољшање

квалитета живота, док су са друге стране
у појединим областима утврђене потребе
за интервенцијом које се морају узети у
обзир приликом будућег развоја централног
градског подручја.

Визија Краљева 2030
Град достојан човека, који промовише здрав начин живљења, град у који се наша деца враћају и доприносе
његовом просперитету
Врата средњевековне баштине, туристичка дестинација препознатљива по културним дешавањима
Плански и равномерно развијен град на обалама река, атрактивног приобаља Ибра и мреже јавних
простора
Град зеленила и спорта, високе еколошке свести и урбане мобилности

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Град повољан за улагања са равномерно развијеним полифункционалним центрима

60

4
У наставку су приказани секторски циљеви
за области: урбане структуре и становање,
саобраћај и техничка инфраструктура, јавни
простор и животна средина, економија,
управљање и туризам, културно наслеђе и
култура, социјална и здравствена заштита,
образовање и спорт.

Из начелних циљева унутар области
деловања изведени су специфични развојни
циљеви са тематским и/или просторним
конкретизацијама.
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4.2.1

Урбане структуре и становање
Урбане структуре

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Секторски циљ
Даљи развој Краљева почива на историјским урбаним структурама уз интензивније интегрисање реке као
везивног елемента две обале Ибра. Унапређује се квалитет живота у централом градском подручју.

Физичко и функционално повезивање
две обале

Смањивање разлике у урбаној структури
између два дела града

Подразумева преобликовање градског
језгра формирањем нових продора
и функционалних микро целина и
интензивирање садржаја, а пре свега
уклањање физичких баријера на подручју
од главне пешачке комуникације ка левој
обали Ибра и квалитетно повезивање
централне пешачке зоне са приобаљем.
Изградиће се нови пешачко-бициклистички
мост на правцу Трг српских ратника-градска
тераса-Рибница. Побољшаће се доступност и
могућност пролаза кроз централно градско
подручје и омогућити интегрисање урбаних
структура обе обале Ибра.

Разлика у урбаној структури два дела града
ће бити умањена интензивнијим развојем
мешовите намене на десној обали Ибра, као
и на одређеним деловима на левој обали
(Сијаће поље), креирањем нових водених
фронтова, обликовањем и погушћавањем
постојеће урбане структуре и креирањем
нових садржаја. Планира се уређење нових
улазних партија на десној обали, које ће
омогућити повезивање насеља Рибница и
посебно насеља Црквине са десном обалом,
а стварањем нове пешачке комуникације,
јачање и унапређење постојећих
комуникација.
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Очување урбане матрице у циљу очувања
урбаног идентитета града / урбана
ревитализација
Валоризација урбане матрице као једног од
кључних елемената идентитета града, који
је дубоко укорењен у свести становника,
подразумева пре свега очување, заштиту
и унапређење квалитета овог изузетно
важног урбанистичко-градитељског
наслеђа Краљева, препознатљивог у ширим
оквирима. Неопходно је очувати постојећу
ортогоналну уличну мрежу и спречити даље
погушћавање унутар овог подручја. Са
друге стране, ревитализацијом недовољно
коришћених и запуштених делова, пре свега
залеђа главне улице, консолидоваће се

постојеће урбане структуре и искористити
њихов потенцијал. Адекватном промоцијом
ће се додатно ојачати идентитет, а такође и
препознатљивост и атрактивност града.
Јачање просторне повезаности и
пешачких комуникација између центра
града и обале Ибра
Подразумева преобликовање залеђа
главне пешачке зоне формирањем продора
(пасажа) и креирање нових пешачких
комуникација ка левој обали Ибра, као и
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повећање доступности ревитализацијом
постојећих и стварањем нових комуникација
од градске терасе ка левој обали Ибра.

свега насеља Црквине, активираће се нове
намене пословања, становања, као и јавних
садржаја. Нова циљно усмерена културна и
туристичка понуда ће покрити целокупно
централно градско подручје.

Стварање разноврсне понуде простора и
намена применом интегралног приступа

Грађани Краљева дају активан допринос
уређењу и одржавању свог града

Интеграција нових и постојећих намена
је кључна за успешан развој централног
градског подручја и урбаних структура
унутар њега. Ова мера обухвата развој
постојеће понуде у оквиру малопродаје,
као и креирање нове понуде која захтева
приступачније и мање продајне просторе,
који би се креирали активирањем залеђа
старог језгра и одређених локација на
десној обали Ибра, а такође и увођењем
нових типова малопродаје. Очување и
унапређење јавног простора приобаља
Ибра као и формирање нових јавних
простора на десној обали, омогућило би
боље коришћење парковских површина и
простора за одмор и рекреацију („Зелено
срце“). Развојем мешовите намене на десној
обали Ибра на подручју Рибнице и пре

Укључивање локалне заједнице ће
омогућити развој снажног идентитета града
и обликовање централног градског подручја
у атрактиван простор, кроз активности које
доприносе побољшању квалитета урбаних
структура и јавних простора, кроз јавну
уметност, културу, као и кроз активности на
одржавању и очувању квалитета градских
простора.
Активни развој мешовите намене
(Црквине, Сијаће поље)
Интензивираће се развој мешовитих намена,
који обухвата развој пословања, становања
и малопродаје као и креирање јавних
садржаја, парковских површина, нових
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Становање
Секторски циљ
Унапређење понуде и квалитета становања

комуникација и сл. Елиминишу се постојећи
обликовни и функционални недостаци у
смислу садржаја и креирају атрактивне
локације са комерцијално-пословном
функцијом на воденим фронтовима, уз
развој становања и јавних садржаја. Овим
интервенцијама ће се омогућити креирање
нових фронтова на левој и десној десној
обали Ибра, извршити погушћавање и
унапредити постојеће урбане структуре
у овим насељима, а такође и унапредити
постојеће и увести нове функције у у овим
насељима.

а такође и сагледати потенцијали локација
и дефинисати концепт пренамене и нових
садржаја који су у служби поспешивања
локалног развоја и инвестирања.

Боље коришћење недовољно
искоришћених објеката и земљишта

Унапређење и јачање квартовских
центара

Креираће се квалитетна информациона
основа успостављањем регистра недовољно
искоришћених објеката и парцела земљишта,

Развој квартовских центара на десној обали
Ибра ће пружити висок квалитет урбаног
начина живота са атрактивним садржајима

Урбанистичко уређење улазних партија
(конкурси)
Дефинисаће се јасан концепт улазних партија
на десној обали Ибра, са циљем квалитетног
повезивања приобаља и десне обале Ибра
са урбаним структурама у насељу Рибница и
отварања средишњих делова Рибнице.
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у непосредној близини приобаља и на
малој удаљености од центра града, како
за постојеће и нове становнике, тако и
за посетиоце. Нови квартовски центри
ће захваљујући изузетној локацији,
становницима омогућити лаку доступност
различитим садржајима, малопродаји,
јавним просторима за одмор и рекреацију,
парковским површинама, јавном превозу
и радним местима. Унапређење понуде
станова на тржишту коришћењем локација
са дотрајалим стамбеним фондом и
изградњом на новим локацијама.

локацијама. Повећава се атрактивност
централне градске зоне за становање.
Реализација програма за социјално
становање
Обезбедиће се квалитетан доступан
стамбени фонд на десној обали Ибра за
лица која не могу на тржишту да реше
своје потребе. Повећава се атрактивност
централне градске зоне, и посебно десне
обале Ибра за становање.
Унапређење инвестиционог одржавања
постојећег стамбеног фонда
вишепородичног становања

Оствариће се додатна понуда квалитетних
и савремених станова на тржишту,
спровођењем урбане регенерације на
локацијама са дотрајалим стамбеним
фондом, ревитализацијом и променом
намене постојећих празних објеката, као и
реализацијом нових стамбених програма
(нпр. Националног програма изградње
јефтиних станова) и изградњом на новим

Успоставиће се одрживи систем
финансирања одржавања постојећег
стамбеног фонда, креирањем
институционалне и техничке основе за
инвестиционо одржавање. Побољшаће се
укупан квалитет стамбеног фонда и боравка,
а такође и атрактивност.

Табела Урбане структуре- Циљеви и мере
Секторски циљеви

Бр.

Мере

Даљи развој Краљева
почива на
историјским урбаним
структурама
уз интензивније
интегрисање реке
као везивног елемента две
обале
Ибра

1

Физичко и функционално повезивање две обале

2

Смањивање разлике у урбаној структури између два дела града

3

Очување урбане матрице у циљу очувања урбаног идентитета града

4

Јачање просторне повезаности и пешачких комуникација између
центра града и обале Ибра

5

Применом интегралног приступа омогућити стварање разноврсне
понуде простора и намена

6

Грађани Краљева дају активан допринос уређењу и одржавању свог
града

7

Урбана консолидација – санација (Црквине, Сијаће поље)

8

Боље коришћење недовољно искоришћених објеката и земљишта

9

Урбанистичко уређење улазних партија (конкурси)

10

Унапређење и јачање квартовских центара

20

Унапређење понуде станова на тржишту коришћењем локација са
дотрајалим стамбеним фондом и изградњом на новим локацијама

21

Реализација програма за социјално становање

22

Унапређење инвестиционог одржавања постојећег стамбеног фонда
вишепородичног становања

Унапређење понуде и
квалитета становања
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Саобраћај
Секторски циљ
Значајно повећање удела еколошких видова саобраћаја (јавни градски превоз, бициклистички саобраћај)

Повезивање и унапређење градског
саобраћајног система и изградња
обилазнице у циљу смањења транзитног
саобраћаја

и пешачки и бициклистички саобраћај.
Кључни елементи саобраћајне мреже ће
се унапредити у складу са постојећим
захтевима. Биће санирана оштећења на
саобраћајницама и створени технички
предуслови за бољи проток саобраћаја.
Унапредиће се капацитет саобраћајница
и смањити опасност од загушења и
емисије штетних материја. Побољшава се
саобраћајна ситуација и делови централног
градског подручја се боље међусобно
повезују.

Централно градско подручје ће се
растеретити од транзитног саобраћаја
изградњом квалитетних саобраћајних
комуникација по ободу централног градског
подручја и повезивањем са постојећом
мрежом. Техничко регулисање саобраћаја
у делу централног градског подручја на
десној обали Ибра омогућиће се боља
дистрибуција саобраћајних токова и
смањење загађења и креирати квалитетан
саобраћајни систем у центру града.

Обнова и проширење система градског
превоза у циљу унапређења и јачања
атрактивности јавног градског превоза

Реконструкција саобраћајница

Градски превоз ће бити осавремењен
новим, еколошки прихватљивијим возилима
прилагођеним особама са инвалидитетом, а
постојеће и нове линије градског превоза ће
омогућити доступност квалитетном јавном
превозу, који ће повезати све јавне садржаје
у центру, укључујући и приступ главној
пешачкој зони. Систем градског превоза

Саобраћајем оптерећене улице у
централном градском подручју биће
адекватно саниране и модернизоване,
посебно на десној обали Ибра. Саобраћајна
мрежа ће се модернизовати у складу са
савременим трендовима, имајући у виду
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Побољшање услова за пешачки и
бициклистички саобраћај

ће бити употпуњен модерним аутобуским
стајалиштима и информационим системом
за путнике са временима доласка у реалном
времену. Повећаном атрактивношћу
и већим уделом градског превоза у
укупном превозу умањиће се коришћење
индивидуалних возила и смањити притисак
на централно градско подручје и систем
паркирања, а такође ће се смањити емисија
штетних материја.

Постојеће пешачке комуникације у
ужем градском центру и приобаљу биће
проширене и умрежене са новом попречном
пешачком комуникацијском осом дуж
целе централне градске зоне. Потребама
пешака и бициклиста даје се приоритет
приликом уређења саобраћајних површина
у централном градском подручју као
везама са осталим деловима града. Јавни
простори и садржаји унутар централног
градског подручја биће повезани
независним пешачким комуникацијама. У
целокупном приобаљу уредиће се пешачке
и бициклистичке стазе које се повезују са
централним градским подручјем.

Спровођење стратегије паркирања уз
реорганизацију унутар блоковских
површина
Стварањем нових капацитета за паркирање
централно градско подручје се растерећује
од саобраћаја који настаје услед кружења
и тражења слободних паркинг места.
Атрактивне површине, које су тренутно
оптерећене, могу се пренаменити за
друге садржаје. Ограничава се саобраћај
услед потраге за паркингом. Оптимално
позиционирање паркинг простора у залеђу
пешачке зоне унутар постојећих блоковских
површина и гаража у близини јавних
садржаја и на ободу централне градске
зоне, повећава доступност, растерећује
постојеће саобраћајнице у близини пешачке
зоне и спречава непотребни аутомобилски
саобраћај у центру. Уређују се и стављају у
функцију тренутно запуштени простори у
залеђу пешачке зоне.

Умирење и повећање безбедности
саобраћаја у центру града
Безбедност у саобраћају ће бити повећана
умиривањем саобраћаја у централном
градском подручју. Смањиће се ризици
за друге учеснике у саобраћају (пешаке и
бициклисте), обезбедиће се константнији
проток саобраћаја са мање загушења и
саобраћајних гужви, а загађење ваздуха
и саобраћајна бука ће се редуковати. На
овај начин, демотивисаће се коришћење
индивидуалног превоза и повећати
атрактивност других видова превоза, што
ће позитивно утицати на урбану мобилност
централног градског подручја.
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елиминисати канализациони испусти
и заштитити купалиште, а целокупно
централно градско подручје ће се повезати
на централно постројење за пречишћавање
отпадних вода.

Постојећа топловодна инфраструктура ће
бити реконструисана и модернизована, а
проширењем мреже ће се елиминисати
постојећа ложишта која користе чвсрто
гориво у централном градском подручју.
Развијаће се концепт когенеративних
енергана и њихове примене у постојећим
објектима.

Унапређење примарне и развој
секундарне гасоводне инфраструктуре
Примарна и секундарна гасоводна мрежа
ће се додатно развити. На десној обали
Ибра у централном градском подручју ће
се изградити примарна гасоводна мрежа,
извршити конверзија постојећих котларница
са чврстог на гасовито гориво, и развити
секундарна дистрибутивна мрежа. Смањиће
се број индивидуалних ложишта на десној
обали Ибра и побољшати квалитет ваздуха у
централном градском подручју.

Модернизација и проширење капацитета
система за снабдевање пијаћом водом
Постојећи систем за снабдевање пијаћом
водом ће бити обновљен и осавремењен, а
изградиће се нови капацитети за прераду и
дистрибуцију пијаће воде.
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Модернизација и проширење капацитета
система за одвођење отпадних вода

Унапређење система заштите од поплава

Раздвојиће се системи атмосферске и
фекалне канализација у централном
градском подручју. У приобаљу ће се

Постојећи систем заштите од поплава ће
се додатно унапредити кроз обезбеђење
заштите леве обале Ибра у делу где су
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Техничка инфраструктура
Секторски циљ
Краљево располаже ефикасним системом инфраструктуре

лоцирани спортско-рекреативни садржаји,
као и других неопходних елемената. Уз
развој система радиће се и на превентиви
кроз едукацију и обуку за одбрану и
реаговање у случају поплава, а посебно
кроз перманентну едукацију деце школског
узраста.
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4.2.2

Саобраћај и техничка инфраструктура

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Табела Саобраћај и техничка структура- Циљеви и мере

Секторски циљеви

Бр.

Значајно повећање
удела еколошких
видова саобраћаја
(јавни градски превоз,
бициклистички
саобраћај)

1

Повезивање и унапређење градског саобраћајног система и
изградња обилазнице у циљу смањења транзитног саобраћаја

2

Реконструкција саобраћајница

3

Обнова и проширење система градског превоза у циљу
унапређења и јачања атрактивности јавног градског превоза

4

Спровођење стратегије паркирања уз реорганизацију унутар
блоковских површина

5

Побољшање услова за пешачки и бициклистички саобраћај

6

Умирење и повећање безбедности саобраћаја у центру града

10

Унапређење топловодне инфраструктуре

11

Модернизација и проширење капацитета система за снабдевање
пијаћом водом

12

Модернизација и проширење капацитета система за одвођење
отпадних вода

13

Одвођење атмосферских вода са подручја Рибнице и насеља
Црквине

14

Унапређење примарне и развој секундарне гасоводне
инфраструктуре

15

Унапређење система заштите од поплава

Краљево располаже
ефикасним системом
инфраструктуре

Мере
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Карта Саобраћај и техничка инфраструктура- Циљеви и мере
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4.2.3

Јавни простор и животна средина

Јавни простор
Секторски циљ
Краљево својим грађанима и гостима нуди атрактивне зелене и површине за рекреацију и одмор

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Уређење нових зелених и слободних
површина
Нове зелене површине и слободни простори
ће бити формирани и атрактивно уређени
на десној обали Ибра, као и у залеђу главне
пешачке улице. Јединственим уређењем
и повезивањем појединачних зелених
површина приобаље ће бити обликовано као
централни зелени појас и слободни простор
(''Зелено срце''), који прожима централно
градско подручје и створиће се могућност
његовог доживљавања као универзалног
простора за одмор и рекреацију. Појачано
озелењавање улица и стаза унутар централног
градског подручја успоставиће везу између
урбаних, мањих зелених површина и
парковских површина унутар изграђених
структура и приобаља. Зелене површине
и слободни простори у централном
градском подручју ће бити повезани новом
комуникацијском осом дуж централне градске
зоне.

повезују зеленим коридорима (линеарно
зеленило, дрвореди). Мали блоковски
простори ће бити очувани и додатно
унапређени. Доступност зеленим површинама
и приобаљу ће бити посебно прилагођена
лицима ограничене мобилности.
Унапређење постојећих и формирање
нових јавних простора
Постојећи јавни простори ће бити санирани и
атрактивно уређени са нагласком на њихову
историјску и архитектонско-градитељску
вредност. Централни градски тргови биће
оспособљени и прилагођени за сложеније
намене, у првом реду за потребе културе
и туризма, за одржавање манифестација,
изложби или сајмова. Нови јавни простори
и тргови, који ће се формирати на потезима
нових продора у залеђу пешачке зоне,
биће и атрактивно обликовани и уређени,
на начин да омогуће различите намене и
тематске садржаје. Преуређењем појединих
саобраћајних површина у централном
градском подручју, које су до скора биле
резервисане углавном за аутомобилски
саобраћај, створиће се атрактиван јавни
простор.

Унапређење и умрежавање постојећих
зелених површина
Постојеће зелене површине ће бити саниране
и уређене на атрактивнији начин. Постојећи
парковски простори ће бити умрежени и
квалитетно повезани са зеленим појасом
приобаља Ибра. Зелене површине у
централном градском подручју се међусобно
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Животна средина
Секторски циљ
Краљево је еколошки град

Умрежавање јавних простора

Уређење и унапређење природних
парковских површина

Постојећи и нови јавни простори у
централном градском подручју биће
умрежени отварањем продора ка Ибру са
обе стране реке и повезивањем у јединствену
целину. Централни градски тргови и јавни
простори ће бити повезани и умрежени
новом комуникацијском осом дуж централног
градског подручја и претворени у јединствен
градски јавни простор.

Природне парковске површине на десној
обали Ибра и околни простор ће бити
уређене и формиране као атрактивни
простор за рекреацију. Унапредиће
се микроклима и квалитет ваздуха у
централном градском подручју.
Јачање и развој институција које се баве
едукацијом и обуком на пољу екологије

Унапређење система управљања отпадом

Оснаживањем кључних елемената на пољу
едукације и обуке створиће се претпоставке
за одрживи развој централног градског
подручја и унапређење животне средине.

Систем управљања отпадом ће бити
унапређен успостављањем примарне
селекције отпада у централном градском
подручју. Повећаће се се свест становника о
примарној селекцији и управљању отпадом.
Атрактивност и квалитет живота ће се
унапредити.

Унапређење контроле буке
Успоставиће се квалитетан систем контроле
буке у централном градском подручју,
умањити негативни ефекти саобраћајне
буке и и осталих извора, а самим тим
повећати атрактивност и квалитет боравка у
централном градском подручју.

Повећање енергетске ефикасности
Санацијом јавних и стамбених објеката
повећаће се енергетска ефикасност објеката,
повећати атрактивност простора, боравка
и квалитета коришћења, а истовремено
смањити потрошња и негативни ефекти на
животну средину. Индивидуални стамбени
објекти ће се санирати и модернизовати
системе за грејање.

Зоохигијена
Унапређење система збрињавања паса
луталица ће омогућити третирање
незбринутих паса на хуманији начин, и
повећати квалитет боравка и безбедност
грађана.
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4.2.3

Јавни простор и животна средина
Табела Јавни простор и животна средина- Циљеви и мере

Секторски циљеви
Краљево својим
грађанима и гостима
нуди атрактивне зелене
и површине
за рекреацију и одмор

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Краљево је еколошки
град

Бр.

Мере

1

Уређење нових зелених и слободних површина

2

Унапређење и умрежавање постојећих зелених површина

3

Унапређење постојећих и формирање нових јавних простора

4

Умрежавање јавних простора

10

Унапређење система управљања отпадом

11

Повећање енергетске ефикасности

12

Уређење и унапређење природних парковских површина

13

Јачање и развој институција које се баве едукацијом на пољу
екологије

14

Унапређење квалитета ваздуха

15

Унапређење контроле буке

16

Зоохигијена
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Карта Јавни простор и животна средина- Циљеви и мере

Легенда
Граница просторног обухвата СИУР-а
Уређење јавних тргова
Унапређење пешачке зоне
Проширење пешачке зоне
Уређење стварање нових зелених површина
Јавна намена
Уређење парка-шуме
Уређење стазе поред реке
Успостављање нових комуникација
Легенда

Интегрисање унутрашњих дворишта у пешачку зону

Граница просторног обухвата СИУР-а

Успостављање визуелних комуникација

Уређење јавних тргова

Проширење постојећих зелених и парковских површина

Унапређење пешачке зоне

Уређење купалишта

Проширење пешачке зоне

Унапређење стања

Уређење стварање нових зелених површина

Стварање квартовског центра

Јавна намена

Побољшање квалитета воде

Уређење парка-шуме

Уклањање дивљих депонија

Уређење стазе поред реке

Јачање еколошке свести

Успостављање нових комуникација

Редукција емисија азот-диоксида

Интегрисање унутрашњих дворишта у пешачку зону

Редукција емисија респирабилних честица

Успостављање визуелних комуникација

Унапређење и умрежавање постојећих зелених површина

Проширење постојећих зелених и парковских површина
Уређење купалишта
Унапређење стања
Стварање квартовског центра
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4.2.4

Економија, управљање и туризам

Економија

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Секторски циљ
Град Краљево обезбеђује повољно пословно окружење за сектор привреде

Обезбеђивање услова за ефикасније
коришћење постојећих ресурса у циљу
подстицања локалног економског развоја

Јачање централног подручја као локације
за пословање и трговину
Структуру малих предузећа у централном
градском подручју треба очувати и ојачати.
Увођењем стратешког концепта развоја
малопродаје и адекватних инструмената
финансирања, и инструментата подршке,
град подржава мала и средња предузећа
у малопродајном и услужном сектору.
Централно градско подручје се унапређује
као привредна локација и валоризује
функционално и обликовно. У различитим
случајевима може се применити формирање
зоне унапређеног пословања (“BID” – Business Improvement Districts) као инструмент
комуникације, финансирања и реализације.

Увођењем подстицајних мера за привреду
градско централно подручје постаје
атрактивно и повољно окружење за
инвестиције. Развијени капацитети
административних служби и нове услуге ће
обезбедити квалитетан сервис привреди
и новим инвеститорима и ''start up''
предузетницима. Обезбедиће се адекватна
пословна инфраструктура.
Планирање и обезбеђивање услова за
развој привреде на десној обали Ибра
Ојачаће се постојеће малопродајне
структуре на улазним партијама на десној
обали, уз развој локација и обезбеђивање
новог квалитетног пословног и
комерцијалног простора на воденом фронту
десне обале, променом намене постојећих
локација. Централно градско подручје ће
са савременим малопродајним локацијама
постати атрактивно место за живот и
пословање.

Оснаживање рањивих група
становништва кроз развој модела
социјалног предузетништва
Увођењем иновативних модела социјалног
предузетништва и креирањем одрживих
пословних модела решаваће се различити
економски, образовни, здравствени и
еколошки проблеми у заједници путем
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рада – удруживањем и коришћењем
одрживих пословних модела, а пре свега ће
се одређеним категоријама становништва
омогућити боља могућност запошљавања.

