Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године
Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године је усвојен на седници
Народне скупштине 23. новембра 2010. године у облику закона и ступио је на снагу 1. децембра
2010. године. Просторним планом утврђују се дугорочне основе организације, уређења,
коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и
социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на
њеној територији. Остали плански документи (регионални просторни план, просторни план
подручја посебне намене, просторни план јединице локалне самоуправе и урбанистички
планови) морају бити усаглашени са Просторним планом. Просторни план представља основ за
дефинисање стратегија на државном, регионалном и локалном нивоу у мери у којој имају
утицај на просторни развој Републике Србије, њених региона и јединица локалне самоуправе.
За спровођење Просторног плана одговорно је министарство надлежно за послове
просторног планирања.
Финансијска средства потребна за остварење Просторног плана нису одређена у
самом Просторном плану, већ су дефинисана у Програму имплементације ППРС-а за период
од 2011. до 2015. године као оријентациони износи (у РСД) за реализацију стратешких
приоритета са могућим изворима средстава за финансирање.
Просторни план садржајно је подељен на следеће целинеј:
 визија, принципи и циљеви просторног развоја Републике Србије;
 регионални развој;
 природа, еколошки развој и заштита;
 становништво, насеља и социјални развој;
 одрживи развој економије, транспорта и инфраструктуре;
 просторна интеграција Србије;
 индикатори и кључни приоритети просторног развоја.
Садржи 31 тематску карту и 5 рефералних карата.
У погледу просторног развоја дугорочна визија Републике Србије је да буде:
територијално утврђена и регионално уравнотежена, одрживог економског раста и
конкурентна, социјално кохерентна и стабилна, инфраструктурно опремљена и саобраћајно
приступачна, очуваног и заштићеног природног и културног наслеђа, квалитетне животне
средине, и функционално интегрисана у окружење.
Успешан просторни развој Републике Србије, односно постепено приближавање визији
њеног просторног развоја захтева достизање серије основних циљева, међу којима су према
свом значају равноправно најважнији следећи:
 Уравнотеженији регионални развој и унапређена социјална кохезија;
 Регионална конкурентност и приступачност;
 Одрживо коришћење природних ресурса и заштићена и унапређена животна средина;
 Заштићено и одрживо коришћено природно и културно наслеђе и предео;
 Просторно-функционална интегрисаност у окружење.
За спровођење Просторног плана усвојен је Програм имплементације ППРС-а за
период од 2011. до 2015. године којим су утврђене мере и активности за спровођење ППРС-а.
Програм садржи нарочито: 1) приоритетне пројекте за остваривање просторног уређења; 2)
динамику за уређење појединих просторних целина и приоритетних пројеката; 3) износе и
изворе средстава за финансирање пројеката; 4) рок извршења пројеката; 5) одговорност за
извршење пројеката; 6) показатеље за праћење промена стања у простору.
Наглашена су четири сегмента имплементације. Први сегмент имплементације је разрада
планова већих територијалних јединица плановима мањих територијалних јединица. Без тог
сегмента имплементација је непотпуна. Други сегмент имплементације је разрада и подршка
реализацији стратешких приоритета тј. пројеката дефинисаних у просторним плановима. Трећи
сегмент имплементације представља систем показатеља тј. индикатора просторног развоја који
су значајни за праћење тј. мониторинг промена у простору са утицајем на његово коришћење,
организацију и опремање. Четврти сегмент имплементације је изградња информационог
система који постаје неопходан услов за квалитетно управљање простором и развојем у њему.
Цео текст стратегије можете наћи овде

