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Планирање и изградња корупције – борба против корупције, кршења људских 
права и основних слобода у урбанистичком и просторном планирању 
  

 

Позив на конференцију за медије: Измене Плана генералне регулације Београда у сенци корупције 

и инвеститорског урбанизма - Саучешће учешћу јавности  

 

РЕРИ и Министарство простора вас позивају на конференцију за медије 

у петак 28. јануара у 11 сати 

Медија центар, Теразије 3 

 

Нацрт измена Плана генералне регулације града Београда, кровног регулационог плана за читаво 

грађевинско подручје Београда, наћи ће се 1. фебруара на дневном реду Комисије за планове 

Скупштине града Београда. Предлог измена Плана, који у планској пракси представља еквивалент 

закона, спроводи се на начин који отвара оправдану сумњу о намери да се омогући даља експанзија 

инвеститорског урбанизма и створе услови за потпуну доминацију приватног интереса над интересом 

грађана Београда.  

 

Неколико суштинских проблема прати Нацрт којим се мења најважнији урбанистички инструмент. Први 

проблем је организовање и спровођење јавног увида у документ оваквог значаја током новогодишњих и 

божићних празника, у условима који не омогућавају стручној јавности и грађанима да се са планским 

документом упознају, као и да дају своја мишљења и сугестије на предложена решења. Такође, озбиљне 

мањкавости јавног увида чине недоследности у материјалу који је изложен, непоклапање текстуалних и 

графичких делова, нејасни графички прилози и техничке потешкоће у читању плана. Најспорнији је ипак 

сам садржај измена ПГР-а, којима није стављен ван снаге ни један од планова нижег хијерархијског реда 

који су у претходном периоду неплански и противзаконито усвојени. Напротив, сва спорна решења су, 

без разматрања,  преписана. Оваквим неодговорним приступом хијерархија планова окреће се супротно 

закону „одоздо-нагоре“ и суспендују се сви успостављени механизми контроле у урбанистичком 

планирању. Сматрамо да наведене чињенице недвосмислено указују на потпуно неодговоран, приступ 

у планирању Београда а на штету јавног интереса и одрживог развоја града. 

     

Постојеће околности воде у логичан закључак да се измене и допуне Плана генералне регулације града 

Београда спроводе ради легализације постојећег стања и препуштања градског развоја партикуларним 

интересима, легитимизованим у сенци корупције. Услед свих навода, захтевамо да се Нацрт измена 

Плана генералне регулације града Београда без одлагања повуче из процедуре и позивамо јавност да 

овом захтеву пружи подршку. 

 

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. 

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и 

помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина 

права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и 

медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. 

Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно. 