решењима, бољем институционалном
оквиру, уз координацију спровођења
активности и међуинституционално
повезивање. Обезбедиће се доступност и
квалитет сервиса управе на десној обали
Ибра децентрализацијом и унапређењем
постојећих, као и развојем нових услуга.

Активирање потенцијала локалног
становништва развојем креативних
индустрија на запуштеним и недовољно
коришћеним локацијама

Развој и јачање модела партиципативног
доношења одлука

Створиће се основа за поспешивање
инвестиција и развој „start up“ предузећа
у сектору креативних индустрија.
Локацијски потенцијали идентификованих
и валоризованих запуштених и недовољно
коришћених простора у залеђу пешачке
зоне и на десној обали Ибра, активираће
се променом намене постојећих објеката и
локација. Инструменти подршке у домену
развоја креативних индустрија поспешиће
запошљавање одређених категорија
становништва и креирање нових типова
малопродајних садржаја и диверзитет услуга
унутар централне градске зоне.

С обзиром на комплексност проблематике
централне градске зоне и различитих
типова интервенција у простору
неопходно је обезбедити учешће грађана и
заинтересованих актера. Укључивање актера
омогућава проверу, потврду и одрживост
решења, и знатно шири спектар укључених
институција, које обезбеђују финансијска
средства, те доприносе растерећењу градског
буџета. Одређене иницијативе могу се
реализовати и без значајнијих финансијских
издатака, кроз активно учешће грађана.
Дугорочна одрживост иницијатива у центру
осигураће се укључивањем стручњака и
релевантних учесника у процес планирања и
реализације, транспарентним поступцима и
континуираним информисањем и односима
са јавношћу, као и кроз обезбеђивање
активне улоге цивилног сектора у процесу
одлучивања.

Афирмација техничких занимања и
старих заната
Промовисање техничке струке и
појединачних занимања која су специфична
за Краљево и у складу са индустријском
традицијом и наслеђем града, омогућиће
развој делатности које су у протеклом
периоду изгубиле на значају и интересу
код младих. Подршка у идентификацији
и сагледавању перспективе техничких
занимања за млађу популацију ће
обезбедити основу за формирање новог
контигента радно способног становништва
и афирмацију техничке струке, а самим
тим и активирање економског потенцијала
централног градског подручја.

Унапређење институционалног оквира
и процеса управљања у локалној
самоуправи
Дефинисаће се институционални механизми
на нивоу локалне самоуправе који ће пре
свега побољшати координацију унутар саме
управе, а затим и координацију са јавним
предузећима. Унапређена координација и
јасне надлежности ће у многоме допринети
повећању ефикасности рада градских служби,
и коначно пружању бољих и квалитетнијих
услуга.

Унапређење и даљи развој сервиса и
услуга управе
Успоставиће се квалитетан сервис
базиран на квалитетним информационим
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Управљање

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Секторски циљ
Град Краљево обезбеђује ефикасан и транспарентан сервис за грађане.

Развој механизама за укључивање
цивилног сектора у процес креирања и
спровођења локалних јавних политика
Укључивање цивилног сектора и грађана
подразумева институционално дефинисање
начина укључивања грађана и цивилног
сектора у процес одлучивања. Такође, кроз
обуку ће се оснажити и цивилни сектор како
би на адекватнији начин реализовао своју
улогу у процесу интегралног урбаног развоја.

јединственим системом усмеравања. Новом
маркетиншком стратегијом промовише се
пакет туристичке понуде и привлаче нове
циљне групе.

Унапређење сарадње институција и
установа у области културе

Постојећа туристичка сигнализација биће
осавремењена и унапређена. Активирањем
инфо центра „Рижина пруга“ у централном
градском подручју промовисаће се иницијатива
за ревитализацију старе железничке пруге уског
колосека.

Унапређење постојеће туристичке
инфраструктуре

Успоставиће се перманентна комуникација
и сарадња између институција, кроз
координацију и планирање активности, као и
публикације релевантих садржаја.

Краљево применом свеобухватног приступа
промовише туристичку понуду града и
регије

Дефинисати туристичку понуду и
обезбедити доступност информација,
повезаност и заједничко деловање актера у
области туризма

Побољшава се екстерна презентација и
видљивост туристичких садржаја. Видљивост
установа културе ће се повећати њиховим
повезивањем и архитектонском и садржајном
валоризацијом. Обезбедиће се позиционирање
града и централног градског подручја у широј
регији.

Значајни туристички сектори и садржаји
који дефинишу препознатљиви идентитет
централног градског подручја се међусобно
повезују туристичким осама-стазама и
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Туризам
Секторски циљ
Град Краљево – центар промоције туристичке понуде регије.
Краљево се на регионалном и националном нивоу издвојило као туристичка дестинација (пре свега као тзв.
„gateway“ дестинација – улазна дестинација коју туристи посете у оквиру посете регији).

Туристичка понуда Краљева и регије
дефинисана је у складу са европским
стандардима
Етаблирањем концепције организовања
догађаја и манифестација повећава се
привлачност централног градског подручја.
Очувањем и унапређењем постојећих,
као и увођењем нових манифестација и
препознатљиве понуде којима се потенцира
културни идентитет града, Краљево постаје
атрактивна туристичка дестинација.
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Економија, управљање и туризам
Табела Економија, управљање и туризам- Циљеви и мере
Секторски циљеви
Град Краљево
обезбеђује повољно
пословно окружење
за сектор привреде

Бр.
1

Град Краљево обезбеђује повољно пословно окружење за сектор
привреде

2

Планирање и обезбеђивање услова за развој привреде на десној обали
Ибра

3

Оснаживање рањивих група становништва кроз развој модела
социјалног предузетништва

5

Активирање потенцијала локалног становништва развојем креативних
индустрија на запуштеним и недовољно коришћеним локацијама

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

10
11

Афирмација техничких занимања и старих заната
Унапређење и даљи развој сервиса и услуга управе
Развој и јачање модела партиципативног доношења одлука

12

Унапређење институционалног оквира и процеса управљања у
локалној самоуправи

13

Развој механизама за укључивање цивилног сектора у процес
креирања и спровођења локалних јавних политика

14
Град Краљево –
центар промоције
туристичке понуде
регије

Јачање централне зоне као локације за пословање и трговину

4

6
Град Краљево
обезбеђује ефикасан и
транспарентан сервис
за грађане

Мере

20
21

Унапређење сарадње институција и установа у области културе
Дефинисати туристичку понуду и обезбедити доступност информација,
повезаност и заједничко деловање актера у области туризма
Унапређење постојеће туристистичке инфраструктуре

22

Краљево уз помоћ свеобухватног приступа промовише туристичку
понуду града и регије

23

Туристичка понуда Краљева и регије дефинисана је у складу са
европским стандардима
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Карта Економија, управљање и туризам- Циљеви и мере
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4.2.5

Културно наслеђе и култура

Културно наслеђе
Секторски циљ - Ревитализација културног наслеђа у циљу промоције културног идентитета

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Промоција свести о значају очувања
културног наслеђа идентитета и града
Постојећи идентитет ће се додатно
ојачати различитим кампањама. Подићи
ће се свест грађана о значају очувања
културне баштине, како би се унапредило
очување културног наслеђа и смањило
визуелно загађење објеката под заштитом у
централном градском подручју.

средњевековног наслеђа кроз циљно
усмерене манифестације.
Унапређење управљања и одржавања
стамбеног фонда– културног наслеђа
Успоставиће се механизми за ефикасније
управљање и одржавање стамбеног фонда
који представља значајно архитектонскоградитељско наслеђе из различитих периода
(почетак 20. века, друга половина 20. века,
...) у централној градској зони. Повећаће се
атрактивност простора и садржаја у центру.

Очување, заштита и ревитализација
очуваног културног наслеђа Краљева–
очување урбане матрице Краљева од
посебног значаја
Обезбеђује се очување и коришћење
вредних објеката и појединачних споменика
у централном градском подручју уз
задржавање њихове историјске структуре.
Урбанистички изузетно значајна урбана
матрица се заштићује и даље развија у
складу са очувањем постојеће архитектуре
и намене. Залеђе главне пешачке зоне, које
је саставни део наслеђа урбане матрице се
ревитализује и активира новим садржајима
који су у функцији валоризације културног
идентитета града.

Урбана обнова и ревитализација
заснована на принципима очувања
културног наслеђа и развоју туризма и
културе
Санираће се и ревитализовати постојећи
објекти који представљају културно наслеђе
и активирати за потребе културе и туризма
(омладински културни центар, итд). Ови
објекти ће постати интегрални део културне
и туристичке понуде централног градског
подручја.

Средњовековна баштина као база за даљи
развој туристичке понуде

Сарадња између постојећих установа
културе на припреми и ширењу
информација у области културе и туризма

Активирање централног градског подручја
и града као ''gateway'' (улазне) дестинације
ће се обезбедити валоризацијом богатог

Интензивнијим повезивањем постојећих
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Култура
Секторски циљ - Ревитализација и даљи развој снажног културног идентитета града

установа културе централна градска зона
ће добити на значају. Заједничка понуда и
информациони пакет ће повећати квалитет
понуде и створити синергијске ефекте и
привући нове кориснике.

додатно добити на атрактивности и
заинтересованости посетилаца.

Проширење понуде установа културе
намењене деци и омладини

У оквиру централне градске зоне, а
посебно у приобаљу ће се формирати
квалитетна понуда за бављење урбаним
спортовима и алтернативном уметношћу,
што ће поспешити креативност, пре свега
млађе популације, и формирати знатно
разноврснију понуду у области културе и
спорта.

Развој понуде која комбинује спорт и
културу

Подржаће се и обогатити понуда за децу
и омладину и формирати алтернативни
културни центар који ће промовисати рад
младих уметника.
Промоција, проширење и унапређење
понуде установа културе

Промоција уметности у јавном простору

Постојећи неискоришћени, неадекватно и
недовољно коришћени објекти у централном
градском подручју ће се активирати за
потребе културних манифестација и рада
установа. Поред тога, формираће се и нови
простори и објекти на десној обали Ибра.

Осим промоције најзначајнијих уметника
који су из Краљева, валоризоваће се хумани
капитал града кроз промоцију и постављање
обележја најзначајнијим Краљевчанима,
којима ће се обогатити јавни простор у
централном градском подручју.

Промоција и проширење фестивалских
активности у Краљеву

Промоција и очување културног
идентитета и традиције Краљева

Постојеће фестивалске активности,
које су већ преобликовале културни
идентитет централног градског подручја и
валоризовале јавне тргове, биће додатно
подржане и промовисане на адекватнији
начин. Централно градско подручје ће

Култура сећања је кључни елемент којим ће
се промовисати и чувати културни идентитет
Краљева. Поштовање традиције и обичаја,
као и подршка разним облицима уметности
који етаблирају идентитет града су од
највећег значаја за развој културе.
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4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Табела Културно наслеђе и култура - Циљеви и мере
Секторски циљеви

Бр.

Ревитализација
културног наслеђа
у циљу промоције
културног идентитета

1

Промоција свести о значају очувања културног наслеђа идентитета
и града

2

Очување, заштита и ревитализација очуваног културног наслеђа
Краљева– очување урбане матрице Краљева од посебног значаја

3

Средњовековна баштина као база за даљи развој туристичке понуде

4

Унапређење управљања и одржавања стамбеног фонда– културног
наслеђа

5

Активно учешће грађана Краљева у уређењу и одржавању свог
града

6

Урбана обнова и ревитализација заснована на принципима очувања
културног наслеђа и развоју туризма и културе

10

Сарадња између постојећих установа културе на припреми и
ширењу информација у области културе и туризма

11

Проширење понуде установа културе намењене деци и омладини

12

Промоција, проширење и унапређење понуде установа културе

13

Промоција и проширење фестивалских активности у Краљеву

14

Развој понуде које комбинује спорт и културу

15

Промоција уметности у јавном простору

16

Промоција и очување културног идентитета и традиције Краљева

Ревитализација и
даљи развој снажног
културног идентитета
града

Мере

86

4
Карта Културно наслеђе и култура - Циљеви и мере

87

4.2.6

Социјална и здравствена заштита, образовање и спорт

Здравствена заштита

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Секторски циљ - Боље здравље за све у XXI веку/ Подизање квалитета постојећих и стварање нових услуга
здравствене и социјалне заштите у складу са потребама грађана

Унапређење постојећих услуга у области
здравствене заштите

Унапређење постојећих и развој нових
услуга за све грађане

Унапредиће се квалитет постојећих услуга
у здравству унапређењем постојећих
техничких и људских ресурса као и
осавремењавањем услуга.

Успоставиће се додатни инструменти на
нивоу града, који ће омогућити раздвајање
института који обрађује корисника, сагледава
његове потребе и предлаже, у сарадњи са
њим, услуге које доводе до побољшања
квалитета живота и пружаоца услуге.
Обезбедиће се повећање квалитета пружене
услуге, као и перманентни мониторинг и
евалуација. Увођењем перманентне обуке,
обезбедиће се акције у домену социјалне
политике у школској средини у централном
градском подручју.

Повећање капацитета објеката здравства
у просторном обухвату СИУР-а
Систем примарне здравствене заштите
ће се побољшати инфраструктурним
унапређењем постојећих амбуланти у
централном градском подручју, њиховим
проширењем и реконструкцијом. Систем
школских амбуланти као допунски елемент
ће додатно унапредити мрежу услуга
здравствене заштите.

Развој нових услуга за старије грађане
којим се омогућава што дужи боравак
старих у природном окружењу
Развој постојећих и нових услуга у
домену социјалне политике ће заокружити
целокупну понуду услуга у области социјалне
заштите, која ће омогућити адекватну
услугу старијем становништву. Постојећи
неискоришћени објекти у централном
градском подручју ће се користити и за
социјалне садржаје.

Развој нових услуга у складу са
потребама грађана, нарочито у области
социјално-медицинске заштите
(палијативно збрињавање, SMART CARE и
сл. )
Тренд старења становништва у централном
градском подручју условљава проширење
нивоа и врста услуга у области социјалномедицинске заштите, како би се подигао
квалитет живота старијих грађана. Нове
услуге ће бити успостављене у оквиру
интегрисаних услуга социјално-медицинске
заштите за које ће се успоставити
институционални оквир који ће поспешити
сарадњу између надлежних институција.

Успостављање међусекторске сарадње
актера у области социјалне политике
Успоставиће се сарадња на нивоу града
између институција социјалне и породично
правне заштите, неопходна за ефикасно
остваривање и спровођење заштите
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Образовање
Секторски циљ
Образовање по мери деце и младих XXI века

жртава насиља у породици и партнерским
односима.

неискоришћених, неадекватно коришћених и
запуштених локација и објеката у централном
градском подручју активираће се потенцијали
за образовне садржаје.

Подизање квалитета живота особа са
инвалидитетом кроз бољу интеграцију и
доступност институција и услуга

Стварање и унапређење понуде у области
доживотног учења

Формирање нових сервиса и повећање
доступности ће се омогућити системским
интервенцијама у свим јавним установама
и објектима, као адекватним унапређењем
јавних простора и слободних површина,
које ће обезбедити несметано кретање
без баријера особама са инвалидитетом у
централном градском подручју.

Креирање механизама за пружање услуга
континуалне едукације и стицања додатних
вештина обезбедиће јачање капацитета
радно способног становништва, а такође и
старије популације, у складу са потребама
тржишта рада и савременим трендовима,
а такође и оснажити постојећи образовни
систем.

Повећање капацитета предшколских и
школских објеката изградњом нових и
реконструкцијом постојећих објеката

Промоција и унапређење понуде у
области високошколског образовања
односно високошколских установа у
Краљеву

Санацијом постојећих објеката и
функционалном допуном и изградњом
нових објеката предшколских и образовних
установа у централном градском подручју
побољшаће се квалитет образовне
инфраструктуре и увести нове услуге.

Повећање броја образовних профила
у оквиру постојећег високошколског
образовног система, формирање нових
установа и истраживачких капацитета ће
повећати конкурентност града и привреде,
кроз њихово повезивање и стварање
платформе за истраживање и развој.
Креирање шире понуде у образовању и
отварање нових могућности за запослење ће
умањити одлив младог и високо образованог
становништва из Краљева.

Модернизација постојећих капацитета
кроз унапређење просторне и техничке
опремљености
Унапредиће се техничка опремљеност
образовних институција. Пренаменом
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Унапређење инфраструктурних услова за
бављење спортом
Постојећи објекти за бављење спортом ће
бити санирани и унапређени. Нови наменски
и вишенаменски објекти ће омогућити развој
спортских дисциплина за које није било
могућности афирмације због недостатка
техничких услова. У приобаљу се уређују
спортске и рекреативне површине. Запуштене
површине се додатно активирају за потребе
спорта и рекреације. Простори за спорт
и рекреацију се повезују са постојећом
саобраћајном мрежом, бициклистичким и
пешачким стазама.

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Осигуравање одрживог финансирања спорта
Обезбедиће се адекватно финансирање спорта
кроз различите модалитете финансирања и
успостављања нових инструмената као што је
кампања за прикупљање средстава.
Подизање нивоа сарадње и организовања у
спорту
Укључивање заинтересованих субјекaта у
процес израде стратегије и концепта развоја
спорта ће омогућити отварање дијалога и
креирање квалитетних решења за одрживи
развој спорта. Дефинисаће се спортске
манифестације у сарадњи са актерима у области
спорта.
Промоција спорта као бренда Краљева/
Побољшана промоција спорта као
препознатљиве особености Краљева (спорт
као последња баријера пороцима)
Као један од кључних елемената идентитета
града, неопходно је повезиваје са осталим
областима које су значајне за промоцију града
и његовог идентитета, пре свега културе и
туризма. Креирање заједничког маркетинског
пакета и визуелног идентитета кроз сарадњу са
представницима из ових области допринеће
позиционирању Краљева као града спорта. На
унутрашњем плану, афирмацијом спорта кроз
низ активности ће се правилно усмерити млади
на здраве стилове живота, и превентивно,
деловати на спречавање девијантног понашања.

Спорт
Секторски циљ
Подизање квалитета и омасовљење спорта
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Табела Социјална и здравствена заштита, образовање и спорт- Циљеви и
мере
Секторски циљеви

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Боље здравље
за све у XXI веку
Подизање квалитета
постојећих и стварање
нових услуга социјалне
заштите у складу са
потребама грађана

Образовање по
мери деце и
младих XXI века

Подизање квалитета и
омасовљење спорта

Бр.

Мере

1

Унапређење постојећих услуга у области здравствене заштите

2

Повећање капацитета објеката здравства у просторном обухвату
СИУР-а

3

Развој нових услуга у складу са потребама грађана, нарочито у
области социјално-медицинске заштите (палијативно збрињавање,

4

Унапређење постојећих и развој нових услуга за све грађане

5

Развој нових услуга за старије грађане којим се омогућава што дужи
боравак старих у природном окружењу

6

Успостављање међусекторске сарадње актера у области социјалне
политике

7

Подизање квалитета живота особа са инвалидитетом кроз бољу
интеграцију и доступност институција и услуга

10

Повећање капацитета предшколских и школских објеката
изградњом нових и реконструкцијом постојећих објеката

11

Модернизација постојећих капацитета кроз унапређење просторне
и техничке опремљености

12

Стварање и унапређење понуде у области доживотног учења

13

Промоција и унапређење понуде у области високошколског
образовања односно високошколских институција у Краљеву

20

Унапређење инфраструктурних услова за бављење спортом

21

Осигуравање одрживог финансирања спорта

22

Подизање нивоа сарадње и организовања у спорту

23

„Промоција спорта као бренда Краљева“ (спорт као последња
баријера пороцима)
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Легенда
Граница просторног обухвата СИУР-а
Модернизација објеката образовања,
коришћење у социјалне сврхе
Модернизација спортских комплекса

Јачање служби основне здравствене заштите
Проширење постојећих намена
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Урбане структуре
У оквиру ове области, значајни пројекти
који ће у великој мери допринети будућем
урбаном развоју су Пројекат промоције
урбане матрице „Мали Чикаго“, који има
за циљ валоризацију урбане матрице која
представља архитектонско-градитељско
наслеђе од градског и националног
идентитета кроз дефинисање сталне музејске
поставке и креирање интерактивног моделамакете урбане матрице и њеног повезивања
са богатом архивском грађом која се односи
на ово подручје.

градском подручју и представљају
потенцијал за даљи развој у оквиру свих
тематских области. У оквиру овог пројекта
пописали би се поменути објекти и
земљиште и преиспитала могућност њиховог
реактивирања.
Пројекти „Формирања квартовских
полифункционалних центара у насељима
Рибница и Црквине“, који у поређењу са
центром града представљају урбанистички
растреситије структуре, имају за циљ да
створе у будућности одрживе квартовске
центре. Ови „нови центри“ ће допринети
томе да се повећа степен идентификације
грађана према насељима у којима живе
и да се побољша снабдевање. У ту сврху
ће се увести садржаји за задовољавање
свакодневних потреба становништва у
области малопродаје и услуга и ставити
акценат на друге висококвалитетне
просторне и функционалне аспекте.

Пројекат „Израда катастра/регистра
недовољно искоришћеног земљишта и
објеката“ треба да ојача развој централног
градског подручја, а пре свега залеђа
пешачке зоне и насеља Рибница и Црквине
у правцу искоришћавања постојећих
потенцијала пре изградње на новим
локацијама. Велики број празних објеката и
brownfield локација налази се у централним

Бр. Мера

Бр.

Пројекат

3

Очување урбане матрице у циљу очувања
урбаног идентитета града

3.1

Пројекат промоције урбане матрице „Мали
Чикаго“

8

Боље коришћење недовољно искоришћених
објеката и земљишта

8.1

Израда катастра недовољно искоришћеног
земљишта и објеката

10

Унапређење и јачање квартовских центара

10.1
10.2

Формирање квартовских полифункционалних
центара у насељима Рибница и Црквине

Становање
Значајан пројекат у овој области је
„Изградња станова за социјално становање“
као један од кључних пројектних/
програмских интервенција којима се
пребацује тежиште развоја урбаних
структура и интензивирања изградње
у централном градском подручју на
насеља Рибница и Црквине. Тиме ће се у
централном градском подручју обезбедити
да у будућности свим групама становништва,
независно од њихових примања и

друштвеног положаја, на располагању стоји
стамбени простор који они могу да плате и
омогућила жељена социјална измешаност.
Град Краљево се, сем тога, у оквиру развоја
стамбеног простора суочава и са изазовима
и амбициозним захтевима на пољу штедње
енергије и са неопходношћу фокусирања
на енергетску санацију односно изградњу
енергетски штедљивих зграда, како у јавном,
тако и у приватном сектору. Пилот пројекат
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„Пилот насеље – Изградња паметних зграда
у насељу Црквине“ би требало да послужи
као угледни пример у оквиру кога би се
испитало које могућности за штедњу у
енергије се нуде за област станоградње у
Краљеву.

Бр. Мера

Бр.

Пројекат

20

Унапређење понуде станова на тржишту
коришћењем локација са дотрајалим
стамбеним фондом и изградњом на новим
локацијама

20.1

Пилот насеље – Изградња паметних зграда у
насељу Црквине

21

Реализација програма за социјално
становање

21.1

Изградња станова за социјално становање

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Саобраћај
Пројекти који су важни за развој саобраћаја у
централном градском подручју су „Изградња
пешачког моста преко Ибра“, којим ће
се омогућити формирање нове пешачке
комуникације између центра града на левој
обали са насељима Рибница и Црквине
на десној обали Ибра и повећати удео
пешачког и бициклистичког саобраћаја у
укупном превозу, промовисати одржива
урбана мобилност и креирати спона између
поменутих насеља и објеката који нуде
садржаје за одмор и рекреацију на самој
реци. „Израда Студије Јавног градског
превоза“ има за циљ стварање услова за
реафирмацију и повећање атрактивности
јавног аутобуског превоза, дефинисање

Бр. Мера

модалитета за смањење загађења и
демотивисање употребе аутомобила у
централном градском подручју, као и за
повећање мобилности особа са ограниченом
мобилношћу, које ће се постићи обнављањем
возног парка, проширењем мреже и
унапређењем аутобуских стајалишта и
информационог система за путнике. Пројекат
„Израда Стратегије паркирања“ би са једне
стране допринесе остварењу услова за
боље уређење стационарног саобраћаја у
централном градском подручју, док би са
друге стране представљао важан допринос
реорганизацији и бољем коришћењу
расположивог простора и унутар блоковских
површина у центру града.

Бр.

Пројекат

5

Побољшање услова за пешачки и
бициклистички саобраћај

5.1

Изградња пешачког моста преко Ибра

3

Обнова и проширење система градског
превоза у циљу унапређења и јачања
атрактивности јавног градског превоза

3.5

Израда Студије јавног градског превоза

4

Израда и спровођење Стратегије паркирања
уз реорганизацију унутарблоковских
површина

4.6

Израда Стратегије паркирања
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Техничка инфраструктура
Значајни пројекти у домену техничке
инфраструктуре обухватају пре свега
интервенције које је могуће реализовати
у кратком временском периоду, а које
ће имати велики утицај на побољјшање
квалитета инфраструктуре и квалитета
живота у централном градском подручју.
Кроз пројекат „Уклањање канализационих
излива лоцираних дуж градског купалишта“
допринеће се смањењу загађења реке у делу
градског купалишта и повећати квалитет
животне средине и атрактивност приобаља.
Такође, допринеће се унапређењу туристичког
потенцијала Краљева. У циљу обезбеђења
оптималног снабдевања стамбених објеката
гасом, реализацијом пројеката „Изградња

мерно-регулационих станица (МРС) широке
потрошње Рибница и Црквине “ побољшаће
се притисак гаса и испунити предуслови
за увођење снабдевања гасом у насељима
на десној обали Ибра, која још увек нису
покривена гасоводном мрежом, и започети
поступак преласка на гасовито гориво у
случајевима индивидуалних ложишта. Уз
то, реализацијом пројеката „Конверзија
котларнице ЈКП „Чистоћа“ са чврстог на
гасовито гориво“, као и гашењем локалних
котларница на чврсто гориво, на целокупном
централном градском подручју ће се
унапредити стање у смислу смањења емисије
штетних материја, квалитета животне средине
и атрактивности подручја.

Бр. Мера

Бр.

Пројекат

12

Модернизација и проширење капацитета
канализационе мреже

12.3

Уклањање канализационих излива лоцираних
дуж градског купалишта

14

Унапређење примарна и развој секундарне
гасоводне инфраструктуре

14.2
14.4

Изградња мерно-регулационих станица (МРС)
широке потрошње Рибница и Црквине

14.1

Конверзија котларнице ЈКП „Чистоћа“ са
чврстог на гасовито гориво

Јавни простор
Значајни пројекти који доприносе
унапређењу јавних простора обухватају пре
свега дефинисање свеобухватног концепта
развоја и уређења простора приобаља
– „Зеленог срца града“ као целине кроз
пројекат „Спровођење конкурса за уређење

приобаља Ибра у границама СИУР-а“, као и
појединачних пројеката циљно усмерених
ка „Унапређењу и повезивању постојећих и
креирању нових јавних простора и повећању
њихове доступности“.

Бр. Мера

Бр.

Пројекат

2

Унапређење и умрежавање постојећих зелених
површина

2.7

Спровођење конкурса за уређење приобаља
Ибра у границама СИУР

3

Унапређење постојећих и формирање нових
јавних простора

3.1
3.2
3.3

Санација Трга војске Југослвије, Трга Јована
Сарића, Трга Српских ратника
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Животна средина
Значајни пројекти у области животне средине
су усмерени пре свега на унапређење система
управљања отпадом кроз пројекат „Увођење
примарне селекције отпада“ којим ће се
обезбедити разврставање отпада на месту
настајања, у домаћинствима, и објектима
намењеним пословању, смањити одлагање
отпада на депонију и повећати проценат
рециклираног отпада. Са друге стране,

Бр. Мера

реализоваће се пројекти који се односе
на „Побољшање енергетске ефикасности“,
како јавних и стамбених објеката, тако и
индивидуалних зграда, чија је сврха смањење
потрошње и остваривање уштеда, а такође
и подизање квалитета објеката и боравка
у њима. Истовремено, реализоваће се
пројекти који су усмерени на подизање свести
становништва.

Бр.

Пројекат

10

Унапређење система управљања отпадом

10.1

Увођење примарне селекције отпада

11

Повећање енеретске ефикасности

11.1
11.3
11.4

Побољшање енергетске ефикасности јавних,
стамбених и индивидуалних објеката

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Економија
Важни пројекти који ће допринети
унапређењу стања у овој области
подразумевају активности које се односе
пре свега на креирање добре основе за
економски развој у централном градском
подручју и то кроз пројекат „Израда
студије мапирања креативних индустрија“,
којом ће се извршити анализа креативних
потенцијала и потреба, могућих кластера
и идентификација потенцијалних локација/
квартова за развој креативних индустрија,
како би се валоризовао локални потенцијал
и активирали недовољно коришћени и
запуштени простори и објекти, затим
„Формирање зоне унапређеног пословања
(BID)“, као једног од инструмената за
активирање и подршку активности у јасно
дефинисаном подручју, као и пројекти
који се односе на „јачање омладинског и

Бр. Мера

социјалног предузетништва“ помоћу којих
ће се радити на оснаживању циљаних
категорија становништва и обезбеђивању
њихове економске одрживости.
Са друге стране, кроз пројекат „Израда
стратегије развоја малопродаје“ јасно ће се
дефинисати типови и врсте малопродајних
активности којима ће се очувати постојеће и
унапредити нове активности у централном
градском подручју, повећати квалитет и
диверзитет услуга и атрактивност подручја.
Пројекат „Планирање изградње пословних
центара на десној обали Ибра“ ће омогућити
увођење нових видова економских
активности на воденом фронту на десној
обали Ибра у централном градском
подручју, и тиме поспешити развој појединих
терцијарних активности и профилисати град
као атрактивни пословни центар.

Бр.

Пројекат

5

Активирање потенцијала локалног
становништва развијањем креативних
индустрија на запуштеним и недовољно
коришћеним локацијама

5.1

Израда студије мапирања креативних
индустрија

3

Јачање централне зоне као локације за
пословање и трговину

3.1

Формирање зоне унапређеног пословања (BID)

3.4

Израда стратегије развоја малопродаје

2.1

Планирање изградње пословних центара на
десној обали Ибра

2

Планирање и обезбеђивање услова за развој
привреде на десној обали Ибра
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4
Управљање
Пројекти који су значајни за унапређење
институционалног оквира и креирање
управљачких механизама за спровођење
градских развојних политика су пре свега
пројекти који се односе на „Даљу подршку
у имплементацији стратегије - формирање
јединице за имплементацију СИУР“ којим
ће се створити инструмент за реализацију
развојних политика у централном градском
подручју, координирати обезбеђивање

Бр. Мера
10

Унапређење и даљи развој сервиса и услуга
управе

12

Унапређење институционалног оквира и
процеса управљања у локалној самоуправи

средстава и реализација активности, као и
праћење и оцена спровођења Стратегије,
а такође и пројекти који се односе на
„Успостављање институционалног оквира за
координацију рада свих комуналних служби
и других јавних предузећа“ и „Даљи развој
географског информационог система (ГИС)“,
којима ће се обезбедити синхронизован рад
градских институција, повећати ефикасност и
квалитет услуга.

Бр.

Пројекат

10.4

Формирање јединице за имплементацију

10.7

Даљи развој географског информационог
система (ГИС)

12.2

Успостављање институционалног оквира за
координацију рада свих комуналних служби
и других јавних предузећа

Туризам
Значајни пројекти који валоризују туристичке
потенцијале у централном градском
подручју су „Унапређење комплекса Спомен
парка и обезбеђење боље повезаности
са централном градском зоном“, чијом
реализацијом ће се формирати јединствена
пешачка комуникација „туристичка оса“, која
ће повезивати кључне објекте и просторе
који дефинишу идентитет града, институције
културе, и јавне просторе, као и туристичке
садржаје. На тај начин ће се формирати

Бр. Мера
20

атрактивна и препознатљива туристичка
понуда у централном градском подручју.
Пројекат „Израда Стратегије развоја
туризма са стратегијом маркетинга“
подразумева стварање основе за развој
циљно усмерене туристичке понуде, пре
свега идентификацијом циљних група, као
и праваца развоја, на коју се надовезују и
остали пројекти који су идентификовани у
овој области.

Бр.
20.1

Дефинисати туристичку понуду и обезбедити
доступност информација, повезаност и
заједничко деловање актера у области
туризма

20.2

Пројекат
Унапређење комплекса Спомен парка
и обезбеђење боље повезаности са
централном градском зоном
Израда Стратегије развоја туризма са
стратегијом маркетинга

Културно наслеђе
Значајан пројекат у овој области је пре
свега „Ревитализација старог језгра града
(активирање залеђа главне улице)“, чија је
сврха да иницира реализацију целокупног

поступка ревитализације старог градског
језгра, да дефинише неколико микро
локација у залеђу главне улице и образац за
њихову ревитализацију, а које ће након тога
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бити системски ревитализоване и тематски
дефинисане, са различитим садржајима и
наменом, са циљем очувања културног и
градитељског наслеђа са почетка 20. века
и стварањем услова да култура поново
добије статус елемента на коме је заснован
идентитет града и његових грађана.

Бр. Мера
2

Бр.

Очување, заштита и ревитализација очуваног
културног наслеђа Краљева – очување
урбане матрице Краљева од посебног значаја

2.1

Пројекат
Ревитализација старог језгра града
(активирање залеђа главне улице)

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Култура
У оквиру ове области постоји читав низ
пројеката који имају за циљ реактивирање
и стављање у функцију објеката
различите намене за потребе културе
(Изградња амфитеатра на десној обали
Ибра, Реконструкција Дома друштвених
организација, Стара електроцентрала у
функцији културе, Оснивање Омладинског
центра, Пренамена Дома војске у културни
центар), чијом реализацијом би се обезбедио
значајан простор за различите садржаје и
одржавање различитих манифестација у
области културе, чиме би се створили услови
за реафирмацију Краљева као културног
центра Србије.

Бр. Мера

Осим инфраструктурних претпоставки
организација културних активности је од
кључне важности за профилисање културне
понуде у централном градском подручју,
и то пре свега очувањем и унапређењем
понуде кроз пројекат „Културно лето са
три фестивала и низом других културних
дешавања као централна манифестација“, и
низа повезаних пројеката који су дефинисани
у оквиру других тематских области, а
омогућавају креирање и проширење
културне и туристичке понуде.

Бр.

12

Промоција, проширење и унапређење
понуде установа културе

12

13

Промоција и проширење фестивалских
активности у Краљеву

13.1

100

Пројекат
Изградња амфитеатра на десној обали Ибра,
Реконструкција Дома друштвених организација,
Стара електроцентрала у функцији културе,
Оснивање Омладинског центра, Пренамена
Дома војске у културни центар
Културно лето са три фестивала и низом
других културних дешавања као централна
манифестација

4
Социјална и здравствена заштита
Кључни пројекти који ће омогућити
проширење спектра услуга у домену
социјалне и здравствене заштите су
„Палијативна нега и збрињавање“ која ће
интегрисати постојеће услуге социјалне
и здравствене заштите и успоставити
нову услугу за старије пацијенте којима
је потребно обезбедити посебну услугу
старања и специфичну медицинску негу и

Пројекат „Превенција болести зависности
и малолетничке деликвенције у школској
средини“ који ће успоставити механизме
превенције са циљем смањења деликвентног
понашања у централном градском подручју.
Осим тога, пројекти „Дневни центар за
стара лица“ и „Центар локалних услуга“
ће проширити и унапредити ниво услуга у
домену социјалне заштите.

Бр. Мера

Бр.

Пројекат

3

Развој нових услуга у складу са потребама
грађана, нарочито у области социјалномедицинске заштите

3.1

Палијативна нега и збрињавање

5

Развој нових услуга за старије грађане којим
се омогућава што дужи боравак у природном
окружењу

5.1

Дневни центар за стара лица

4.1

Центар локалних услуга

4.2

Превенција болести зависности и
малолетничке деликвенције у школској
средини

4

Унапређење постојећих и развој нових услуга
за све грађане

Образовање
Кључни пројекти се односе на обезбеђење
инфраструктурних претпоставки за
квалитетно обављање наставе изградњом и
проширењем инфраструктуре образовних
и васпитних установа у школском и

Бр. Мера
10

Повећање капацитета предшколских и
школских објеката изградњом нових и
реконструкцијом постојећих објеката

предшколском образовању у централном
градском подручју, кроз пројекат
„Изградња ОШ Свети Сава“, као и пројекте
„Реконструкције вртића Полетарац и Бамби“.

Бр.

Пројекат

10.1

Изградња ОШ Свети Сава

10.2
10.3

Реконструкције вртића Полетарац и Бамби

Спорт
Значајни пројекти у овој области се односе
пре свега на стварање инфраструктурних
услова за бављење спортом као и његово
омасовљавање, са реализацијом пројекта
„Изградња затвореног базена у Рибници“
и реконструкцијом постојећих објеката за

Бр. Мера
20

Унапређење инфраструктурних услова за
бављење спортом

спорт и рекреацију и изградњом нових у
приобаљу Ибра, повећаће се атрактивност
и доступност јавних спортских објеката
у централном градском подручју за све
категорије становништва и промовисати
здрави стилови живота.

Бр.
20.5
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Пројекат
Изградња затвореног базена у Рибници
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Економија,
управљање и
туризам
Културно
наслеђе и
култура
Социјална и
здравствена заштита,
образовање и спорт

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

Јавни
Саобраћај и
простор и
техничка
животна
инфраструктура
средина

Урбане
структуре и
становање

Пројекат
3.1

Пројекат промоције урбане матрице „Мали Чикаго“

8.1

Израда катастра недовољно искоришћеног земљишта и објеката

20.1

Пилот насеље – Изградња паметних зграда у насељу Црквине

5.1

Изградња пешачког моста преко Ибра

12.3

Уклањање канализационих излива лоцираних дуж градског купалишта

14.2

Изградња мерно-регулационих станица (МРС) широке потрошње Рибница

2.7

Спровођење конкурса за уређење приобаља Ибра у границама СИУР-а

10.1

Увођење примарне селекције отпада

5.1

Израда студије мапирања креативних индустрија

10.4

Даља подршка имплементацији стратегије - формирање јединице за
имплементацију

20.1

Унапређење комплекса Спомен парка и обезбеђење боље повезаности са
централном градском зоном

2.1

Ревитализација старог језгра града (активирање залеђа главне улице)

13.1

Културно лето са три фестивала и низом других културних дешавања као централна
манифестација

3.1

Палијативна нега и збрињавање

4.2

Превенција болести зависности и малолетничке деликвенције у школској средини

10.1

Изградња ОШ „Свети Сава“

20.5

Изградња затвореног базена у Рибници
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Урбане структуре и становање
Саобраћај и техничка инфраструктура
Јавни простор и животна средина
Економија управљање и туризам
Заштита споменика културе и култура
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4.4.

Просторне зоне интервенције

Пажљивијим сагледавањем централног
градског подручја може се утврдити да су
одређене теме и циљеви концентрисани
у појединачним просторним целинама,
које су препознате као различите зоне
интревенције, осе комуникације и нодални/
развојни пунктови. Сви имају своја
специфична значења и легитимитет. Полази
се од тога да ће у њима спроведене мере

дати импулс за целокупно централно градско
подручје Краљева. Тиме ће се суштински
одредити будући урбани развој, чиме ове
просторне целине добијају и централни
значај за спровођење стратегије интегралног
урбаног развоја.
Циљано спровођење и усмеравање будућег
развоја, у складу са утврђеним циљевима,
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представља значајан саставни део стратегије
интегралног урбаног развоја централног
градског подручја. Условљености, које се
при томе морају узети у обзир, детаљно
су описане у анализи постојећег стања
урбаног развоја за сваку појединачну област
деловања.

значају, не само за развој централног
градског подручја Краљева.
Упркос значају за формирање идентитета,
културно-историјски вредна урбана матрица,
објекти и трг, нису повезани пешачким
комуникацијама са приобаљем Ибра.
Нарушени су интензивним погушћавањем,
а изграђене структуре, нарочито заштићена
просторна културно-историјска целина,
делимично су оронуле, запуштене и
препуштене пропадању, али и радикалним
интервенцијама „нове“ архитектуре.

Подручје интервенције обухвата целокупан
анализирани и плански простор стратегије
интегралног урбаног развоја Краљева.
Припремне мере, студије и концепције,
али и маркетиншки инструменти, као и
архитектонско-просторне квалификације и
нове релације, значајне су не само унутар
утврђених зона интервенције, већ њихова
реализација представља суштинску основу
за многобројне појединачне активности и
мере јавних и приватних актера.

4.4.2 Зона интервенције
„Приобаље Ибра - Зелено срце“ („Данас“)
Ова зона унапређења квалитета непосредног
окружења простире се приобаљем Ибра.
Представља значајан део централног јавног
градског простора и доприноси идентитету
и имиџу Краљева као зеленог града. Ту
је концентрисан већи део спортских и
рекреативних садржаја који се интензивно
користе. Поред значаја који има као
простор за слободно време и рекреацију,
овај простор је специфичан и због својих
слободних, али неуређених, зелених
површина на десној обали Ибра. Тиме се у
великој мери ограничава квалитет боравка
у јавном простору у центру, а значај одмора
и рекреације у природном окружењу се не
доживљава на адекватан начин.

Зоне интервенције представљају
просторне целине у којима се концентришу
стратешки напори. Ту се препознаје фокус
стратегије, који се усмерава на квалитет и
повезаност простора. Зоне интервенције не
представљају карту намене простора већ
доприносе напорима уобличавања будућег
урбаног развоја. Чине их:
1) ''Мали Чикаго'' (''Јуче'');
2) ''Приобаље Ибра - Зелено срце''
(''Данас''), и
3) ''Црквине и Сијаће поље'' (''Сутра'').
Поред ове три просторне целине издвајају
се и
4) комуникацијска оса (''Времеплов'') и
5) нодални пункт ''Културни центар Рибница
- Гигант''

Тренутно ова зона показује велику потребу
за уређењем садржаја, санацијом и заштитом
од поплава, док је развој и усложњавање
структуре намене потенцијала и ограничења
за валоризацију овог природног окружења
битног за град Краљево, од фундаменталног
значаја.

4.4.1 Зона интервенције „Мали Чикаго“
(„Јуче“)
Зона интервенције „Мали Чикаго“ је
зона консолидације и унапређења
квалитета повезаности урбаног контекста.
Обухвата ортогоналну урбану матрицу са
чувеним кружним тргом, урбанистички и
архитектонски значаје појединачне објекте
и комплексе. Овде се рефлектује део, како
градског тако и националног идентитета,
чиме ово подручје добија на изузетном

4.4.3 Зона интервенције „Црквине и
Сијаће поље“ („Сутра“)
На јужној страни у Црквинама и на северној
страни у Сијаћем пољу препознате су две
целине за отварање и креирање нових
могућности. Оне представљају значајан
развојни потенцијал.Ту је планирана
концентрација мешовитих намена и
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пословно-комерцијалних садржаја као
нове понуде Краљева. Поред значаја који
би имали за подстицај локалне економије
и запошљавања, ове зоне представљају
нове водене фронтове, и доприносе
функционалном усложњавању и обликовању
нових урбаних структура града на води.
Тренутно су ово локације које имају
обликовне и функционалне недостатке.
Постоји потреба за усложњавањем садржаја
и интензивирањем изграђености. Изградњом
нових мостова, пешачко-бициклистичког
и колског, потез у Црквинама се другачије
позиционира у односу на централно градско
подручје и отвара се могућност за његово
квалитетније коришћење.

4. КОНЦЕПЦИЈА ДЕЛОВАЊА

4.4.4 Комуникацијска оса („Времеплов“)
Ова комуникацијска оса повезује све
три зоне интервенције. Представља осу
унапређења квалитета повезивања јавних
простора у правцу „Железничка станицаТрг српских ратника- градска тераса- нови
пешачко-бициклистички мост- улазна
партија Црквине- нови јавни садржаји“.
4.4.5 Нодални пункт „Културни центар
Рибница- Гигант“
Поред ових целина препознат је и нодални
пункт „Културни центар Рибница-Гигант“
као зачетак полифункционалног центра.
Стратешки напор треба да се фокусира
на креирање нових нодалних могућности
уз побољшање квалитета постојећих,
остављајући везе да еволуирају.
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Циљ ове анализе је појашњење и
класификација потенцијалних могућности
инвестирања и финансирања развоја
централне градске зоне Краљева. Овај
документ треба да послужи као подршка
градској управи у привлачењу развојних
фондова и реализацији инвестиционих
предлога и пројеката до којих се дошло
кроз процес израде Стратегије интегралног
урбаног развоја централне градске зоне.
Анализом су обухваћене четири групе
финансијских извора од значаја за урбани
развој: национални, извори Европске уније,
донаторски програми и међународни извори
финансирања, имајући у виду државне и
приватне банке и релевантне донаторе,
зајмове и кредите, Србији доступне изворе,
као и оне који то тренутно нису, али се
односе на подстицање развоја урбаних
подручја на бази интегралних планова
одрживог урбаног развоја (URBACT II,
JESSICA, и др.).
За сваки од потенцијалних извора
финансирања дати су основни подаци,
приоритетна тематска подручја/намене
које су предмет финансирања (социјална
и техничка инфраструктура, мере заштите
животне средине, урбана ревитализација,
развој brownfiled локација, енергетска
ефикасност и др.), услови финансирања,
услови аплицирања и контакти за детаљније
информисање.
Како је у периоду припреме стратешког
документа извршена реконструкција
Владе Републике Србије која је узроковала
прекомпозицију Министарстава и
пресрасподелу средстава у оквиру
надлежних министарстава , неке од
уобичајених линија финансирања које
су биле присутне у претходном периоду
нису још дефинисане због кратког
временског периода од формирања
Владе, а ситуацију додатно усложњава
чињеница да су одржани ванредни
парламентарни републички избори, који
су резултирали промену и успостављање
нових Министарстава, а са тим и другачије
модалитете финансирања одређених
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Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе
Министарство регионалног развоја и
локалне самоуправе реализује у 2014.
години Програм подршке реализацији
мера од регионалног и локалног значаја.
Подршка је усмерена ка остварење
равномернијег регионалног и локалног
развоја, повећања конкурентности региона,
области и локалних самоуправа, унапређења
међуопштинске, међурегионалне,
прекограничне и међународне сарадње и
јачања институционалне инфраструктуре
за подршку регионалном развоју кроз
суфинансирање годишње чланарине

пројеката од стране националног нивоа,
тако да су у овом тренутку кроз овај преглед
обухваћена Министарства која имају
јасно дефинисану структуру финансирања
пројеката, а такође и Министарства која су
оквирно дефинисала инструменте подршке.
Финансирање преко ових инструмената, који
су од значаја за реализацију пројеката које
су идентификовани у Стратегији интегралног
урбаног развоја ће се наставити преко нових
надлежних Министарстава.

Потенцијални извори финансирања развоја урбаних подручја
Национални извори

ЕУ инструменти за
урбана подручја

Међународни фин.
инструменти

Донаторски програми

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе

Прекогранична
сарадња*/
Србија – ЦГ

Оквир за инвестиције
на Западном Балкану
WBIF*

Немачка организација
за међународну сарадњу
(GIZ)

Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине

Транснационални
програм сарадње за
Југоисточну Европу*

Банка за развој Савета
Европе (CEB)*

Програм сарадње
Швајцарске са Србијом

Министарство омладине
и спорта

URBACT

Европска
инвестициона банка
(EIB)*

USAID пројекат одрживог
локалног развоја

Министарство рада,
запошљавања и
социјалне политике

INTERREG Europe

Европска банка за
обнову и развој
(EBRD)*

Министарство културе и
информисања

ESPON*

Светска банка (WB)*

Министарство
грађевинарства и
урбанизма/
Републичка агенција за
становање

INTERACT

Немачка развојна
банка (KfW)*

JASPERS иницијатива

Комерцијалне банке*

JEREMIE иницијатива
JESSICA иницијатива
JASMINE иницијатива
CIVITAS иницијатива*
Остало

* Доступни Србији
112

5
јединица локалне самоуправе за рад и
пословање акредитованих регионалних
развојних агенција (АРРА). За овај Програм
предвиђена су средства у износу од
30.000.000 динара. Мера суфинансирања
учешћа јединица локалне самоуправе
у реализацији регионалних и локалних
пројеката је подршка јединицама локалне
самоуправе за суфинансирање учешћа
у пројектима од значаја за регионални
и локални развој који су јединицама
локалне самоуправе одобрени од
домаћих и међународних донатора,
као и за унапређење међуопштинске,

међурегионалне, прекограничне и
међународне сарадње. За реализацију ове
мере опредељено је 20.000.000 динара,
а право на коришћење бесповратних
средстава имају јединице локалне
самоуправе. Министарство ће у одређеном
проценту суфинансирати оправдане
трошкове од укупног износа неопходног за
кофинансирање пројекта које су обезбедиле
јединице локалне самоуправе у зависности
од нивоа.
Пројекти од регионалног значаја које
Министарство подржава кроз ову Меру су:

Финансирање

Области

Програм подршке реализацији
мера од регионалног и локалног
значаја

развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну
инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре
(прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.). Под пословном
инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријски
паркови, бизнис инкубатори
пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање,
отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености,
иновативности и конкурентности, побољшање пословне и
инвестиционе климе
регенерација браунфилд локација
успостављање и/или унапређење међуопштинске сарадње
пројекти јавно-приватног партнерства
урбано-рурални пројекти
побољшање општинских услуга кроз унапређење сервисних центара за
грађане и привреду
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5.1.

Национални извори финансирања
обезбеђена су Законом о буџету Републике
Србије за 2014. годину из зајма Европске
инвестиционе банке (EIB). Преостала
средства у висини од 50% обезбеђују се из
буџета јединица локалне самоуправе.

Министарство регионалног развоја и
локалне самоуправе у циљу побољшања
услова за живот и рад грађана у локалним
самоуправама, у 2014. години реализује
Програм за унапређење локалне и
регионалне инфраструктуре - „Градимо
заједно”. Средства за финансирање 50%
укупне вредности свих пројеката у оквиру
Програма, у износу од 204.995.000 динара,

Средства су намењена финансирању
реализације локалних и регионалних
инфраструктурних пројеката у следећим
областима:

Финансирање

Области

Програм за унапређење
локалне и регионалне
фраструктуре - „Градимо
заједно”.

путна инфраструктуре
инфраструктура у области образовања и научних истраживања
инфраструктура у области школског спорта (школске спортске сале и терени)
здравствена и социјална инфраструктура
културно-историјско наслеђе

У оквиру сваке од наведених мера,
финансираће се учешће у изради и контроли
техничке документације и извођењу
радова, у складу са условима предвиђеним
Програмом и Јавним позивом. Подносилац
пријаве пројекта је јединица локалне
самоуправе на чијој територији се реализује
пројекат. У оквиру сваке мере, подносиоци
пријаве пројекта могу поднети по један
предлог пројекта за доделу средстава, и то
један за учешће у финансирању израде и
контроле техничке документације и један
за учешће у финансирању реализације
пројеката. Министарство ће, у складу
са важећом Уредбом о утврђивању
јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе, учествовати
у финансирању одобрених пројеката у
зависности од нивоа развијености јединица
локалне самоуправе и то у висини од:

Подносилац пријаве пројекта је јединица
локалне самоуправе на чијој територији
се реализује пројекат. Јединица локалне
самоуправе може поднети један предлог
пројекта за доделу средстава. Европска
инвестициона банка (EIB) даје сагласност на
предложену листу пројеката.
У циљу стварања повољних услова за
привлачење инвестиција и отварање нових
радних места у локалним самоуправама,
Министарство регионалног развоја и
локалне самоуправе у 2014. години реализује
Програм мера за подршку развоја пословних
зона. Средства за реализацију Програма
предвиђена су Законом о буџету Републике
Србије за 2014. годину и износе 466.522.000
динара. Ова средства су опредељена за
реализацију следећих мера:
• Мера инфраструктурног опремања
пословних зона

Висина финансирања од стране
Министарства

• Мера унапређења других
инфраструктурних капацитета у циљу
привлачења инвестиција
Висина износа

90 % за јединице локалне самоуправе из IV групе развијености
60 % за јединице локалне самоуправе из III групе развијености
30 % за јединице локалне самоуправе из II групе развијености
20 % за јединице локалне самоуправе из I групе развијености
Извор: http://www.mrrls.gov.rs/program-za-unapredjenje-lokalne-i-regionalne-infrastrukture-gradimo-zajedno;
http://www.mrrls.gov.rs/program-mera-za-podrsku-razvoja-poslovnih-zona
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Министарство енергетике, развоја
и животне средине
Министарство енергетике, развоја и
животне средине је расписало Јавни
конкурс за суфинансирање пројеката
удружења и других организација цивилног
друштва у области животне средине у 2014.
години. Циљ конкурса је јачање свести о
значају животне средине и реализација
пројеката којима се доприноси заштити
и унапређењу животне средине, као и
активности усмерених на спровођење
Конвенције о доступности информација,
учешћу јавности у доношењу одлука и
праву на правну заштиту у питањима
животне средине. Тематска област која се
покрива конкурсом је заштита природе,
заштита вода од загађења, управљање
отпадом, заштита од нејонизујућих зрачења,
климатске промене, као и активности које се
односе на спровођење архуске конвенције.
Укупни фонд у оквиру позива је 26.000.000
РСД, од чега је 6.000.000 РСД намењено
за спровођење Архуске конвенције.
Максимална вредност суфинансирања по
пројекту од стране Министарства је 900.000
РСД, и највише до 80% од вредности
пројекта.

самоуправама које су девастиране биће
исплаћено из Фонда 100% новца, а до 70% за
пројекте у осталим градовима и општинама.

Министарство је формирало и Буџетски
фонд за подизање енергетске ефикасности
укупне вредности 300 милиона РСД.
Министарство ће прво расписати јавни
позив банкама које желе да учествују у овом
послу, а онда ће оне позвати домаћинства да
конкуришу својим пројектима. Прва средства
ће бити на располагању од априла 2014. Циљ
Министарства је да на овај начин подигне
енергетску ефикасност за 3%. Локалним

Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике

Финансирање
проjекти за унапређење положаја
особа са нвалидитетом

Извор:http://www.merz.gov.rs/cir; http://www.ekapija.
com

Министарство омладине и спорта
У оквиру Министарства омладине и
спорта Сектора за управљање пројектима
покрива област спортске инфраструктуре
у Србији, као једне од предуслова развоја
школског, универзитетског, рекреативног и
професионалног спорта.
Своју основну делатност, управљање
инвестицијама спортских објеката, Сектор
за управљање пројектима спроводи
кроз планирање и изградњу нових,
реконструкцију, адаптацију и опремање
постојећих објеката: фискултурних сала;
отворених спортских терена; дечијих
игралишта локалног значаја; спортских
дворана; балон хала; базена; клизалишта;
великих спортских центара; осталих
спортских објеката; канцеларија за младе.
Извор: www.mos.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, Сектор за заштиту особа
са инвалидитетом расписала је Јавни позив
за подношење предлога пројеката за стални
отворени конкурс за унапређење положаја
особа са инвалидитетом у Републици Србији
Јавним позивом су обухваћене пројектне
активности које се односе на:

Главне области
Побољшање приступачности физичког окружења
Унапређење просторно техничких услова рада организација особа
са инвалидитетом
Унапређење положаја особа са инвалидитетом и других
маргинализованих група кроз различите хуманитарне програме
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5.1.

Национални извори финансирања

Средства за Стални отворени конкурс
обезбеђена су у Буџетском фонду за
програме заштите и унапређења положаја
особа са инвалидитетом.

инвалидитетом у Републици Србији, кроз
развој иновативних сервиса, подршку
развоју и реализацији стимулативних
и инклузивних програма чији је циљ
социјална интеграција и инклузија особа
са инвалидитетом и кроз подизање
нивоа свести заједнице о особама
са инвалидитетом и самих особа са
инвалидитетом о правима, положају
и потребама у циљу стварања услова
за социјалну интеграцију особа са
инвалидитетом.

Подносиоци предлога пројекта могу бити
искључиво регистрована удружења грађана
са седиштем у Републици Србији и директно
одговорни за припрему и реализацију
пројекта.
Крајем 2013. Године, Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
је расписало јавни позив заинтересованим
социjaлно – хуманитарним организацијама
да поднесу предлоге пројекта који имају
за циљ унапређење положаја особа са
Финансирање
проjекти за
унапређење социјалне
заштите

Осим тога, у домену социјалне заштите је
у претходној години био расписан Јавни
позив за доделу средстава за финансирање
пројеката за унапређење система социјалне
заштите који је обухватио следеће теме:

Главне области
успостављање нових и унапређење постојећих дневних услуга у заједници:
дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају
боравак корисника у породици и непосредном окружењу
услуге подршке за самостални живот-становање уз подршку, персонална
асистенција, обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за
активно учешће корисника у друштву
повећање компетенција професионалаца унутар система социјалне заштите
информисање шире јавности о услугама и начину остваривања права у
систему социјалне заштите
истраживања у области социјалне заштите чији резултати могу допринети
у креирању и вођењу социјалне политике и унапређењу система социјалне
заштите
израда и примена модела праћења локалних социјалних услуга (мониторинг и
евалуација).

Министарство културе и
информисања
Министарство културе и информисања
је расписало Конкурс за финансирање
или суфинансирање проjеката из области
културног наслеђа у Републици Србиjи у
2014. години.

истражености, доступности и одрживој
употреби културног наслеђа, као и развоју
библиотечко-информационе делатности у
Републици Србиjи.
Конкурс се односи на пројекте из следећих
области:

Општи циљ конкурса jе допринос очувању,
Финансирање

Главне области

проjекти из области културног
наслеђа у Републици Србији

за заштиту, очување и презентацију непокретног културног наслеђа
за заштиту, очување и презентацију археолошког наслеђа
за заштиту, очување и презентацију музејског наслеђа

116

5
Финансирање

Главне области
за заштиту, очување и презентацију архивске грађе
за заштиту, очување и презентацију нематеријалног наслеђа
за заштиту, очување и презентацију старе и ретке библиотечке грађе
за библиотечко-информациону делатност
Извор: http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.php

Конкурс за финансирање и суфинансирање
проjеката из области савременог
стваралаштва у Републици Србиjи у 2014.
години обухвата пројекте из следећих
области:
Финансирање

Главне области

проjекти из области
савременог стваралаштва у
Републици Србиjи

музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)
сценско стваралаштво и интепретација (области: драма, опера, балет и плес)
визуелна (ликовна и примењена) уметност, мултимедија и архитектура
књижевност - манифестације и награде
издавачка делатност – периодичне публикације из области уметности и
културе
издавачкa делатност –капитална дела која се објављују на српском језику из
области
култура и вредна дела из области домаће и преводне књижевности
кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво (само филмски фестивали,
манифестације, радионице и колоније)
изворно народно и аматерско стваралаштв
научноистраживачка и едукативна делатност у култури
културна делатност националних мањина у Републици Србији
културна делатност особа са инвалидитетом
културна делатност деце и за децу и младе
Извор: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi

Републичка агенција за становање
Агенција је основана у јулу месецу 2011.
године од стране Владе Републике Србије са
циљем да се створи институционални оквир
за обезбеђивање услова за одрживи развој
социјалног становања, као и обезбеђивање
и коришћење средстава намењених за развој
социјалног становања. Социјално становање
представља становање одговарајућег
стандарда, домаћинстава која из социјалних,
економских и других разлога не могу да
обезбеде одговарајући стан у закуп или у
својину по тржишним условима. Основни
задатак Агенције је да своје активности
усмери ка обезбеђивању новчаних

средстава, као и усмеравању истих ка
непрофитним стамбеним организацијама, а
које ће даље управљати изградњом станова
намењених за социјално становање на
територији општина, односно града у којем
су основане. Изграђени станови додељују
се по унапред утврђеним критеријумима
лицима која остваре ред првенства на
конкурсима за доделу станова на коришћење
по основу закупа (без права стицања
својине на том стану) или која остваре
право да стекну право својине на стану
који је намењен продаји под непрофитним
условима.

Извор: http://www.rha.gov.rs/delatnost-3/
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5.2.

ЕУ инструменти кохезионе политике за урбана подручја
Кохезиону политику ЕУ чини настојање
да се се смањењем постојећих разлика у
развијености региона утиче на кохезију и
смањење диспаритета на нивоу читаве ЕУ.
Политика представља основно средство
за спровођење Стратегије „Европа 2020“
која дефинише визију европске социјалне
тржишне економије за 21. век.

• Одрживи раст: промовисање
економије која ефикасније
користи ресурсе, која је зеленија и
конкурентнија;

Стратегија „Европа 2020“ се фокусира на три
међусобно повезана приоритета:

У оквиру Стратегије, идентификовано је
11 тематских циљева, у оквиру којих свака
држава чланица дефинише своје приоритете
и циљеве.

• Инклузивни раст: подстицање
економије коју одликује висока стопа
запослености и која остварује
социјалну и територијалну кохезију.

• Паметан раст: развој економије
засноване на знању и иновацијама;

Стратегија„Европа 2020“
Тематски циљеви

Јачање истраживања, технолошког развоја и иновација
Побољшани приступ, коришћење и квалитет информационих и комуникационих
технологија
Јачање конкурентности малих и средњих предузећа, пољопривредног сектора,
сектора рибарства и аквакултуре
Подршка прелазу према економији заснованој на ниском нивоу емисије CO2 у свим
Секторима
Промовисање прилагођавању на климатске промене, превенција и управљање
ризицима
Заштита животне средине и промовисање ефикасног коришћења ресурса
Промовисање одрживог саобраћаја и уклањање уских грла у кључној
инфраструктури
Промовисање запошљавања и подршка мобилости радне снаге
Промовисање социјалног укључивања и борбе против сиромаштва
Улагање у образовање, вештине и целоживотно учење
Јачање институционалних капацитета и ефикасности јавне управе
Тематски циљеви у оквиру Стратегије „Европа 2020“

одрживи развој региона и територије Европе
као целине. И у наредном периоду од 20142020 урбана димензија кохезионе политике
ће садржати пар кључних компоненти
ефективности унутар кохезионе политике,
међу којима су стратешко и интегрално
програмирање и планирање и, наглашен
територијални приступ.

Циљеви политике постижу се применом
програма који се суфинансирају средствима
Структурних и Кохезионог фонда. Ови
фондови финансирају програме и пројекте
чији је циљ смањивање разлика међу
регионима и диспаритета у животном
стандарду њихових становника. Применом
интегралног приступа, програми1 подстичу

1. Програми, усмерени на урбани развој, могу имати различите форме: 1) промоција градова као носилаца
регионалног развоја – програми имају за циљ да утичу на компетитивност (промоција предузетништва,
иновација и развоја услуга) и атрактивност града; 2) акције које промовишу кохезију у циљу унапређења
девастираних подручја – рехабилитацијом физичке структуре, развојем brownfieldлокација и очувањем и
развојем историјског и културног наслеђа, и 3) акције које промовишу уравнотежен, полицентрични развој
Европске Уније кроз успостављање мрежа на националном, као и на нивоу заједница.
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Кохезиона политика има три финансијска
инструмента: Европски фонд за регионални
развој2, Европски социјални фонд3 и
Кохезиони фонд4. За спровођење политике
намењено је приближно 352 милијарде евра
за програмски период 2014-2020.

фонд (ЕSF) у синергији са Европским
фондом за регионални развој (ERDF), са
циљем да подржи мере које се односе на
запошљавање , образовање, социјалну
инклузију и јачање институционалних
капацитета, који су осмишљени и
имплементирају се у оквиру интегралних
стратегија. Најмање 5% од средстава
опредељених из фонда ERDF свака држава
чланица мора употребити за интегрaлне
акције у контексту одрживог урбаног развоја
кроз Интегралне територијалне инвестиције
(ITI)5.

Кохезиона политика 2014-2020 између
осталог има за циљ да кроз интегралне
урбане политике оснажи одрживи урбани
развој ради јачања улоге градова у контексту
кохезионе политике .
Европски фонд за регионални развој
(ERDF) подржава одрживи урбани развој
кроз интегралне стратегије које се односе
на решавање економских, еколошких,
социјалних и климатских проблема у
урбаним срединама. То пре свега значи
да ресурси треба да буду усмерени у
интегралном маниру приликом третирања
подручја са специфичним урбаним
изазовима, а са друге стране, пројекте
у урбаним срединама финансиране од
ERDF-а треба интегрисати у шире циљеве
програма. Државе чланице ЕУ треба да
настоје да користе Европски социјални

На основу листе градова припремљених
од стране држава чланица, Европска
комисија ће успоставити Платформу урбаног
развоја (Urban Development Platform) која
ће обухватити 300 градова широм Европе,
који ће стимулисати дијалог усмерен ка
политикама урбаног развоја између градова
на европском нивоу и Европске Комисије.
То није инструмент финансирања, већ
механизам који омогућава да градови
у оквиру кохезионе политике омогуће
препознатљивост Стратегије „Европа

2. Европски фонд за регионални развој (ЕRDF) има за циљ отклањање регионалних разлика и промоцију стабилног
и одрживог развоја. Овај фонд интервенише у оквиру сва три циља регионалне политике: конвергенција,
регионална конкурентност и запошљавање и европска територијална сарадња. Средствима фонда финансира
се директна подршка: инвестиције у предузећа (посебно мала и средња предузећа) ради стварања одрживих
радних места, пројектима инфраструктуре у вези са истраживањем и иновацијама, телекомуникацијама,
заштити животне средине, енергетике и саобраћаја.
3. Европски социјални фонд (ЕSF) има за циљ развој људских ресурса и запошљавање тј. намењен је повећању
запослености и шанси за проналажење посла. Интервенције се крећу у оквиру прва два циља - конвергенције
и регионалне конкурентности и запошљавања. Фонд подржава активности у областима запошљавања, родне
равноправности, социјалне интеграције и борбе против дискриминације приликом запошљавања и јачања
људског капитала реформом система образовања и успостављањем мреже образовних институција.
4. Кохезиони фонд је намењен државама чланицама чији је бруто национални производ (БНП) по становнику
нижи од 90% просека Уније. Циљ му је да ублажи њихове економске и социјалне недостатке, као и да стабилизује
економију. Подржава акције у оквиру првог циља - конвергенције и подлеже истим правилима програмирања,
управљања и мониторинга као и структурни фондови. Улога Кохезионог фонда слична је улози структурних
фондова, али је непосредан повод његовог оснивања било прилагођавање националних економија држава које
су одлучиле да уведу заједничку валуту (испуњавање тзв. критеријума конвергенције) и растерећење државних
буџета сиромашнијих држава чланица. Кохезиони фонд финансира активности у областима саобраћаја,
нарочито трансевропске транспортне мреже и заштите животне средине, енергетску ефикасност, обновљиве
изворе енергије, развој железничког транспорта, јачање јавног транспорта.
5. Интегрална Територијална Инвестиција (ITI је нови начин реализације који обједињује финансијска средства
од неколико приоритетних оса једног или више оперативних програма за вишедимензионалне и међусекторске интервенције. ITI је идеалан инструмент за подршку интегралних акција у урбаним подручјима,
јер пружа могућност да се комбинују средства повезана са различитим тематским циљевима, укључујући и
комбинацију средстава из тих приоритетних оса и оперативних програма, који су подржани од стране ERDF,
ESF и Кохезионog фондa (CF).
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2020“, као и да усмеравају интегралне
и иновативне акције које се односе
на одрживи урбани развој и остваре
жељене резултате. У циљу подстицања
нових и иновативних решења са аспекта
одрживог урбаног развоја, на иницијативу
Комисије, ERDF може подржати иновативне
активности које могу бити урбани пилот
пројекти, демонстрациони пројекти и студије
које су од европског интереса .

и омогућити равномерну заступљеност
различитих инвестиција у стратегијама
интегралног урбаног развоја. Градови ће
имати прилику да формулишу и спроведу
у потпуности интегралне стратегије, које
комбинују ресурсе различитих приоритетних
оса и оперативних програма.

Инструмент за предприступну
помоћ - IPA

Тематски циљеви Стратегије „Европа 2020“,
које ће бити подржане од CSF фондова, су
повезани са специфичним инвестиционим
приоритетима урбаног развоја. Препоручује
се да градови комбинују акције унутар
специфичних секторских инвестиционих
приоритета који се односе на урбани развој
- за промовисање стратегије ниске емисије
CО2 у урбаним подручјима, за побољшање
урбаног окружења, промовисање одрживе
урбане мобилности, и да промовишу
социјалну инклузију кроз подршку физичке
и економске регенерације запуштеног
и недовољно коришћеног земљишта
у урбаним подручјима и да их уврсте у
Стратегију интегралног урбаног развоја
града са циљем имплементације принципа
интегралног урбаног развоја. Они такође
могу комбиновати ове акције са осталим
акцијама које подржава ESF у оквиру својих
инвестиционих приоритетима.

Европска унија је изградила механизам
предприступне помоћи земљама
кандидатима за чланство у ЕУ, као и земљама
потенцијалним кандидатима за чланство –
Инструмент предприступне помоћи “IPA”.
Реч је о јединственом инструменту који
обједињује све програме помоћи државама
које желе да приступе ЕУ. Инструмент
предприступне помоћи ИПА има два
главна циља: да пружи помоћ земљама
корисницима у испуњавању политичких,
економских и критеријума који се односе
на усвајање правних тековина ЕУ. Други,
изградња административних капацитета
и јачање правосуђа и процеса припрема
за коришћење структурних и кохезионих
фондова ЕУ након приступања Европској
унији.
IPA садржи пет компоненти:

Разлике у решавању проблематике урбаног
развоја у односу на претходни програмски
период се одражавају у потенцирању
интегралног приступа у решавању урбаних
изазова. У оквиру претходног програмског
периода постојала је могућност спровођења
урбаног развоја кроз интегрални приступ,
у периоду 2014-2020 урбани развој ће се
спроводити кроз стратегије које садрже
интегралне акције, и за финансирање
имплементације ових стратегија су
обезбеђена додатна средства кроз ISF фонд.
Интегралне Територијалне инвестиције
замењују посебне приоритетне осе за урбани
развој. Увођење ITI омогућава реализацију
оперативних програма кроз кључне теме,
тако што ће подржати тематски приступ

I Помоћ у процесу транзиције и изградње
институција с циљем испуњавања
критеријумa приближавања ЕУ и јачања
административних и правосудних
капацитета;
II Помоћ за регионалну и прекограничну
сарадњу;
III Регионални развој;
IV Развој људских ресурса;
V Развој села и пољопривреде
За наредни буџетски период 2014-2020, у
оквиру IPA 2 програма, укупна сума за све
земље Западног Балкана и Турске је 11,6
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милијарди евра, што је у поређењу са сумом
за буџет 2007-2013. повећање средстава,
јер је тај износ био 11,4 милијарде. У IPA 2
програму више неће постојати компоненте
I,II, III, IV и V, већ се уводе приоритетне
области и сектори.

Подршка у оквиру IPA 2 програма ће се
односити углавном на спровођење следећих
политика и у оквиру следећих тематских
приоритета:

IPA 2 политике
Области

реформе у процесу припреме за чланство у ЕУ и изградња капацитета
социо-економски и регионални развој
запошљавање, социјална политика, образовање, промоција родне равноправности и
развој људских ресурса
пољопривреда и рурални развој
регионална и територијална сарадња
Извор: Службени лист ЕУ, 15.03.2014.

Тематски приоритети IPA 2
Тематски
приоритети

Поштовање принципа добре јавне управе и економског управљања
Успостављање и промовисање правилног функционисања институција неопходних како би
се обезбедила владавина права у раној фази
Јачање капацитета организација цивилног друштва

Тематски приоритети IPA 2
Улагање у образовање , вештине и доживотно учење
Подстицање запошљавања и подршка мобилности радне снаге
Промовисање социјалне инклузије и борбе против сиромаштва
Промовисање одрживог транспорта и уклањања уских грла у кључним инфраструктурним
мрежама , посебно кроз улагање у пројекте са високом европском додатом вредношћу
Побољшање амбијента за рад приватног сектора и конкурентности предузећа, укључујући
и паметну специјализацију, као кључне покретаче раста, отварања нових радних места и
кохезије
Јачање истраживања, технолошког развоја и иновација, посебно кроз унапређење
истраживачке инфраструктуре , повољног окружења и промоцију умрежавања и сарадње
Допринос безбедности и сигурности снабдевања храном и одржавање разноврсних и
одрживих пољопривредних система у живим руралним срединама
Повећање способности пољопривредно-прехрамбеног сектора да се носи са конкурентским
притиском и тржиштем, као и да се постепено усклади са правилима и стандардима Уније
, а да тежи остварењу економских, социјалних и еколошких циљева у уравнотеженом
територијалном развоју руралних подручја
Заштита и унапређење квалитета животне средине , допринос смањењу емисија гасова
који изазивају ефекат стаклене баште, повећање отпорности на климатске промене и
промовисање управљања у области климатских промена и информисање
Промовисање помирења, изградње мира и мера за изградњу поверења
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Што се програма прекограничне сарадње
тиче, у оквиру подршке територијалној
сарадњи помоћ ће се односити на
активности у оквиру следећих тематских
приоритета:
Тематски приоритети IPA 2 – прекогранична сарадња
Тематски
приоритети

промовисање запошљавања, мобилности радне снаге и друштвене и културне
инклузије преко граница
заштита животне средине и промовисање адаптације и ублажавања климатских
промена, спречавања ризика и управљања
промовисање одрживог транспорта и побољшање јавних инфраструктуре
подстицање туризма и културног и природног наслеђа
улагање у младе, образовање и вештине
промовисање локалног и регионалног управљања и унапређење планирања и
административних капацитета локалних и регионалних власти
повећање конкурентности, пословног окружења и развој малих и средњих предузећа,
трговине и инвестиција
јачање истраживања, технолошког развоја, иновација и информационих и
комуникационих технологија
Извор: Службени лист ЕУ, 15.03.2014.

Финансирање

Тематски приоритети у односу на урбану
проблематику

Oперативни програм

Европски фонд
за регионални
развој (ЕRDF)
циљ- европска
територијална
сарадња/IPA

Прекогранична сарадња
Подстицање предузетништва
Заштита и управљање природним и културним
ресурсима
Подстицање веза између урбаних и руралних подручја
Унапређење доступности транспорта, информационих и
комуникационих мрежа и услуга
Развијање сарадње, капацитета, заједничко коришћење
инфраструктуре

Прекогранична сарадња*/
Србија – Црна Гора, идр.

Транснационална сарадња
Иновације
Животна средина
Приступачност
Одрживи урбани развој укључујући и јачање
полицентричног развоја

Транснационални програм
сарадње за Југоисточну
Европу*

Међурегионална сарадња
Умрежавање и промоција размене искустава на нивоу
заједница

URBACT
INTERREG Europe
ESPON*
INTERACT

* доступни Србији

Извор: Службени лист ЕУ, 15.03.2014.
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Финансијски инструменти за спровођење
Кохезионе политике су и иницијативе
проистекле из сарадње између Европске
комисије, Европске инвестиционе банкe,
Европске банке за обнову и развој и других
међународних финансијских институција.

Финансијски оквир за програмски
период 2007–2013. године садржи четири
иницијативе: JASPERS, JEREMIE, JESSICA и
JASMINE. Ове иницијативе ће бити актуелне
и током новог програмског периода 2014 –
2020.

Финансирање

Тематски приоритети

Инструментииницијативе

Европска Комисија (ЕК)
Европска инвестициона
банка (EIB)
Европска банка за
обнову и развој (EBRD)

Припрема пројектне документације за велике инвестиционе
пројекте

JASPERS
иницијатива

Промовисање бољег приступа финансијским средствима
микро, малим и средњим предузећима

JEREMIE
иницијатива

Урбани развој у контексту интегралних планова одрживог
урбаног развоја

JESSICA
иницијатива

Подршка микро-финансијским институцијама у Европи

JASMINE
иницијатива

Програми прекограничне сарадње
Програми прекограничне сарадње су
инструмент ЕУ намењени за помоћ и
промоцију преко-граничне сарадње ван
граница ЕУ. Програми су фокусирани на
промовисање одрживог социо-економског
развоја, заштиту животне средине,
борбу против организованог криминала,
унапређење граничне контроле и
промовисању сарадње 'људи са људима' .

задужено за програмирање и надзор над
спровођењем програма прекограничне
сарадње. Министарство финансија
(Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава ЕУ) је тело које ће
обављати послове првостепене контроле,
док Делегација Европске уније, односно
управљачка тела програма прекограничне
сарадње са земљама чланицама ЕУ, имају
уговорну надлежност. Локалне канцеларије
су отворене ради унапређења координације
и активности на локалу.

Програми имају за циљ смањење разлике
у стопи развијености између региона
ван граница ЕУ и промовисању социоекономске сарадње између локалних
заједница као и сарадња у области културе.
Позиви за пројектне предлоге су у складу
са правилима програма ЕУ за екстерну
помоћ. Ови фондови су дистрибуирани
кроз такозване грант шеме, механизме који
омогућавају директне финансијске грантове
корисницима. Сваки пројекат појединачно
има одређене приоритете и ограничења које
треба узети у обзир приликом аплицирања.

У Републици Србији (IPA 2007 и 2008)
отворено је 8 програма: ИПА Јадрански
Програм прекограничне сарадње; Програм
прекограничне сарадње Србија - Босна
и Херцеговина; Програм прекограничне
сарадње Србија – Бугарска; Програм
прекограничне сарадње Србија - Црна Гора;
Програм прекограничне сарадње Србија –
Хрватска; Програм прекограничне сарадње
Србија – Мађарска; Програм прекограничне
сарадње Румунија – Србија; Програм
транснационалне сарадње "Простор
Југоисточне Европе".

Канцеларија за европске интеграције
(Сектор за програме прекограничне
и транснационалне сарадње) је тело
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Програм прекограничне сарадње
Србија - Црна Гора
Повезивање људи, заједница и привреда
пограничних региона како би заједно
допринели развоју међусобне сарадње, уз
коришћење људских, природних, културних и
привредних ресурса и предности.
Област подршке
Приоритет 1:Обезбеђивање друштвено
- економске кохезије кроз заједничке
активности у циљу унапређења физичке,
пословне, друштвене и институционалне
инфраструктуре и капацитета

Мера 1.1: Повећање продуктивности и конкурентности
привредних, руралних, културних и природних ресурса
Програмске области
Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену
људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и
цивилног друштва.

Управни окрузи у Републици Србији: Златиборски, Рашки,
Моравички (придружена област)

Географска област
Ко може да конкурише
Минимални/Максимални износ који се
додељује (последњи позив)
Трајање пројекта

Непрофитне организације/институције

Мера 1.1: 50.000 – 200.000 евра
Мера 1.2: 15.000 – 50.000 евра
6-24 месеца
Извор: http://www.cbcsrb-mne.org; http://www.evropa.gov.rs; http://www.cbc-mne.org.

Транснационални програм
Југоисточне Европа (ЈИЕ)
Основни циљ транснационалне сарадње
је да подржи уравнотежени територијални
развој и територијалну интеграцију у
оквиру области сарадње. Развијање
транснационалних партнерстава у вези са
питањима која су од стратешког значаја
за процес територијалног, економског
и социјалног интегрисања, као и за
остваривање кохезије, стабилности и
конкурентности представља општи циљ
Програма сарадње на подручју Југоисточне
Европе.
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Област подршке
Приоритетна
оса 1:Развијање
иновативних приступа и
предузетништва

Област деловања 1.1: Развијање технолошких и иновационих мрежа у оквиру
специфичних поља
Област деловања 1.2: Развијање повољних услова за иновативно
предузетништво
Област деловања 1.3: Унапређивање оквирних услова и стварање услова за
увођење иновација

Приоритетна оса 2:З
аштита и унапређење
животне средине

Област деловања 2.1: Побољшано интегрисано управљање воденим
ресурсима и превенција опасности од поплаве
Област деловања 2.2: Унапређивање превенције опасности по животну
средину
Област деловања 2.3: Унапређивање оквирних услова и стварање услова за
увођење иновација
Област деловања 2.4: Промовисање енергетске ефикасности и ефикасне
потрошње ресурса

Приоритетна оса
3:Унапређивање
приступачности

Област деловања 3.1: Унапређивање координирања у области промовисања,
планирања и функционисања примарних и секундарних саобраћајних мрежа
Област деловања 3.2: Развијање стратегија за суочавање са „дигиталним јазом“
Област деловања 3.3: Унапређивање оквирних услова за успостављање
мултимодалних платформи

Приоритетна оса 4:развој
транснационалних
синергија
за одрживи развој
подручја

Област деловања 4.1: Решавање најважнијих проблема који утичу на градске
области и регионалне системе насеља
Област деловања 4.2: Промовисање уравнотеженог обрасца за атрактивне и
приступачне области
Област деловања 4.3: Промовисање употребе културних вредности за развој

Географска област

Земље које учествују у програму ЈИЕ - целокупна територија: Албанија,
Аустрија, Бивша Југословенска Република Македонија, Босна и Херцеговина,
Бугарска, Црна Гора, Грчка, Хрватска, Мађарска, Република Молдавија,
Румунија, Словачка, Словенија и Србија
Земље које учествују у програму ЈИЕ - делимична територија: ИталијаЛомбардија, Аутономна покрајина Болзано/Бозен, Аутономна покрајина
Тренто, Венето, Фриули-Венеција-Ђулија, Емилиа Ромања, Умбрија, Марке,
Абруцо, Молизе, Пуља Базиликата и Украјина -Черниветска област, ИваноФранкивишка област, Закапартска област и Одеса

Ко може да конкурише

Непрофитне организације/институције

Минимални/Максимални
износ који се додељује

50.000 – 300.000 евра

Трајање пројекта

Максимум 36 месеци
Извор: www.southeast-europe.net; www.evropa.gov.rs

URBACT
URBACT II је установљен кроз европске
развојне програме у оквиру циља
територијалне сарадње. Покрива целу
Европску унију, Норвешку и Швајцарску, док
партнери из других земаља могу да учествују
о сопственом трошку.

Програм има за циљ промоцију сарадње у
области урбаног развоја, као и да подстиче
размену искустава међу градовима.
Треба да допринесе унапређењу ефеката
политика урбаног развоја и да подстакне
ширење концепта интегралног и одрживог
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ЕУ инструменти кохезионе политике за урбана подручја
урбаног развоја. Фокус програма је да:
обезбеди размену искустава и знања, шири
информације о примерима добре праксе
и, пружи подршку локалним доносиоцима
одлука, стручњацима и менаџерима
оперативних програма да дефинишу локалне
акционе планове који имају директан утицај
на урбани развој.

економског раста и запошљавања. Такође
је проширена доступност програму:
корисници програма су градови свих 27 ЕУ
региона, земље чланице, универзитети и
истраживачки центри.
Укупан буџет програма је око 68 милиона
евра (од чега се 53 милиона евра финансира
из Европског фонда за регионални развој).
URBACT финансира пројекте до 80% укупне
суме. URBACT III је у фази припреме.

У односу на претходни период, обухват
програма је проширен новим темама, које
покривају и циљеве социјалне кохезије и

Приоритети за сарадњу у оквиру URBACT II
програма:

Приоритет/%
финансирања од стране
ERDF

Главне под-теме

1. Градови, покретачи раста и
запошљавања/ око 44%

Подстицање предузетништва
Унапређење иновација и економије засноване на знању
Запошљавање и људски капитал (могућност запошљавања, квалификације,
приступ тржишту рада, систем образовања и обуке, отварање нових
радних места, а посебно за угрожене особе и у девастираним подручјима)

2. Атрактивни и кохезивни
градови/ око 50%

Интегрални развој девастираних подручја и подручја у ризику од
девастације – Brownfield локације, централна градска подручја, запуштена
подручја на периферији градова
Социјална интеграција: становање, управљање миграцијама, млади,
здравље, безбедност, информационо-комуникационе технологије ИКТ,
култура
Мере заштите животне средине (еколошки проблеми): отпад, унапређење
мониторинга животне средине, унапређење квалитета ваздуха, квалитет
воде и снабдевање водом, обновљива енергија, интегралне политике
транспорта, искорак ка „друштву које рециклира“
Управљање и урбанистичко планирање: урбанистичко планирање,
управа на више нивоа, партиципација грађана, управљање територијом
хоризонтално и вертикално)

3. Техничка подршка/
6%

Доступна да обезбеди ефикасно и ефективно управљање URBACT II
програмом
Извор:http://urbact.eu/

INTERREG ЕUROPE
INTERREG IVC Програм пружа подршку
сарадњи између регионалних и локалних
власти како би се олакшала размена
искустава и примера добре праксе. Циљ
програма је унапређење ефективности

регионалних политика и инструмената.
INTERREG IVC је на линији циљева
Лисабонске и Гетеборшке агенде.
Приоритети за сарадњу у оквиру INTERREG
IVC програма:
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Главне теме

Европски фонд за регионални развој (ЕRDF)

Иновације
Економија заснована на знању
Заштита животне средине
Превенција ризика

ESPON програм
Стандардни начин размене искуства су
активности на умрежавању као што су
тематске групе, семинари, конференције,
анкетирање и студијске посете. Партнери
на пројекту, кроз сарадњу, заједнички
препознају и размењују примере из
праксе. Могући резултати укључују
колекције примера из праксе, препоруке
мера, стратешке смернице или акционе
планове. Програм дозвољава и ''меку''
имплементацију пилот пројеката, али само
ако су комплементарни са активностима
размене искустава.

ESPON 2013 (European Spatial Planning
Observatory Network) програм пружа
подршку развоју политика и делује на
успостављању европске научне заједнице у
области територијалног развоја – развијање
научне платформе. Кључни циљ је
повећање корпуса знања о територијалним
структурама, трендовима и утицају политика.
Буџет програма је 47 милиона евра а
финансира се до 75 % од стране Европског
фонда за регионални развој (под циљем
европске територијалне сарадње). Остатак се
финансира од стране 31 земље које учествују
– 27 земаља чланица, Исланд, Лихтенштајн,
Норвешка и Швајцарска.

Два вида пројеката се реализују: Регионалне
иницијативе и Пројекти капитализације. У
регионалним иницијативама партнери на
пројекту заједно раде на размени искустава
на пољу њиховог интереса, и могу да
изаберу три нивоа интензитета сарадње
– који иду од умрежавања до развијања
инструмената политика или успостављања
мини пројеката.

У оквиру програма спроводе се различите
активности: примењена истраживања
различитих тема, циљане анализе,
развој научне платформе (територијални
индикатори и мониторинг), капитализација
резултата, техничка помоћ, подршка и
комуникација.

У пројектима капитализације партнери
сарaђују на већ препознатим примерима
добре праксе. Пројекти капитализације су
постављени да би се извршио трансфер
примера добре праксе у кључне програме
европских Структурних фондова.

Извор: http://www.espon.eu/main/Menu_
Programme/

INTERACT програм

Међурегионална сарадња ће се
у програмском периоду 2014 – 2020
реализовати у оквиру INTERREG EUROPE
програма који је у припреми.

INTERACT II програм обезбеђује стручну
помоћ у процесу управљања програмима
територијалне сарадње, како би подстакао
бољу имплементацију (практична подршка,
обука, финансирање, европска регулатива,
комуникација, стратешка усмерења и развој
политика). Такође пружа јединствени форум
актера програма европске територијалне
сарадње кроз подршку институционалним и
тематским мрежама.

Извор: http://www.interreg4c.eu/about_programme.
html
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ЕУ инструменти кохезионе политике за урбана подручја
Програм има буџет у вредности од 40
милиона евра за период 2007-2013, од чега
се 85% финансира из Европског фонда за
регионални развој, а 15% је учешће држава.

JESSICA иницијатива
JESSICA је скраћеница за заједничку
европску подршку одрживим инвестицијама
у урбана подручја (Joint European Support
for Sustainable Investment in City Areas).
Представља иницијативу Европске комисије
у сарадњи са EIB и Банком за развој Савета
Европе (CEB), којом се промовишу одрживе
инвестиције, раст и запошљавање у урбаним
подручјима Уније.

JASPERS иницијатива
JASPERS иницијатива пружа подршку
регионима који су под циљем конвергенције
и доступна је за реализацију урбаних
пројеката. JASPERS иницијатива нуди
бесповратну техничку помоћ за припрему
пројектне документације за велике
инвестиционе пројекте (у области животне
средине и саобраћаја, али и економије
засноване на знању и борбе против
климатских промена). Ова инцијатива
представља партнерство између Европске
комисије (Генерални директорат за
регионалну политику – DG Region), Европске
инвестиционе банке (European Investment
Bank EIB) и Европске банке за обнову и
развој (European Bank for Reconstruction and
development EBRD) а подржана је од стране
немачке кредитне линије (KfW). Корисници
иницијативе су земље чланице ЕУ, Бугарска,
Хрватска, Чешка, Естонија, Латвија, Литванија,
Малта, Пољска, Румунија, Словачка и
Словенија.

Средства у оквиру ове иницијативе се
користе за финансирање зајмова које
фондови за урбани развој обезбеђују
крајњим корисницима. Ови зајмови
су подржани гарантним шемама које
успостављају фондови за урбани развој и
банке које учествују.
Према новим процедурама државама
чланицама се даје могућност коришћења
неких од грант средстава ЕУ (структурних
фондова), да би се отплатиле инвестиције
пројеката који су део интегралних планова
одрживог урбаног развоја. Ове инвестиције,
који могу да чине велики део капитала,
кредита или гаранције, достављају се кроз
пројекте градских развојних фондова и, ако
је потребно, ‚‘Holding‘‘ фондова. JESSICA не
представља само нови извор финансирања
већ и нов начин коришћења постојећих
фондова са циљем подршке пројектима
урбаног развоја.

Извор: http://www.jaspers-europa-info.org/

JEREMIE иницијатива
JEREMIE иницијатива се односи
на промовисање бољег приступа
финансијским средствима микро,
малим и средњим предузећима у
регионима Европске уније. Бољи приступ
финансијским средствима које пружају
специјализоване финансијке институције
(нпр. Европски фонд за инвестиције
EIF European Investment Fund, или EIB)
представља приоритет Лисабонске агенде
у покушају да се повећа расположивост
капитала за оснивање и развој предузећа.

JESSICA омогућава и флексибилније
управљање пројектима истовремено
поштујући услов да су пројекти подржани
интегралним планом (стратегијом) одрживог
урбаног развоја. Од JESSICA програма се
очекује већи допринос међународних
финансијских институција, банака и
приватног сектора, као и постизање већег
утицаја финансијске помоћи, и боља
доступност кредитима у области урбаног
развоја.

Извор: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/
instruments/jeremie_en.cfm

Извор: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/
instruments/jessica_en.cfm#2
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Финансирање
Структурни фонд
(Европска комисија,
Европска инвестициона
банка EIB и Банка за
развој Савета Европе CEB)
Јавни ресурси (на
нивоу заједница и на
националном нивоу)
Допринос приватног
сектора

Области
Урбана инфраструктура, саобраћај, воде/отпадне воде, енергија, и др.
Културно наслеђе у функцији туризма или друге одрживе намене
Пренамена и развој brоwnfield локација, укључујући чишћење терена и
деконтаминацију
Пословни простор за сектор малих и средњих предузећа, информационе
технологије и истраживања и развој
(зграде) Универзитета, укључујући медицинске, биотехничке и остале
специјализоване просторе
Побољшање енергетске ефикасности

CIVITAS иницијатива

Horizon 2020

CIVITAS иницијатива (''Град-виталностодрживост'' или ''Чистији и бољи транспорт
у градовима") је успостављена 2002. Сврха
иницијативе је подршка увођењу активних
и амбициозних мера и политика како би
се постигла одржива урбана мобилност.
Циљ је достизање значајног отклона од
модалне поделе (''modal split'') ка одрживом
транспорту, a постиже се подстицањем
примене иновативних технологија и
стратегија заснованих на политикама и
мерама.

Нови програм Европске Уније за
истраживање и иновације, односи се на
раздобље 2014-2020, а представља једну од
акција за развој и стварање нових радних
места са укупним буџетом од 80 милијарди
евра. Хоризон 2020 представља велико
поједностављење путем јединственог
скупа правила, а објединиће све тренутне
програме за финансирање истраживања
и иновација. Хоризон 2020 је финансијски
документ који имплементира “Унију
иновација”, једну од кључних иницијатива
стратегије “Европа 2020″ усмерених ка
развоју глобалне конкурентности Европске
уније.

У првој фази пројекта (2002-2006), 19
градова је учествовало у 4 истраживања
и демострационим пројектима, док је у
CIVITAS II пројекту (2005-2009) учествовало
још 17 градова кроз 4 нова пројекта.
Иницијатива је тренутно у трећој фази
и назива се CIVITAS Plus (2008-2013),
где 25 градова сарађује на 5 пројеката.
Укупно, скоро 60 европских градова
је кофинансирано од стране Европске
комисије у примени иновативних мера
чистијег урбаног транспорта, а инвестиција
премашује 300 милиона евра.

Извор: http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en

Creative Europe
Нови програм Европске комисије Креативна
Европа 2014-2020. за помоћ културном и
креативном сектору отворен је 2014. године,
замењујући Програм за културу 20072013, у којем је Србија партиципирала, са
укупним буџетом од 1.46 милијарди евра.
Поменути буџет односи се на период од
2014-2020. и биће намењен промоцији
уметника, професионалаца у култури као и
организацијама које се баве извођачким и
визуелним уметностима, кинематографијом,
музиком, културним наслеђем као и развојем
индустрије видео-игара.

Извор: http://www.civitas.eu/index.php?id=4

Остали програми и иницијативе
Поред наведених, још је неколико програма
и иницијатива, којима ће се у програмском
периоду 2014 – 2020 подстицати мере
одрживог урбаног развоја.

Подпрограм за културу у оквиру Креативне
Европе, у коме Србија има право учешћа,
обухвата четири конкурса: Европски
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Међународни финансијски инструменти подршке
WBIF додељује бесповратна средства
пројектима за које постоји вероватноћа да
ће бити подржани зајмовима од укључених
међународних финансијских институција и
других финансијских партнера. Бесповратна
средства користе се за припрему пројеката,
убрзавање коришћења постојећих
зајмова или премошћавање финансијских
недостатака. WBIF пружа земљама
корисницама интегрисани финансијски пакет
за инвестиционе пројекте који су оцењени
као приоритетни за развој инфраструктуре.
Бесповратна средства долазе из:
Инструмента за предприступну помоћ IPA
Европске комисије, доприноса банака: CEB-а,
EBRD-а и ЕIB-а; доприноса билатералних
донора путем Европског заједничког фонда
за Западни Балкан (European Western Balkans
Joint Fund - EWBJF).

кооперациони пројекти, Европске
платформе, затим Европске мреже и
Пројекти књижевних превода.

Извор: http://ec.europa.eu/culture/creativeeurope/
index_en.htm,http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/
srbija-ucestvuje-u-programu-kreativna-evropa

Оквир за инвестиције на Западном
Балкану (WBIF)
Оквир за инвестиције на Западном Балкану
покренут је 2009. године као заједничка
иницијатива Европске комисије заједно
са Развојном банком Савета Европе (CEB),
подржана од стране Савета Европе. Ради
се о иновативној финансијској иницијативи
која уједињује бесповратна средства у
сврху усмеравања зајмова за финансирање
приоритетних инфраструктурних
пројеката на Западном Балкану. Делокруг
WBIF-а проширен је и на подручја
социо-економског развоја и енергетске
ефикасности.

WBIF се састоји од две кључне компоненте:
1) Joint Grant facility (JGF), који прикупља
бесповратна средства из буџета
Европске комисије, CEB-а, ЕBRD-а, ЕIB-а и
билатералних донора, и 2) Joint Lending Faci-

Тематски сектори и подсектори WBIF-а:
Тематски сектори

Подсектори

Животна средина

Водоснабдевање
Пречишћавање отпадних вода
Одводњавање
Управљање чврстим и опасним отпадом
Контрола емисија

Енергетика

Обновљиви извори енергије
Когенерација
Интерконекције
Пренос
Хидроенергија
Гасоводи

Енергетска ефикасност и уштеде
Саобраћај

Путеви
Железнице
Унутрашњи пловни путеви
Ваздушне луке
Градски превоз

Друштвени сектор

Школе и образовни центри
Болнице
Социјално становање
Друге јавне зграде

Мало и средњеz предузетништво

Подршка приватном и финансијском сектору
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бесповратних средстава кроз техничку
помоћ спроводи се путем ангажовања
консултаната који су већ уговорени од
стране Европске комисије и на располагању
за рад на припреми пројеката након њиховог
одобрења.

lity (JLF), утемељен на зајмовима које пружају
CEB, ЕBRDи ЕIB и повећаној сарадњи с другим
мултилатералним развојним и билатералним
финансијским институцијама. Средства
ЈFG-а имају првенствено намену да подрже
операције које заједнички финансирају
институције које сарађују у ЈLF-у.

Закључно са 2013. годином и почетком 2014.
године укупно је одобрено 178 грантова са
бесповратним средствима за 145 пројеката,
који су или су били подржани од WBIF. Ови
пројекти су подржани WBIF грантовима са
укупно 300 милиона евра, а који су привукли
инвестиционе зајмове у износу од 6.4
милијарди евра од стране међународних
финансијских институција (IFI). Пуна
вредност комплетних развојних трошкова
пројеката премашује 13 милијарди евра, адо
сада уговорена вредност зајмова износи 2.7
милијарди евра. Извор: www.wbif-ipf.eu.

Инвестициони пројекти треба да доприносе
циљевима који имају за сврху економски,
друштвени и еколошки развој Западног
Балкана. Могућност финансирања
имају пројекти који укључују развој
инфраструктуре у секторима заштите
животне средине, енергетике,саобраћаја и
социјалног сектора, као и развој приватног
сектора. Приоритетне пројекте дефинишу и
предлажу земље кориснице. WBIF додељује
финансијску подршку корисницима на
неколико начина: техничка помоћ за прединвестиционе студије (као што је студија
утицаја, студија изводљивости, израде
идејних и главних пројеката, надзора
пројекта и сл.), ко-финансирање инвестиције,
давање субвенција финансијским
посредницима као и субвенционисање
каматне стопе зајмова. Пројекти који утичу
на развој региона и подразумевају сaрадњу
између две или више земаља Западног
Балкана имаће предност код одлучивања о
пројектним пријавама.

Банка за развој Савета Европе (CEB)
Банка за развој Савета Европе (CEB)
је мултилатерална развојна банка са
социјалном компонентом. CEB представља
главни инструмент политике солидарности
у Европи, са циљем пружања помоћи у
постизању одрживог и правичног раста –
банка на тај начин учествује у финансирању
социјалних пројеката, реагује на ванредне
ситуације и коначно, доприноси побољшању
услова живота најугроженијих група
становништва.

Пројектне пријаве за WBIF подносе се у
канцеларији NIPAK-а у земљи корисници
WBIF-а. Након одобрења NIPAK-а, пројектне
пријаве за WBIF прослеђују се PFG групи
која се састоји од представника Европске
комисије и укључених IFI-ја. Позиви за
подношење пројектних пријава објављују
се два пута годишње. Инструмент за доделу

CEB доприноси реализацији социјално
оријентисаних инвестиционих пројеката
кроз три секторске линије деловања:
јачање социјалне интеграције, управљање
животном средином, подржавање јавне
инфраструктуре са социјалном компонентом.

Секторске линије деловања

Главно поље акције

Јачање социјалне интеграције

Помоћ избеглим лицима, мигрантима и расељеним лицима
Социјално становање за лица са ниским примањима
Отварање нових одрживих радних места
Побољшање услова живота у урбаним и руралним подручјима

Екологија

Природне и еколошке катастрофе
Заштита животне средине
Заштита и обнављање историјског и културног наслеђа

Подршка јавној инфраструктури са
социјалном компонентом

Здравство
Едукација и стручно образовање
Административна и правосудна инфраструктура
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CEB заузима јединствену и оригиналну
позицију у Европи – у смислу природе
пројеката које финансира, сектора у
којима делује и географског обухвата своје
базе акционара. Постоје различите врсте
пројеката: 1) индивидуални пројекти (IP)
обухватају само један конкретан пројекат
или једно поље акције; 2) секторски пројекти
(SP) улазе у национални или регионални
пројекат развоја одређеног сектора и састоје
се од неколико пројеката у једној области,
осим природних катастрофа, и 3) мулти
пројекти (MP) који се састоје од неколико
пројеката, без обзира на сектор који је у
питању, па стога дозвољавају постојање
више бенефицијара преко једног корисника
зајма. Такође, постоје и две врсте операција:
1) зајмови - дају се директно зајмопримцу
одговорном за имплементацију пројекта
(држава, орган локалне самоуправе),
или финансијској институцији у случају
груписаних пројеката који обједињавају више
корисника, и 2) гаранције - дају се у вези
са зајмовима које одобравају други извори
финансирања.

Европска инвестициона банка
Европска инвестициона банка (EIB) је
финансијска институција Европске уније.
Учествује у истој равни са домаћим
финансијским институцијама у финансирању
инвестиционих програма који су део циљева
ЕУ. Изван ЕУ, EIB је активан у преко 150
земаља (предприступне државе југоисточне
Европе, партнерске државе у Медитерану,
Афричке, Карипске и Пацифичке земље,
Азија и Латинска Америка, Централна
Азија, Русија и остале државе на истоку),
и ради на примени финансијских стубова
спољне сарадње ЕУ и ЕУ развојних
политика (развој приватног сектора, развој
инфраструктуре, сигурност снабдевања
енергијом, и одрживост животне средине).
EIB блиско сарађује са другим институцијама
ЕУ, посебно са Европским парламентом,
Европским саветом и Европском комисијом.
Србија је један од главних корисникa
средстава ЕIB-а од 2000. године са
продуженим финансирањем у износу од
4.1 милијарди евра до данас. Пројекти
који се финансирају се углавном односе
на инвестиције на Коридору 10 (друмски
и железнички), побољшање локалне
инфраструктуре и животне средине,
истраживање и развој, модернизацију
школа, пренос енергије, унапређење
објеката правосуђа и подршка малим и
средњим предузећима. За подршку малим
и средњим предузећима је издвојено преко
750 милиона евра. До сада је Европска
инвестициона банка одобрила укупно пет
APEX кредитних линија за финансирање
малих и средњих предузећа. Средства из
ове кредитне линије се одобравају преко
локалних банака.

Принципи функционисања банке су:
сагласност са конвенцијама Савета Европе,
поштовање животне средине на основу
међународних конвенција и у складу са
стандардима квалитета, учешће у пројекту
не може прећи 50% укупних трошкова,
а остатак може да се финансира од
стране других кофинансијера по основу
партнерства, усаглашеност са националним
и међународним прописима о поштовању
финансијских обавеза. Пријаве за зајам
подноси држава чланица, без обзира да
ли је за њега аплицирала сама држава или
правно лице. Пројекат је базиран на студији
о изводљивости, која дефинише социоекономски утицај, као и техничке аспекте.
У процесу припреме пројекта различите
службе CEB могу помоћи ономе ко се
пријављује за зајам.

Европска инвестициона банка је за наредни
период већ одобрила 150 милиона евра
зајма за инфраструктурне пројекте и за мала
и средња предузећа у Србији. Ово је први
део кредитне линије од укупно 500 милиона
евра која је намењена привредном опоравку
и помоћи европским интеграцијама
Србије. Највећи део новца намењен је
малим и средњим предузећима, док ће
остатак бити искоришћен за мале и средње
инфраструктурне пројекте на локалном

Извор: http://www.coebank.org/Upload/legal/en/
ppfp_english.pdf
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нивоу, пре свега за заштиту природне
средине и рационализовању потрошње
енергије.
Приоритети финансирање EIB:
Приоритети-тематске области
Конвергенција и кохезија
Мала и средња предузећа
Енергија
Истраживање, развој и иновације
Инфраструктура
Заштита животне средине

Постоје две врсте зајмова које EIB нуди
потенцијалним апликантима – Арех глобални
зајмови и индивидуални зајмови.
EIB зајмови:
Аpex глобални зајмови

Индивидуални зајмови

одобравају се банкама и другим финансијским
институцијама, које тада одобравају зајмове за мале
и средње инвестиционе пројекте,

-корисници ових зајмова могу бити из јавног и
приватног сектора, укључујући и банке,

као корисник зајма- локалне самоуправе или
предузећа са мање од 500 запослених, за пројекте
у вредности до 25 милиона евра, које предузимају
МСП или у случају малих инфраструктурних
пројеката локалне самоуправе.,

-EIB директно одобрава зајмове када инвестициони
пројекат прелази износ од 25 милиона евра, односно
када 50% од укупне вредности пројекта прелази
наведени износ,

-максимални износ одобрених кредита може бити
до 12,5 милиона евра и износ зајма не може прећи
50% од укупне вредности инвестиције,

-период отплате кредита износи до 12 година, а за
инфраструктурне пројекте 20 година, или више у
изузетним случајевима,

период отплате кредита је 5 до 12 година, а у случају
лок. самоуправа до 15 год., са грејс периодом од 5
год.

отплата зајмова се обично врши полугодишње, или
годишње, а може се одобрити и грејс период за
време трајања конструкционе фазе пројекта

кредит се може добити директним аплицирањем код
посредничке банке
Каматна стопа:
фиксна: састоји се од фиксне каматне стопе EIB-а + 0,5% маржа НБС + маржа банке
варијабилна: састоји се од варијабилне каматне стопе EIB (базирана на нпр. 3М ЕURIBOR + маржа EIB) + 0,5%
маржа НБС + маржа банке
Извор: http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/europe/serbia.htm

Европска банка за обнову и
развој (EBRD)
клијента и специфичној ситуацији у земљи,
региону или одређеном сектору. Директне
инвестиције се обично крећу од 5 до
230 милиона евра. Обезбеђују се зајмови
као и финансијске гаранције. Обично се
финансира до 35 % од укупних трошкова
пројекта.

Eвропска банка за обнову и развој (EBRD)
обезбеђује финансирање пројеката за
банке, индустрију и предузећа, како кроз
нова улагања, тако и кроз инвестиције у
постојећим предузећима. Банка такође
ради са државним предузећима. Сваки од
пројеката EBRD-a је прилагођен потребама
133

5. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

5.3.

Међународни финансијски инструменти подршке

Банка улаже само у пројекте за које није
било могуће на други начин обезбедити
финансијска средства по сличним условима.
Донаторски програми се финансирају
од стране влада и међународних
институција, а управљање се спроводи
од стране ЕBRD. Кључни изазови у Србији
су убрзање процеса приватизације и
програм реструктурирања за средња и
велика предузећа. Такође постоји потреба
да се уведу нови закони за унапређење
перформанси предузећа, развој финансијског
сектора и јачање улоге приватног
сектора у критичним инфраструктурним
секторима као што су путеви, железница,
енергетика, комунална инфраструктура и
телекомуникације. Европска банка за обнову
и развој (ЕBRD) уложила је у 2013. години у
Србију 424 милиона евра. Улагано је кроз 24
пројекта, од чега су три у јавном сектору. Од
2001. године ЕBRD је кумулативно уложила
3,5 млрд евра кроз 175 пројеката. Нова
стратегију за Србију за наредне четири

године је у припреми засниваће се на
три стуба - унапређењу конкурентности
приватног сектора, развоју финансијског и
инфраструктурног сектора.

Светска банка (WB)
Финансирање преко Светске банке се
обавља на основу усвојеног трогодишњег
програма - CPS (Стратегија Партнерства
за Србију 2012 -2015). CPS ће подржати
приступање Србије ЕУ и помоћи Влади
да оснажи конкурентност и да унапреди
ефикасност и резултате социјалне потрошње
у контексту строго ограниченог буџета.
Стратегија партнерства за Србију- CPS
предлаже циљно финансирање, знање
(knowledge) и координацију са донаторским
партнерима и проширивање партнерства
са Европском комисијом, са фокусом на
два стуба: конкурентност и унапређена
ефикасност и резултати социјалне потрошње.
Два стуба активности WB у 2012-2015.годинe:

Конкурентност

Унапређена ефикасност и резултати социјалне
потрошње

серије ДПЛ кредита за реформу предузећа која
нису приватна; инвестиције за обнову путева;
реформу правосуђа и ново партнерство са ЕК на
иновацијама, што предствља надградњу садашњег
портфолиа пројеката за друмски саобраћај, катастар
и наводњавање,

предложени DPL-а за управљање јавним расходима,
који ће помоћи Србији да смањује велики јавни
сектор док јача социјалну помоћ како би се ублажио
утицај кризе, и садашњи портфолио у здравству,
образовању и социјалној заштити,

активност IFC ће се усмерити на стварање
могућности за раст кроз пружање подршке
конкурентним секторима у земљи, на инвестициону
климу, јачање домаћег финансијског тржишта
и омогућавање учешћа приватног сектора у
инфраструктури

нове интервенције обухватају и пројекат здравства
за 2013. год.
јачање капацитета у мониторингу и евалуацији
социјалне потрошње

Немачка развојна банка (KfW)
Немачка развојна банка је стратешка
финансијска организација у области развоја.
Смањење сиромаштва, осигурање мира,
заштита природних ресурса и подршка у
глобализацији главни су приоритети КfW
Развојне банке.

У току су преговори са Светском банком о
повољном кредиту од 100 милиона евра за
регенерацију градских језгара, где би старе
зграде биле ревитализоване или би се на
њиховом месту изградиле нове. Иницијатива
би се покренула са реализацијом пилот
пројекта ради утврђивања функционисања
концепта у пракси.

У име Немачке Савезне Владе, КfW
финансира реформе, инфраструктуру и
финансијски систем у циљу социјално и

Извор: http://www.worldbank.org/en/country/serbia/
overview ; www.ekapija.com
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еколошки одговорног економског развоја.
Као део KfW Банкарске Групе, КfW Развојна
банка је финансијски партнер широм
света и усмерава и сопствена средства у
развојне пројекте. КfW Развојна банка је
у потпуности упозната са потенцијалима
и проблемима у земљама у транзицији и
земљама у развоју захваљујући блиској
сарадњи са локалним партнерима и циљним
групама. КfW настоји да активно сарађује
са Немачким и међународним партнерима
како би даље подстакла развојну ефикасност
и ефективност својих активности. KfW у
Србији обезбеђује повољне кредитне
линије. У претходном периоду одобрена
средства су била намењена финансирању

инфраструктурних пројеката у градовима/
општинама у Србији. Кредитне линије
су на располагању општинама и јавним
комуналним предузећима која задовољавају
наведене критеријуме и то повлачењем
средстава преко домаћих банака које
ће пратити уобичајене комерцијалне
услове у пословању са општинама. Укупна
вредност пројекта не треба да прелази
2,5 милиона евра, а максимална вредност
појединачног зајма из КfW кредитне линије
износи 1.200.000 евра. Ови зајмови се могу
користити за нове инвестиције у општини
или за модернизацију, проширење или
обнову постојећих система.

Кредитна линија
Типови пројекатаинфраструктурни инвестициони
пројекти до 2.5 милиона ЕУР

Питка вода, отпадна вода и чврсти отпад
Снабдевање енергијом и чврсти отпад
Транспортна инфраструктура, јавни превоз и комуникације
Социјална и економска инфраструктура (здравство, образовање,
становање, индустријске зоне)

Услови

Износ зајма до 1.2 милиона EUR по пројекту
Рок отплате до 7 година
Грејс период до 1 године
камата – до висине стопе коју посредничка банка наплаћује на зајмове
из других извора за исте намене

Техничка подршка

Помоћ код идентификације пројеката, оцена пројектне документације,
помоћ код тендерских поступака

KfW је обезбедио кредит од 100 милиона
евра у оквиру пројекта „Промоција
обновљивих енергија – развој тржишта
биомасе у Србији“. Прошле године упућен је
позив градовима који су заинтересовани да
учествују у том пројекту, пријавило се укупно
15 од којих је 8 изабрано за финансирање

овим кредитом. KfW преко Чачанске банке,
финансира Hit energy кредите за уштеду
енергије и коришћење обновљивих извора
енергије.
Финансирање преко KfW кредитне линије
кроз Hit energy кредите:

Кредитналинија
Услови

Финансирање пројеката за уштеду енергије и коришћење обновљивих извора енергије
Износ зајма до 500.000 EUR по пројекту
Рок отплате до 7 година
Грејс период до 1 године
7,5% годишње; Накнада 1% годишње; Ефективна каматна стопа 8.20% годишње
Обезбеђење - у зависности од кредитне способности и рока отплате: менице, овлашћења, залога,
депозит, гаранција, јемство, хипотека на непокретности

Извор: http://www.cacanskabanka.co.rs/sr/stranice/Poslovi-sa-privredom/Krediti/Hit-Energy-krediti-68.html, http://
www.kfw-entwicklungsbank.de
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Фонд за развој општинске
инфраструктуре (MIDF)

домаћинствима, предузећима, општинама
и јавном сектору у области енергетске
ефикасности или пројекте који се односе на
коришћење обновљивих извора енергије, и
2) директно финансирање за нефинансијске
институције у области обновљивих извора
енергије и енергетске ефикасности.

Европска банка за обнову и развој (EBRD)
и Немачка развојна банка KfW покренуле
су нови фонд у висини 100 милиона евра
за унапређење општинске инфраструктуре
на Западном Балкану. За Фонд за развој
општинске инфраструктуре (МИДФ), основан
уз подршку влада Немачке и Швајцарске,
EBRD ће обезбедити 40 милиона евра. Циљ
новог фонда је да се подстакне раст тржишта
општинских кредита и постигне дугорочна
одрживост услуга локалних самоуправа на
Западном Балкану. Фонд ће увести нови и
преко потребни елемент у финансирање
инфраструктуре, јер ће бити фокусиран
на кредитирање малих и локалних
самоуправа средње величине које обично
имају ограничене капацитете да припреме
одрживе инфраструктурне пројекте и
такође им је отежан приступ финансирању
од стране комерцијалних банака. MIDF ће
сарађивати са локалним комерцијалним
банакама у региону и допринети повећању
кредита и ликвидности и пружати техничку
помоћ како би охрабрио банке да преузму
ризик кредитирања локалних самоуправа.

Као иницијатива међународних финансијских
институција већ активних у области
енергетске ефикасности и обновљиве
енергије у региону, Фонд је дизајниран
да буде допуну постојећих програма и
извора финансирања и допринесе даљим
иновацијама у финансирању и ширење
ових делатности у југоисточној Европи. GGF
такође настоји да повећа свест о значају и
утицају енергетске ефикасности и обновљиве
енергије код својих партнера, и да развије
капацитете својих корисника у овој области
кроз наменске пројекте који се организују и
финансирају од стране техничке подршке у
GGF-a.
Подршку GGF кредитној линији у Србији
пружа Intesa Leasing кроз кредите за
ефикасно коришћење енергије у оквиру
фонда од од 5 милиона евра. Кредит је
допуњен свеобухватним пакетом подршке
од стране GGF центра за техничку помоћ у
пружању услуге анализе ЕЕ тржишта и обуке
запослених, увођење система за мониторинг
и извештавање, као и услуга енергетске
ревизије.

Из Фонда ће се финансирати пројекти у
Србији, Црној Гори, Косову, Македонији,
Албанији и Босни и Херцеговини при чему
ће минимални зајмови бити 100.000, а
максимални пет милиона евра.

Извор: http://www.ggf.lu/---_site.index..html_dir._
likecms.html, http://www.intesaleasing.rs/code/navigate.
aspx?Id=31&vestId=336

Извор: www.EurActiv.rs

GGF (Green for Growth Fund)

Комерцијалне банке

GGF је јединствено јавно-приватно
партнерство основано 2009.године за
промовисање енергетске ефикасности у
региону Југоисточне Европе, укључујући и
Турску, са циљем смањења емисије CO2.
GGF настоји да инвестицијама постигне
смањење потрошње енергије за 20% и/или
смањење емисије CО2 за 20%, и то кроз: 1)
рефинансирање финансијске институције
(комерцијалне банке, небанкарске
финансијске институције као што су
микрофинансијске институције, као и лизинг
компаније и друге изабране финансијске
институције), обезбеђивање кредита

Банке које су присутне на тржишту Србије
пружају услуге кредитирања локалних
самоуправа и јавних предузећа из
кредитних линија посебно прибављених од
међународних финансијских институција
и развојних банака као што су CEB, EIB,
EBRD, KfW и сл. Такође, банке пружају
услуге и кроз кредитне линије обезбеђене
са националног нивоа. Једна од значајних
ставки у деловању банака су спонзорство
и подршка реализацији пројeката у
различитим областима, које спадају у домен
друштвено одговорног пословања.
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Донаторски програми
програми се спроводе и независно од стране
различитих донатора и кпреко агенција
Уједињених Нација (UNDP, UNOPS и сл.). С
обзиром да је листа донаторских програма
изузетно велика, у оквиру овог поглавља
наведени су само најважнији билатерални
донатори, чије активности директно
или индиректно пружају могућности за
спровођење стратегија интегралног урбаног
развоја.

Донаторска подршка је значајно присутна
у Србији протеклих деценија, а нарочито је
интензивирана након 2000. године. Огледа се
пре свега у билатералној и мултилатералној
подршци која се спроводи преко развојних
агенција држава које финансирају одређене
програме уз подршку локалних партнера,
а такође кроз заједничке програме који се
у одређеним случајевима финансирају и
кроз подршку Европске Уније. Одређени

Остали донатори и донаторски програми се могу
пронаћи преко

Области подршке

Подобласти

Одрживи економски развој

Пројекти унапређења привреде, запошљавања, малих и средњих
предузећа, регионалног развоја и локалне самоуправе, управљања
земљиштем, енергетске ефикасности и комуналне инфраструктуре

Реформа јавне администрације

Реформа у области јавних финансија, фискалне децентрализације,
као и реформа правног система, подршка реформи средњег стручног
образовања, превенцији конфликата и оснаживању младих.

Немачка организација за
међународну сарадњу (GIZ)

Програм сарадње Швајцарске са
Србијом

Сарадња Немачке са Србијом почела је 2000.
године, када је Немачка организација за
техничку сарадњу (GTZ), а оd 2011. gодине
као the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, по
налогу Савезне владе Немачке отворила
координациони биро у Београду. Као
предузеће са дугогодишњим искуством у
земљама у транзицији, GIZ подржава српску
Владу у стварању демократских правнодржавних и модерних тржишно-привредних
оквира, у складу са ЕУ стандардима.

Сарадња Швајцарске са Србијом прати
"Стратегију сарадње са Србијом 2010-2013″
која је формулисана у сарадњи са главним
партнерима Швајцарске у Србији. Циљ
сарадње је да подржи напоре Србије ка
европским интеграцијама, доприносећи
(1) побољшаној социјалној инклузији и
смањењу сиромаштва, и (2) повећању
конкурентности економије.
У складу са циљем, области и принципи
"Стратегије сарадње са Србијом 2010-2013",
Швајцарска сарадња са Србијом покрива
четири главне области:

GIZ циљано преноси практична искуства из
процеса приближавања суседних држава
ЕУ, подржава партнерске организације
приликом усклађивања српских закона с
европским правом и користи своја знања
прикупљена приликом њиховог спровођења
у управну праксу.
Стратегија сарадње

Области подршке
Економски развој
Владавина права и демократија
Образовање
Енергетска ефикасност и обновљива енергија
Извор: www.giz.de

137

5. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

5.4.

Донаторски програми

Поред кључних области подршке, Србија
је обухваћена и швајцарским програмима
који покривају неколико земаља источноевропског региона, у оквиру три регионална
програма:
Регионални програми

Области подршке
Култура
Полиција
Наука и истраживање

Програми и пројекти су направљени
са посебним нагласком на теме од
приоритетног значаја као што су једнакост
полова и добро управљање.
Општи услови за финансирање пројеката:
Општи услови
Географска област

Београд, централна Србија, југозападна Србија, јужна Србија

Ко може да конкурише

Министарства, владине организације, невладине организације, удружења,
итд...

Конкурсна процедура и
временски рок

Предлози се подносе канцеларији са сарадњу у писаној форми са
детаљним буџетом. Не постоје конкретни рокови ни за подношење
предлога ни за доношење одлуке о одобравању.

Минимални/Максимални
износ који се додељује

100.000 – 10.000.000 CHF у зависности од домена
До 20.000 CHF за мале пројекте

Трајање пројекта

24 - 48 месеци или дуже (у зависности од пројекта)
2-6 месеци (за мале пројекте)

Посебни захтеви

Нису дефинисани: посебни захтеви зависе од пројекта. У инфраструктурним
пројектима између 30-50% додељених средстава (роба/услуге) мора бити
пореклом из Швајцарске
Извор: http://www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia/
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5
USAID пројекат одрживог локалног
развоја
USAID пројекат одрживог локалног развоја
је петогодишња иницијатива Америчке
агенције за међународни развој (USAID),
вредна 22 милиона долара, која подржава
дугорочни економски и друштвени развој
градова и општина у Србији. Пројекат им
помаже да превазиђу изазове у развоју,
побољшају јавне услуге и оснаже локалне
економије кроз међуопштинску сарадњу.

Кључне активности Пројекта усмерене су
на успостављање и јачање међуопштинских
партнерстава. Партнери заједнички покрећу
и управљају развојним иницијативама,
које Пројекат подржава кроз стручносаветодавну помоћ, бесповратна
финансијска средства и подуговоре.
Пројектна помоћ омогућава партнерима
да приступе и максимално искористе
доступне подстицаје и финансијска средства.
Стратешки концепт програма:

Стратешки приступ
Дефинисање, промовисање
и коришћење подстицаја за
међуопштинску сарадњу

Помоћ партнерствима да приступе и искористе државна,
приватна и донаторска средства за реализовање међуопштинских
иницијатива

Јачање кључних знања и вештина
Припрема пројеката, планирање капиталних инвестиција,
потребних за успешно функционисање побољшање услова за пословање и законодавног оквира за развој
међуопштинских партнерстава
међуопштинских партнерстава
Оснаживање партнерстава и
повећање учешћа јавности у
доношењу одлука

Подршка формирању ефикасних партнерстава локалних
самоуправа са приватним сектором и грађанским друштвом,
како би се очували јавни интереси и подржало учешће младих у
доношењу и спровођењу одлука, повећао квалитет и разноврсност
услуга за младе, као и њихово запошљавање

Пројекат ради у партнерству са
Владом Републике Србије и ресорним
министарствима, Сталном конференцијом
градова и општина (СКГО), Националном
алијансом за локални економски развој
(НАЛЕД) и бројним другим националним,
регионалним и локалним организацијама
које подржавају циљеве међуопштинских
партнерстава.
Извор: www.lokalnirazvoj.rs
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АНЕКСИ

А

Анекс 1. Границе просторног обухвата СИУР-а

Просторни обухват СИУР-а обухвата центар
града, смештен на левој обали Ибра, са
Тргом српских ратника као централним
доминантним елементом у пејзажу града
и оближњим приобаљем, као и насеља
Рибницу и Црквине на десној обали Ибра.
Граница просторног обухвата креће се у
смеру казаљке на сату следећим улицама:
Граница почиње на раскрсници улица
Зелена гора и Војводе Степе и иде Улицом
Зелена гора у правцу истока до раскрснице
са Улицом светог Николаја Жичког којом
скреће десно према југу до раскрснице
са Улицом цара Душана, где скреће лево
према југоистоку и иде све до раскрснице
улица Цара Душана и Војводе Путника.
Граница даље наставља Улицом војводе
Путника десно према југу до раскрснице
са Београдском којом скреће лево према
југоистоку до раскрснице са Баштованском
улицом, којом наставља даље у истом
смеру до сокака кп бр. 5697/1 КО Краљево,
којим скреће десно према западу до реке
Ибар, па на кратко наставља низводно до
ушћа реке Рибнице у реку Ибар. Граница
даље иде узводно реком Рибницом до кп
бр. 4010/3 КО Краљево коју обухвата, и
излази на Улицу Звездана Николајевића
којом наставља према југу до раскрснице
са Излетничком, којом потом скреће према
северу до раскрснице са Улицом Ђуре
Дукића којом на кратко скреће лево према
западу и, обухватајући ОШ “Вук Караџић“,
скреће према северу до раскрснице улица
Партизанске и Рада Кончара. Граница
даље наставља Улицом Рада Кончара
према северу до раскрснице са Улицом
4. црногорске бригаде којом скреће лево
према северозападу све до бензинске
пумпе Лукоила коју не обухвата, скреће
десно између пумпе и комплекса зграда,
обухвата зграде и скреће према југу до
Улице Мила Драгишића, којом накратко
скреће лево до раскрснице са Шолајином.
Ту граница наставља Шолајином према
северу до раскрснице са Косовском, којом
скреће десно према североистоку и улицама
Косовском, Горана Ковачића и Цељском
избија на Жичку улицу, којом скреће лево

према југозападу до сокака кп бр. 119/138
КО Рибница, којим скреће десно до сокака
кп бр. 119/39 КО Рибница, а потом њиме
лево према југупресеца Улицу црвеног
крста и сокаком кп бр. 119/96 КО Рибница
наставља у истом смеру до кп бр. 120/3 КО
Рибница, где скреће десно према западу
границом кп бр. 120/3 и 120/5 КО Рибница
које не обухвата. Тако стиже до сокака кп
бр. 119/149 КО Рибница којим скреће десно
према северу до Улице 8. Марта, пресеца
је и стиже до кп бр. 2317 КО Рибница
(стари ток Ковачког потока). Старим током
Ковачког потока кп бр. 2317 скреће лево
до кп бр. 71/6 КО Рибница, где скреће
десно и, обухватајући кп бр. 71/6,71/7,71/8
и 71/9 КО Рибница, избија на Јошаничку
улицу, којом накратко скреће десно према
североистоку и пратећи тај смер наставља
даље преко пољопривредних парцела
све до реке Ибар, пресеца је и поред
кафане Женева коју не обухвата долази до
раскрснице улица Карађорђеве и Главашеве.
Граница ту скреће десно Карађорђевом до
раскрсницеса Улицом Рада Вилотијевића,
којом на кратко скреће лево према северу,
обухвата стамбену зграду “Даниловград” и
излази на Улицу Олге Милутиновић којом
скреће лево према северу до раскрснице
са Улицом Танаска Рајића, где на кратко
скреће лево према северозападу до кп бр.
68 КО Краљево, а потом скреће десно према
североистоку и, обухватајући кп бр. 68 и 67
КО Краљево (4 стамбене зграде), кроз пасаж
између зграда излази на раскрсницу улица
Олге Милутиновић и Војводе Степе, а потом
Улицом војводе Степе скреће лево према
северу до раскрснице улица Зелена гора и
Војводе Степе, где је граница и почела.
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Анекс 2. Прикупљање и оцењивање пројеката и пројектних идеја

(пројектни фише)

За прикупљање свих предлога и идеја
за реализацију пројеката од самог
почетка израде Стратегије коришћен је
стандардизовани пројектни фише, који
садржи све неопходне податке за кратак
опис пројекта. Коришћење овог пројектног
фишеа такође омогућава бољу тематску
категоризацију и упоређивање пројеката.
Назив пројекта:
Локација унутар зоне обухвата:
(улица)
Тематска област (могуће навести више одговора):
Становање
Градитељско културно наслеђе
Техничка инфраструктура
Саобраћај
Трговина, занатство, мала привреда, услуге
Туризам

Јавни простор
Социјална заштита
Образовање
Култура
Клима и енергетска ефикасност
Модернизација управе
Друго:

Општи циљеви пројекта:
Специфични циљеви пројекта:
Циљна група пројекта:
Кратак опис пројекта:
– контекст,
– опис мере и
– етапе реализације
Очекивани ефект пројекта:
још увек у фази идеје
пројекат у фази планирања
дефинисан пројекат
усвојен пројекат
пројекат у реализацији

Тренутна фаза обраде

План реализације (од – до):
Трошкови пројекта (процена):
У динарима (РСД)
У еврима (EUR)
(Потенцијални)
Извори финансирања
Носиоци реализације пројекта
– назив институције;
– контакт особа
– контакт (тел + и-мејл)
Партнер пројекта
Синергије са другим пројектима:
Стање: _ _._ _. 20_ _.
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Анекс 2. Прикупљање и оцењивање пројеката и пројектних идеја

(пројектни фише)

Начин оцене и приоритизације
пројеката
Поступна конкретизација секторских
циљева и мера у току процеса израде
Стратегије допринела је и успостављању
листе пројеката, која је вођена од самог
почетка процеса. Тако су неке идеје губиле
на значају, неки нови пројекти додавани на
листу, идентификовани синергијски ефекти и
усложњавање пројеката.

• јачање малопродаје, - подршка
занатству, малој привреди, трговини и
сектору услуга,

Број прикупљених пројектних идеја и мера
по правилу превазилази расположиве
ресурсе и локалне капацитете у градовима,
тако да је било неопходно применити
диференциране критеријуме, који су
омогућили вредновање и рангирање
прикупљених пројеката. Приоритизација
пројеката омогућава категоризују по
временском обухвату реализације – од оних
које је могуће реализовати у краткорочном
до оних чија је реализација могућа у
дугорочном периоду.

Ц) Финансирање

• побољшање социјалне ситуације у
граду и урбане безбедности,
• побољшање енергетске ефикасности,
• подршка модернизацији управе.

• финансирање реализације пројеката
обезбеђује се из јавних и приватних
извора финансирања.
• именовање одговорних: Треба
именовати надлежне за реализацију
пројекта, који би, између осталог, били
ангажовани и на пољу финансирања
пројекта.
Д) Карактер пројекта
• пројекат је основа за реализацију
даљих пројеката.

Кроз критеријуме вредновања посебно су
разматрани следећи аспекти:

• пројекат је заокружен и представља
посебну интервенцију.

А) Локација пројекта

Е) Хитност

• предлози пројеката треба да буду у
целини или делимично лоцирани
унутар обухвата Стратегије.

• пројекат је оцењен као веома хитан /
ургентан.

• предлози пројеката који су лоцирани
ван просторног обухвата Стратегије
морају вршити директни ефекат на
зону обухвата.

АНЕКСИ

Б) Допринос реализацији општих циљева
СИУР-а:
Предлози пројеката директно доприносе
реализацији општих односно секторских
циљева развоја СИУР-а, као што су нпр:
очување градитељског културног наслеђа
/ управљање даљим развојем стамбене
функције централне градске зоне,
• унапређење јавних простора, унапређење техничке инфраструктуре
и стања у саобраћају, - стабилизација
и унапређење понуде у области
туризма и културе,
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Поени
А Локација пројеката
Да ли се пројекат налази у просторном
обухвату СИУР-а?

2
1
0

Да, у потпуности
Да, делимично
Не, налази се ван обухвата

0-4

Да ли пројекат врши директни утицај на
просторни обухват СИУР-а?

2
1
0

Да, постоји директан утицај
Да, постоји делимичан утицај
Не, нема директног утицаја

Да ли пројекат доприноси остварењу општих
циљева СИУР-а?

1
0

Да
Не

Да ли пројекат доприноси остварењу
секторских циљева?
На који број сектора ће реализација пројекта
имати позитиван утицај?

1-6

Број сектора одговара броју поена;
максималан број поена је 7.

Б Допринос општим циљевима СИУР-а?
0-7

Ц Финансирање пројекта
Да ли је осигуран реалан извор финансирања за 1
реализацију пројекта?
0

Ja
Не

Да ли задатак спада у централне задатке у 1
надлежности локалне управе и да ли су за 0
реализацију пројекта неопходна јавна средства?

Ja
Не

0-2

Д Карактер пројекта
Како се може оценити карактер пројекта?

2

1-2

1

Пројекат представља основу за
реализацију других, нових пројеката
Пројекат је заокружен и представља
посебну интервенцију

2
1
0

Веома хитан
Хитан
Мање хитан

0-2

Е Хитност
Колико је реализација пројекта хитна?

Максимално 17 поена

Као резултат овог корака настала је подела
свих прикупљених пројеката у три категорије:
„највиши приоритет“, „средњи приоритет“ и
„дугорочни приоритет“ (видети табелу).
Категорија

Број поена

Хоризонт реализације

Највиши приоритет

11 - 17

Реализација у наредних годину до 5 година

Средњи приоритет

6 - 10

Реализација у наредних 6-10 година

Дугорочни приоритет

0-9

Реализација до 2030. године

Ова процена осликава тренутну ситуацију
у Краљеву и постојеће капацитете за
релизацију. Оцењивање пројеката зу
помоћ адекватних критеријума би требало
понављати у редовним временским
интервалима, да би се омогућила

правовремена реакција на промену
оквирних услова. Ово би требало да буде
задатак јединице за имплементацију
СИУР-а, која би требало да буде задужена за
праћење даље имплементације СИУР-а.
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ИБРА

ДВЕ ОБАЛЕ

ЕЛЕМЕНТА

КАО ВЕЗИВНОГ

РЕКЕ

ИНТЕГРИСАЊЕ

УЗ ИНТЕНЗИВНИЈЕ

СТРУКТУРАМА

УРБАНИМ

ИСТОРИЈСКИМ

ПОЧИВА НА

КРАЉЕВА

ДАЉИ РАЗВОЈ

Урбане структуре

Секторски
циљеви

Формирање квартовског центра код
Културног центра Рибница
Формирање квартовског центра у
10.2
насељу Црквине

Урбана консолидација – санација
(Црквине, Сијаће поље)

Боље коришћење недовољно
искоришћених објеката и земљишта

Урбанистичко уређење улазних
партија (конкурси)

Унапређење и јачање квартовских
центара

7

8

9

10

10.1

9.1

Грађани Краљева дају активан
допринос уређењу и одржавању свог
града

6

Урбанистичко-архитектонски изглед
Жичке улице

8.1

Применом интегралног приступа
омогућити стварање разноврсне
понуде простора и намена

Израда катастра/ регистра недовољно
искоришћеног земљишта и објеката

Пројекат промоције урбане матрице „Мали Чикаго“

Пројекат

5

3.1

Бр.

Јачање просторне повезаности
и пешачких комуникација између
центра града и обале Ибра

Очување урбане матрице у циљу
очувања урбаног идентитета града

Смањивање разлике у урбаној
структури између два дела града

Физичко и функционално
повезивање две обале

Мере

1.200.000

2.000.000

10.000

17.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Извори
финансирања

3

13

Надлежност

2014/2015

2014/2015

Период
реализације

Анекс 3. План реализације мера и финансирања пројеката највишег приоритета
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3

2

1

Бр.

АНЕКСИ
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САОБРАћАЈ)

БИЦИКЛИСТИЧКИ

ПРЕВОЗ,

(ЈАВНИ ГРАДСКИ

САОБРАћАЈА

ВИДОВА

ЕКОЛОШКИХ

УДЕЛА

ПОВЕћАЊЕ

ЗНАЧАЈНО

Саобраћај

СТАНОВАЊА

КВАЛИТЕТА

ПОНУДЕ И

УНАПРЕЂЕЊЕ

Становање

Секторски
циљеви

22

Реконструкција саобраћајница
(повезати са санацијом
инфраструктурних мрежа)

Обнова и проширење система
градског превоза у циљу
унапређења и јачања атрактивности
јавног градског превоза

2

3

1

Унапређење инвестиционог
одржавања постојећег стамбеног
фонда колективног становања

Повезивање и унапређење градског
саобраћајног система и изградња
обилазнице у циљу смањења
транзитног саобраћаја

Реализација програма за социјално
становање

Унапређење понуде станова на
тржишту коришћењем локација са
дотрајалим стамбеним фондом и
изградњом на новим локацијама

Мере

21

20

Бр.

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

2.3

2.2

1.4
2.1

1.3

1.2

1.1

Изградња дела II градског прстена.
Изградња друмског моста Рибница –
Сијаће поље
Изградња Улице Вељка Влаховића
Реконструкција Улице 8. марта
Реконструкција Босанско-Херцеговачке
улице
Реконструкција Улице IV kраљевачког
батаљона
Модернизација аутобуских стајалишта
(аутобуска стајалишта прилагођена
потребама особа са инвалидитетом;
унапређење система информисања
путника (динамични систем
информисања путника)
Боље повезивање јавних установа
јавним градским превозом.
Модернизација возног парка јавног
градског превоза у циљу повећања
еколошких стандарда
Увођење јавног превоза у границама
регулације саобраћаја
Израда Студије јавног превоза

Изградња дела II градског прстена

Обновљиви фонд за санацију и
одржавање стамбеног фонда

22.2

34.500.000

300.000

200.000

200.000

23.000.000

400.000

23.000.000

100.000

100.000

I Фаза
8.000.000
II фаза
12.000.000

96.450

60.000

1.050.000

1.700.000

46.000.000

11.500.000

11.500.000

I Фаза
950.000
II фаза
1.400.000.000

11.000.000

6.900.000

ТЕ елаборат о инвестиционом
одржавању

22.1

200.000.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

120.750.000

Пилот пројекат – Изградња паметних
зграда у Црквинама

Пројекат

Изградња станова за социјално
21.1 становање - Непрофитни закуп и за
тржиште

20.1

Бр.

Буџет, ЕУ, донатори,
Савет за безбедност саобраћаја

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори
Буџет, ЕУ, донатори
Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори
Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, средства грађана

Буџет, ЕУ, Нац. фондови, донатори,
грађани

Буџет, ЕУ, Нац.фонд., донатори

Реп.агенц.за стан., CEB, ЕУ фондови,
Буџет Града

Извори
финансирања

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

Надлежност

2014/2020

2013/2016

2014/2016

2014/2016

2014/2016

2014/2016

2014/2015

2014/2015

2014/2017

2015/2017

Период
реализације
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ИНФРАСТРУКТУРЕ

СИСТЕМОМ

ЕФИКАСНИМ

РАСПОЛАЖЕ

КРАЉЕВО

Инфраструктура

Саобраћај

Секторски
циљеви

6

11

Модернизација и проширење
капацитета система за снабдевање
пијаћом водом

Унапређење топловодне
инфраструктуре

Постављање држача за бицикле
испред јавних објеката

5

10

Побољшање услова за пешачки и
бициклистички саобраћај

4

Мере

Увођење зоне 30, зоне успореног
саобраћаја у ужем центру града

Јавни паркинг у Улици Вељка
Влаховића
Јавна гаража у Улици Војводе Степе,
код Ватрогасног дома
Јавни паркинг у залеђу Омладинске
улице
Уређење блока иза Робне куће
Паркинг гаража иза Општине
Израда Стратегије паркирања за
Краљево
Изградња пешачког моста на реци
Ибар
Изградња пасареле код зграде
Леснина
Изградња пешачко-бициклистичке
стазе на заштитном насипу Ковачког
потока
Израда Стратегије развоја
бициклистичког саобраћаја у Краљеву
Постављање држача за бицикле
испред јавних објеката
Изградња саобраћајног полигона за
повећање безбедности деце

Пројекат

Климатизација преко топлане у
10.1 летњим месецима (когенеративне
енергане)
Изградња топловода и топлотне
подстанице за повезивање Дома
организација на систем
10.2 друштвених
даљинског грејања ради гашења
локалне котларнице на угаљ у зони
центра града
реконструкције водоводне
11.1 Програм
мреже
за предтретман сирове
11.2 Постројење
воде за наливање лагуна

6.2

6.1

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

4.6

4.4
4.5

4.3

4.2

4.1

Бр.

1.725.000

15.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори

Извори
финансирања

3

3

3

3

3

3

Надлежност

2014/2020

2014/2015

2014/2020

2014/2020

2014/2020

2014/2020

Период
реализације

Анекс 3. План реализације мера и финансирања пројеката највишег приоритета

Спровођење стратегије паркирања
уз реорганизацију унутар
блоковских површина

Бр.

АНЕКСИ

147

Унапређење примарне и
развој секундарне гасоводне
инфраструктуре

Унапређење система заштите од
поплава

14

15

И ОДМОР

РЕКРЕАЦИЈУ

ПОВРШИНЕ ЗА

ЗЕЛЕНЕ И

АТРАКТИВНЕ

НУДИ

И ГОСТИМА

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.1
Изградња парка у блоку 6.2
Изградња парка у Рибници – на
локацији ЈКП „Чистоћа“
Изградња игралишта за децу у
стамбеним блоковима
Уређење простора на ушћу Рибнице
у Ибар
Уређење леве обале Ибра у Сијаћем
пољу
Изградња јавних тоалета у центру
града
Одржавање постојећих и изградња
нових јавних чесми

котларнице ЈКП „Чистоћа“
14.1 Конверзија
са чврстог на гасовито гориво
МРС широке потрошње
14.2 Изградња
’’Рибница’’
Изградња ПЕ гасовода ниског
за напајање Стамбених
14.3 притиска
зграда социјалног становања у
Рибници чија је изградња у току
МРС широке потрошње у
14.4 Изградња
насељу Црквине

атмосферских колектора и
13.2 Изградња
излива у реку Ибар

ГРАЂАНИМА

СВОЈИМ

Пројекат

Ревитализација /модернизација
12.1 постројења за пречишћавање
отпадних вода
реконструкције
12.2 Програм
канализационе мреже
канализационих излива
12.3 Уклањање
лоцираних дуж градског купалишта
12.4 Црпна станица ФК „Станица“
атмосферске и фекалне
12.5 Раздвајање
канализације
Превезивање испуста канализационих
и одвођење на централно
12.6 вода
постројење за пречишћавање
отпадних вода
13.1 Атмосферска канализација у Рибници

Бр.

1.2

Уређење нових зелених и слободних
површина

Превезивање испуста
канализационих вода и одвођење
на централно постројење за
пречишћавање отпадних вода

13

1

Модернизација и проширење
капацитета система за одвођење
отпадних вода

Мере

12

Бр.

КРАЉЕВО

Јавни простор

ИНФРАСТРУКТУРЕ

СИСТЕМОМ

ЕФИКАСНИМ

РАСПОЛАЖЕ

КРАЉЕВО

Инфраструктура

Секторски
циљеви

5.750.000

23.000.000

5.700.000

7.000.000

57.500

13.800.000

50.000

200.000

50.000

60.000

500.000

120.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори

Мин.енерг., KfW

3

3

2

3

1

Буџет, кредитне линије, донатори
Буџет, ЕУ, донатори

1

Надлежност

Буџет, кредитне линије, донатори

Извори
финансирања

2014/2015

2014/2020

2014/2015

2014/2020

2014

2015

Период
реализације

148

И ОДМОР

РЕКРЕАЦИЈУ

ПОВРШИНЕ ЗА

ЗЕЛЕНЕ И

АТРАКТИВНЕ

НУДИ

И ГОСТИМА

ГРАЂАНИМА

СВОЈИМ

КРАЉЕВО

Јавни простор

Секторски
циљеви

2

1

Бр.

Унапређење и умрежавање
постојећих зелених површина

Спровођење конкурса за уређење
приобаља Ибра у границама СИУР
Рампе за инвалиде (омогућавање
слободног приступа зеленим и
површинама за одмор и рекреацију)
Градоначелничке клупе и стабла
дрвећа са посветом

2.7
2.8
2.9

Стратегије за развој система
2.12 Израда
јавног осветљења у Краљеву

Доношење одлуке која садржи
2.11 правила за уређење јавног простора
(мобилијар, знаци, рекламе итд.)

парка код Дома друштвених
2.10 Уређење
организација

Санација и уређење степеништа које
омогућава приступ Ибру

2.6

Опремање градског шеталишта на кеју
поред Ибра и уређење обале изнад
стазе

2.4

2.5

Уређење градске плаже

2.3

Уређење прилаза обали Ибра
прилагођених потребама људи са
инвалидитетом (унапређење постојеће
осе која полази од Трга српских
ратника; нови прилази)

Уређење простора на десној обали
Ибра између два моста (амфитеатар,
парк) са садржајима (главно купалиште

Уређење зелених површина око
Културног центра Рибница

Формирање новог пешачког потеза:
Нови пешачки мост–Трг српских
ратника–Улица октобарских жртава–
Спомен парк

Пројекат

2.2

2.1

1.8

Бр.

12.000.000

100.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Извори
финансирања

3

Надлежност

2015

Период
реализације

Анекс 3. План реализације мера и финансирања пројеката највишег приоритета

Уређење нових зелених и слободних
површина

Мере

АНЕКСИ

149

ГРАД

ЈЕ ЕКОЛОШКИ

КРАЉЕВО

Животна средина

И ОДМОР

РЕКРЕАЦИЈУ

ПОВРШИНЕ ЗА

ЗЕЛЕНЕ И

АТРАКТИВНЕ

НУДИ

И ГОСТИМА

ГРАЂАНИМА

СВОЈИМ

КРАЉЕВО

Јавни простор

Секторски
циљеви

Повећање енергетске ефикасности

Уређење и унапређење природних
парковских површина.

Јачање и развој институција које се
баве едукацијом на пољу екологије

Унапређење квалитета ваздуха

12

13

14

Унапређење система управљања
отпадом

Умрежавање јавних простора

Унапређење постојећих и
формирање нових јавних простора

Мере

11

10

4

3

Бр.

Санација Трга Јована Сарића
Санација Трга Српских Ратника
Унапређење пешачке комуникације
(пасажи) у центру града.
Санација ограде старог моста на Ибру
и изградња степеништа ка заштитном
насипу.
Повезивање парка код Господар
Васиног конака са мостом у
Скопљанској и шеталиштем поред
Ибра.

Санација Трга Војске Југославије

Пројекат

Производња енергије из
регенеративних извора
14.1 (фотоволтаични панели, соларна
термија, когенеративна постројења
итд.)
Производња енергије из
регенеративних извора
14.2 (фотоволтаични панели, соларна
термија, когенеративна постројења
итд.)

IV фазе пројекта Рибнички
13.1 Реализација
еколошки парк

„Спровођење кампања за подизање
11.2 свести становништва на тему
енергетске ефикасности“.
енергетске ефикасности
11.3 Побољшање
јавне расвете.
енергетске ефикасности
11.4 Побољшање
индивидуалних стамбених објеката.
Енергетска ефикасност кроз увођење
11.5 појединачног мерења потрошње
топлотне енергије.
- парк (излетиште) на десној
12.1 Шума
обали реке.
12.2 Чишћење и уређење Ковачког потока

енергетске ефикасности
11.1 Побољшање
јавних објеката (ОСА, Библиотека,...)

система примарне селекције
10.1 Увођење
отпада.
Спровођење кампања за подизање
10.2 свести становништва на тему селекције
односно превенције настајања отпада.

4.3

4.2

4.1

3.2
3.3

3.1

Бр.

17.000.000

23.000.000

11.500.000
150.000

200.000

100.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Буџет, ЕУ, Министарство

Буџет, ЕУ, Министарство

Буџет, донатори

Буџет, ЕУ, донатори.
Буџет, ЕУ, донатори.

Буџет, ЕУ, донатори.

Извори
финансирања

3

8

3

3

3

Надлежност

2014/2015

2015/2018

2014/2015

2014/2018

2014/2018

2014/2018

Период
реализације

150

СЕКТОР

ЗА ПРИВРЕДНИ

ОКРУЖЕЊЕ

ПОСЛОВНО

ПОВОЉНО

ОБЕЗБЕЂУЈЕ

КРАЉЕВО

ГРАД

Економија

ГРАД

ЈЕ ЕКОЛОШКИ

КРАЉЕВО

Животна средина

Секторски
циљеви

Планирање и обезбеђивање услова
за развој привреде на десној обали
Ибра

Јачање централне зоне као локације
за пословање и трговину

1

2

3

Зоохигијена

16

Обезбеђивање услова за
најефикасније могуће коришћење
постојећих ресурса у циљу локалног
економског развоја

Унапређење контроле буке.

Унапређење квалитета ваздуха

Мере

Пројекат

Израда програма мера за борбу
против сиве економије
Изградња стамбеног фонда за младе
стручне кадрове
Израда Стратегије за развој
малопродаје

3.2
3.3
3.4

1.7

Формирање зоне унапређеног
пословања - BID зоне на градској
тераси

Подршка развоју омладинског
предузетништва

1.6

3.1

Развој пословне инфраструктуре

1.5

Планирање простора за изградњу
пословних центара на десној обали
Ибра

Унапређење услуга инвеститорима и
привредницима кроз успостављање
сарадње града Краљева са НСЗ
И РПК у циљу формирања Бизнис
сервис центра и Центра за обуку,
преквалификацију и доквалификацију
кадрова

2.1

Јачање капацитета локалне
самоуправе И привредног сектора
за реализацију програма ПЈП И
коришћење ЕУ фондова

Доношење одлука о мерама
подстицаја за локалну привреду И
развој и привлачење инвестиција

Оснивање и рад Привредног савета
(састављеног од представника локалне
самоуправе и привредника

Оснивање центра за промоцију науке
(реконструкција Дома технике)

1.4

1.3

1.2

1.1

Побољшање ефикасности
ложишта и
14.3 индивидуалних
прикључење корисника на гасну
мрежу

Бр.

35.000.000

300.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Мин.науке, ЕУ, донатори

Извори
финансирања

4

Надлежност

2015/2017

Период
реализације

Анекс 3. План реализације мера и финансирања пројеката највишег приоритета

15

14

Бр.

АНЕКСИ

151

ГРАЂАНЕ

СЕРВИС ЗА

ТРАНСПАРЕНТАН

ЕФИКАСАН И

ОБЕЗБЕЂУЈЕ

КРАЉЕВО

ГРАД

Управљање

Економија

Секторски
циљеви

Афирмација техничких занимања и
старих заната

6

Унапређење и даљи развој сервиса
и услуга управе

Активирање потенцијала локалног
становништва развојем креативних
индустрија на запуштеним и
недовољно коришћеним локацијама

5

10

Оснаживање рањивих група
становништва кроз развој модела
социјалног предузетништва.

Мере

4

Бр.

Формирање и пружање подршке
предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом*
Социјално предузетништво у области
сакупљања отпада као секундарне
сировине
Јачање капацитета цивилног и
јавног сектора за подршку и развој
социјалног предизетништва
Израда студије мапирања креативних
индустрија
Прилагођавање постојећих
образовних програма и креирање
нових програма обуке и размене
за потребе развоја креативних
индустрија
Креирање инструмената подршке
креативним индустријама на локалном
нивоу (Фондови, Аг. за мала и средња
предузећа и сл.)
Организција радионица за промоцију
техничких занимања у оквиру
основног образовања

Пројекат

услужног центра
10.1 Успостављање
Градске управе у Рибници
Увођење казнене политике за
10.2 неуређено земљиште (парцеле и
објекте)
механизама за уређење
10.3 Увођење
стамбених зграда
Даља подршка имплементацији
10.4 Стратегије - Формирање јединице за
имплементацију
Пројекат формирања градске оптичке
10.5 мреже E-MAN (Ethernet Metropolitan
Area Network)
Увођење система за аутоматско
вођење пословног система
електронско управљање и
10.6 за
архивирање документације на
нивоу градске управе, одељења за
урбанизам и јавних предузећа
Даљи развој ГИС-а и повезивања ЈП
10.7 и установа са централним градским
ГИС-ом
унапређења управљања
10.8 Пројекат
имовином

6.1

5.3

5.2

5.1

4.3

4.2

4.1

Бр.

1.750.000

15.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

MEРР, Мин.културе, IPA 2 CBC,
донатори, буџет Града

Извори
финансирања

3

3

Надлежност

2015

2015

Период
реализације

152

ПОНУДЕ РЕГИЈЕ

ТУРИСТИЧКЕ

ПРОМОЦИЈЕ

ГРАД КРАЉЕВО –
ЦЕНТАР

Туризам

Управљање

Секторски
циљеви

Развој механизама за укључивање
цивилног сектора у процес
креирања и спровођења локалних
јавних политика

Унапређење сарадње институција и
установа у области културе

13

14

20

Унапређење институционалног
оквира и процеса управљањау
локалној самоуправи

12

Дефинисати туристичку понуду
и обезбедити доступност
информација, повезаност и
заједничко деловање актера у
области туризма

Развој и јачање модела
партиципативног доношења одлука

Мере

Пројекат

Унапређење комплекса Спомен парка
20.1 и обезбеђење боље повезаности са
централном градском зоном
Израда Стратегије развоја туризма
стратегијом маркетинга која ће,
20.2 са
између осталог, и реално дефинисати
туристичке циљне групе

Израда Градских одлука које регулишу
11.1 област партиципативног планирања и
одлучивања
Спровођење едукативних програма
представнике јавног сектора
11.2 за
о партиципацији у процесима
планирања и доношења одлука
Доношење одлука које обезбеђују
координацију, расподелу
12.1 бољу
одговорности и већу функционалност
извршних органа града
Доношење одлука о успостављању
оквира за
12.2 инстититуционалног
координацију рада свих комуналних и
других ЈП *
Доношење локалних одлука које
регулишу изворне надлежности
самоуправе са циљем
12.3 локалне
повећања ефикасности и квалитета
комуналних услуга и животног
окружења
Јачање техничких и стручних
капацитета локалне самоуправе
и органа града) за примену и
12.4 (ЈП
спровођење одлука које доприносе
унапређењу квалитета комуналних
услуга и животног окружења
Доношење правних аката који
град да у процесу
13.1 обавезују
доношења локалних одлука обезбеде
учешће грађана
Едукација цивилног сектора о
учешћа у процесу
13.2 механизмима
доношења и спровођења локалних
одлука
Израда месечних информативних
13.3 електронских билтена о раду локалне
самоуправе
Формирање координационог радног
за планирање и координацију
14.1 тела
годишњих И месечних планова у
области културе
14.2 Израда месечних културних водича

Бр.

17.500.000

150.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Извори
финансирања

11

Надлежност

2015/2016

Период
реализације

Анекс 3. План реализације мера и финансирања пројеката највишег приоритета

11

Бр.

АНЕКСИ

153

ИДЕНТИТЕТА

КУЛТУРНОГ

ПРОМОЦИЈЕ

ЦИЉУ

НАСЛЕЂА У

КУЛТУРНОГ

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Културно наслеђе

Краљево се на
регионалном
и ационалном
нивоу издвојило
као туристичка
дестинација (пре
свега као тзв.
gаtеwаy
дестинација –
улазна
дестинација коју
туристи посете
у оквиру посете
регији)

ПОНУДЕ РЕГИЈЕ

ТУРИСТИЧКЕ

ПРОМОЦИЈЕ

ГРАД КРАЉЕВО –
ЦЕНТАР

Туризам

Секторски
циљеви

23

Промоција свести о значају очувања
културног наслеђа идентитета и
града

Дефинисати туристичку понуду
и обезбедити доступност
информација, повезаност и
заједничко деловање актера у
области туризма

1

Краљево уз помоћ свеобухватног
приступа промовише туристичку
понуду града и регије

Унапређење постојеће
туристистичке инфраструктуре

Мере

22

21

Бр.

Пројекат

1.4

1.3

1.2

1.1

Израда приручника са смерницама за
изглед историјски вредних објеката
Спровођење кампање за власнике
објеката за изглед реклама на
објектима под заштитом (у складу са
условима Завода за заштиу споменика
културе)
Спровођење кампања у школама на
тему архитектуре и очувања културног
наслеђа
Оснивање неформалне радне групе
са представницима актера у области
туризма / културног наслеђа /
културе и израда годишњег културног
календара

Увођење сервиса за изнајмљивање
23.5 бицикала и креирање понуде обиласка
града бициклом

23.4 Карневал на води

23.3 Јачање гастрономије у служби туризма

23.2 Јачање водичких служби

„Инфо-центар и сувенирница у
23.1 Музеју-Опремање система за
успостављање инфо-центра

Укључивање Краљева као дестинације
22.5 у манастирске туре с поласком из
Београда

инфо поинта/визиторског
21.1 Оснивање
центра Рижина пруга
постојеће туристистичке
21.2 Унапређење
инфраструктуре
свих туристичких пратећих
22.1 Превођење
садржаја
22.2 Креирање понуде сувенира
мостова (визуелни
22.3 Брендирање
идентитет – расвета и панои)
визуелног идентитета
22.4 Стварање
установа

Бр.

800.000

4.000.000

7.000

35.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Извори
финансирања

13

11

Надлежност

2014/2015

2014/2015

Период
реализације

154

ГРАДА

ИДЕНТИТЕТА

КУЛТУРНОГ

СНАЖНОГ

РАЗВОЈ

И ДАЉИ

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Kултура

ИДЕНТИТЕТА

КУЛТУРНОГ

ПРОМОЦИЈЕ

ЦИЉУ

НАСЛЕЂА У

КУЛТУРНОГ

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Културно наслеђе

Секторски
циљеви

Урбана обнова и ревитализација
заснована на принципима очувања
културног наслеђа и развоју туризма
и културе

6

Едукација становника у вези са
одржавањем стамбених зграда

Едукација становника у вези са
одржавањем стамбених зграда
Акције за стимулисање уређења
културно-историјски вредних
стамбених објеката

Културно лето са три фестивала и
13.1 низом других културних дешавања као
централна манифестација
простова за урбане
14.1 Дефинисање
спортове + алтернативне уметности

Промоција и проширење
фестивалских активности у Краљеву

Развој понуде које комбинује спорт
и културу

12

13

14

Проширење понуде установа
културе намењене деци и омладини

2.200.000
(1.Фаза)

8.000.000

70.000

35.000

1.500.000

172.000.000
4.000.000

500.000

57.000.000

150.000

18.500
(1.Фаза)

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Уређење фасада културно-историјски
вредних објеката у централној градској 17.000.000
зони
Уређење и очување објеката Модерне

„Ревитализација старог језгра града
(активирање залеђа главне улице)
Организација (међународних) летњих
студентских школа на тему санације
и могућности коришћења одређених
заштићених објеката
Развој руте „Српски средњи век“
и обележавање одговарајућих
споменика
Организација средњовековног
фестивала

Пројекат

Креирање заједничког инфо центра
свеобухватног информативног
10.1 и
пакета са инфо пунктовима у свим
институцијама културе
младим уметницима у
11.1 Подршка
Краљеву
11.2 Оснивање Омладинског центра
електроцентрала у функцији
12.1 Стара
културе
Дома војске у културни
12.2 Пренамена
центар
12.3 Кров за концертну бину
Дома друштвених
12.4 Реконструкција
организација
амфитеатра на десној
12.5 Изградња
обали Ибра

6.1

5.2

5.1

4.2

4.1

3.2

3.1

2.2

2.1

Бр.

Промоција, проширење и
унапређење понуде установа
културе

11

Сарадња између постојећих
установа културе на припреми и
ширењу информација у области
културе и туризма

„Активно учешће грађана Краљева у
уређењу и одржавању свог града“

5

10

Унапређење управљања и
одржавања стамбеног фонда–
културног наслеђа

Средњовековна баштина као база за
даљи развој туристичке понуде

Очување, заштита и ревитализација
очуваног културног наслеђа
Краљева– очување урбане матрице
Краљева од посебног значаја

Мере

Буџет, Мин, културе, донатори

7

11

3

Буџет, ЕУ, донатори
Мин.фиансија, донатори

3

3

3

Надлежност

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори, Министарство
културе

Буџет, донатори, власници

Извори
финансирања

>

2014/2015

2014/2020

2014/2020

2014/2020

2014/2016

Период
реализације

Анекс 3. План реализације мера и финансирања пројеката највишег приоритета

4

3

2

Бр.

АНЕКСИ

155

16

15

Бр.

Промоција и очување културног
идентитета и традиције Краљева

Промоција уметности у јавном
простору

Мере

ОБРАЗОВАЊЕ
ПО МЕРИ ДЕЦЕ
И МЛАДИХ
XXI ВЕКА

Образовање

Подизање
квалитета
постојећих
и стварање
нових услуга
социјалне
заштите
у складу са
потребама
грађана

ЗА СВЕ У XXI ВЕКУ

ЗДРАВЉЕ

БОЉЕ

10

7

6

5

4

3

2

1

Пројекат

7.2

7.1

6.1

5.1

4.2

4.1

3.1

2.1

1.1

Дневни центар за лица са сметњама у
развоју са могућношћу радне и других
врста терапије.
Доступност свих објеката
и институција особама са
инвалидитетом.

Имплементација протокола.

Дневни центар за старе.

Центар локалних услуга.
Превенција болести зависности и
малолетничке деликвенције у школској
средини.

Превођење свих туристичких пратећих
садржаја.

Оснивање инфо поинта/визиторског
центра Рижина пруга.

Унапређење комплекса Спомен парка
и обезбеђење боље повезаности са
централном градском зоном.

16.2 Култура сећања.

Реконструкција преосталих слика
Маржика и презентовање
15.1 Владислава
репродукција слика на паноима у
центру града и на мостовима.
Постављање обележја значајним
на јавним местима
15.2 Краљевчанима
(бицикл – Радиша Чубрић, сат – Раде
Вукашиновић, Миле Недељковић,…).
Акцентовање урбанистичког
16.1 француског кутка – Уметничке
колоније.

Бр.

ОШ „Свети Сава“ и сале за
10.1 Изградња
физичко васпитање.
Повећање капацитета предшколских
10.2 Реконструкција вртића Бамби.
и школских објеката изградњом
нових и реконструкцијом постојећих 10.3 Реконструкција вртића Полетарац.
објеката
и проширење постојећих
10.4 Доградња
капацитета ОШ “Светозар Марковић”

Подизање квалитета живота
особа са инвалидитетом кроз
бољу интеграцију и доступност
институција и услуга

Развој нових услуга за старије
грађане којим се омогућава што
дужи боравак старих у природном
окружењу
Успостављање међусекторске
сарадње актера у области социјалне
политике

Унапређење постојећих и развој
нових услуга за све грађане

Повећање капацитета објеката
здравства у просторном обухвату
СИУР-а
Развој нових услуга у складу са
потребама грађана, нарочито у
области социјално-медицинске
заштите (палијативно збрињавање,
SMART CARE и сл. )

Унапређење постојећих услуга у
области здравствене заштите

Социјална и здравствена заштита

ГРАДА

ИДЕНТИТЕТА

КУЛТУРНОГ

СНАЖНОГ

РАЗВОЈ

И ДАЉИ

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Култура

Секторски
циљеви

57.000.000

1.000.000

2.000.000

8.500.000

5.300.000

500.000

8.700

17.000

74.000

45.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Министарства

Буџет, ЕУ, донатори

Мин. рада, зап. и соц.пол

Буџет, донатори

Буџет, донатори

Мин. Здр., МЛС, CEB, WB, KfW

Извори
финансирања

12

3

10

10

10

10

15

Надлежност

2014/2016

2014/2020

>

>

>

>

2015/2016

Период
реализације

156

СПОРТА

ОМАСОВЉЕЊЕ

КВАЛИТЕТА И

ПОДИЗАЊЕ

Спорт

ОБРАЗОВАЊЕ
ПО МЕРИ ДЕЦЕ
И МЛАДИХ
XXI ВЕКА

Образовање

Секторски
циљеви

Осигуравање одрживог
финансирања спорта

Подизање нивоа сарадње и
организовања у спорту

21

22

13

Унапређење инфраструктурних
услова за бављење спортом

13.1

Промоција и унапређење понуде
у области високошколског
образовања односно
високошколских институција у
Краљеву

20

Академија за старије – бесплатна
образовања за пензионере
12.1 могућност
(нпр. организовање компјутерских
курсева)

Стварање и унапређење понуде у
области доживотног учења

12

20.1 Атлетски стадион
20.2 Спортска сала
20.3 Теретана на отвореном
затвореног базена код
20.4 Изградња
градске терасе
затвореног базена у
20.5 Изградња
Рибници
20.6 Клизалиште
20.7 BMX стаза на обали Ибра.
стазе за рекреацију поред
20.8 Изградња
атлетског стадиона
за вожњу ролера, бицикла,
20.9 Стазе
скејта – скејт парк
спортско-рекреативног
20.10 Уређење
центра на левој обали Ибра
20.11 Изградња велодрома
Фандрејзинг – кампања за
21.1 финансирање понуда у области
масовног спорта
Развој календара важних спортских
21.2 манифестација у Краљево – заједнички
маркетинг
Округли сто Спорт – установљавање
22.1 редовног дијалога актера из области
спорта
Развој календара важних спортских
22.2 манифестација у Краљево – заједнички
маркетинг

центра за дигитализацију
11.1 Формирање
у Народној библиотеци

Модернизација постојећих
капацитета кроз унапређење
просторне и техничке
опремљености

Пројекат

11

Бр.

10

Мере

4.750.000
5.000.000

575.000.000

10.000

1.150.000
545.000.000

400.000
7.000.000

805.000.000

22.000

46.000.000

2.500.000

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

3
3

Буџет, ЕУ, донатори

3

3

3

14

Надлежност

Буџет, ЕУ, донатори

Буџет, ЕУ, донатори
Буџет, Министарство
Буџет, ЕУ, донатори

ЕУ, Мин, културе

Извори
финансирања

2014/2017

2014/2025

2014/2015

2014

2014/2020

2015

Период
реализације

Анекс 3. План реализације мера и финансирања пројеката највишег приоритета

спортских терена у ОШ “IV
Повећање капацитета предшколских 10.5 Уређење
краљевачки батаљон”
и школских објеката изградњом
нових и реконструкцијом постојећих
дворишта школских и
10.6 Уређење
објеката
предшколских објеката

Бр.

АНЕКСИ

157
Пројекат

ЈКП „Водовод“

ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“

ГУ - Служба за управљање пројектима и лок.-екон. развој

НВО Еко парк Рибница

ГУ, Одсек за заштиту животне средине

Културни центар „Рибница“

ЈКП „Чистоћа“

Завод за заштиту споменика културе Краљево

Центар за социјални рад

Туристичка организација Краљево

JП „Општинска Стамбена агенција“

Народни музеј Краљево

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“

Дом здравља Краљево

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Осмишљавање визуелног идентитета
Краљева као града спорта, укључујући
23.1 и маркетиншку стратегију која треба
дефинисати у блиској сарадњи са
представницима културе и туризма

Бр.

2

„Промоција спорта као бренда
Краљева“Побољшана промоција
спорта као препознатљиве
особености Краљева (спорт као
последња баријера пороцима)

Мере

ЈЕП „Топлана“

23

Бр.

1

НАДЛЕЖНОСТ:

СПОРТА

ОМАСОВЉЕЊЕ

КВАЛИТЕТА И

ПОДИЗАЊЕ

Спорт

Секторски
циљеви

Трошкови
реализације
РСД
ЕУР

Извори
финансирања

Надлежност

Период
реализације

А

Анекс 4. Преглед пројеката – подела по тематским областима

10.1

10.4

1.3

12.1

11.1

10.2

12.2

12.3

12.2 13.1

10.1

2.1

2.6 & 2.8

12.1

1.4 - 1.7

12.5

3.2 - 1.4

12.3

12.4

4.1 - 4.3

13.2

23.3

14.1

4.1

20.8
2.3

2.7
8.1

11.2

20.2

21.2

22.1

22.2

2.2

3.1

3.2

5.1

15.2

16.1

16.2

1.1

2.1

21.1

21.2

22.1

22.2 23.1

14.1

3.1
2.10

20.10
12.3

8.1
5.1

10.1

22.3

14.3

3.1

12.3
13.2

5.3

4.2

10.2
2.1
2.7

2.1

14.3

9.1

10.1

1.3
13.1
1.5

10.1
3.1

20.3

2.2

10.2

20.2

10.6

4.2

21.1

10.1

20.6

20.5

10.6

20.9
20.7

1.1

3.1

1.2
1.3
11.2

2.7

1.1

13.1

14.3
8.1
2.1

5.1

10.1

2.1

10.1

14.2

21.1

10.1
14.3

10.1 2.1

11.2

10.6
4.2

8.1

10.6

АНЕКСИ

10.3

20.11

3.1

5.1

Oбласт

5.3

12.1

20.1

23.4

14.4

5.2

11.1

10.1

12.4

2.6 & 2.8
5.1

14.1

1.3

14.2

7.2

10.2

5.3

1.2

13.1

6.1

8.1

6.2

2.5

21.1

13.1

5.4

14.1

5.2

3.1
10.1

5.1

2.1

20.4

1.3

12.6

4.6

12.2

7.1

5.2
21.1

14.2

1.1-1.4

23.5

4.2

4.4

12.4 3.1

12.5

5.1

11.1-11.5

23.2

4.1

10.1

2.3

2.2

2.1

12.4

10.2

10.1
11.1

4.1

3.3

21.1
10.1
1.4

5.1

21.1

12.2

3.5

22.5

3.1
12.3

13.1

1.1

8.1

2.12

3.4

5.1

2.1

Објект Приоритетни пројекти
Урбане структуре и становање
Саобраћај и техничка инфраструктура
Јавни простор и животна средина
Економија, управљање и туризам
Заштита споменика културе и култура
Социјална и здравствена заштита, образовање и спорт
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4.1

3.2

10.1

4.1
5.1

12.1
12.3

8.1

2.11
4.3

8.1

22.3

5.3

12.1

2.9

3.3

22.4

4.5

4.1

10.3

12.3

11.2

2.8

3.2

16.1

3.1

10.5
10.1

4.3

11.1

1.7

10.5 - 10.8

20.1

23.1 10.1

3.1

2.4

10.1

1.6

1.8

6.1

10.6

2.6 & 2.8

5.5

1.2

15.1

22.2

13.1

4.2
10.4

22.1

3.1

1.4
13.1

5.1

6.1

управљање

6,5%

6

туриза
12,9%
7,0%

Културно насл
култура

Социјална и зд

6,5%

9,5%

образовање

9,0%

спорт

8,0%

Städtebauliche

2,5%
2,0%

4,5%

Wohnen
12,4%

Verkehr
4,5%

Technische Inf

Öffentlicher Ra
7,0%

8,0%

Umwelt

Lokale Wirtsch
6,5%

Verwaltung
12,9%

Tourismus

Kulturelles Erb

7,0%

Kultur
6,5%

9,5%
9,0%

Sozial- und Ge
Bildung
Sport

Процентуално учешће пројеката по тематским областима

8,0%

Урбане
структуре
Урбане
структуре

2,5%

Становање
становање

2,0%

4,5%

Саобраћај
Саобраћај

12,4%

Техничка
инфраструктура
техничка
инфраструктура

4,5%

Јавни
простор
Јавни
простор
7,0%

8,0%

Животна
средина
животна
средина
Економија
Економија
управљање
Управљање

6,5%
12,9%
7,0%

туриза
Туризам
Културно
наслеђе
Културно
наслеђе
култура
Култура
Социјална
и здравствена
заштита
Социјална
и здравствена
заштита

6,5%

9,5%

образовање
Образовање

9,0%

спорт
Спорт

8,0%
4,5%

Städtebauliche Struktur

2,5%
2,0%

Wohnen
12,4%

Verkehr
4,5%

Technische Infrastruktur
Öffentlicher Raum
7,0%

8,0%

Umwelt
Lokale Wirtschaft & Arbeitsmarkt

6,5%

Verwaltung
12,9%

7,0%
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Tourismus
Kulturelles Erbe
Kultur
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