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Др Владимир Мацура1 
Др Злата Вуксановић Мацура2 
 
 
 
 
ПОЈАВА, УСПОН И ПАД KОНТИНУИРАНОГ ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ 1970–
2020. 
 
 
 
Резиме. Kонтинуирано планирање је формалан репетитиван процес ритмичког преиспитивања 
урбанистичког или регионалног плана, са намером да се план ревидира и мења уколико се покажу 
несагласности са реалношћу или смер развоја који не иде ка стању града које заједница види као 
пожељно. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се раних 1970-их, али 
нису пренете у праксу. Пуна примена овог планерског концепта повезана је са израдом, 
спровођењем и ревизијама Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Овај чланак 
приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији. Циљ нам је 
да укажемо на значај примене концепта континуалног планирања у развоју градова и покренемо 
дебату о његовом враћању у домаћу планерску праксу. 
 
 
EMERGENCE, RISE AND FALL OF CONTINUOUS PLANNING IN SERBIA 1970–2020 
 
Abstract. Continuous planning is a formal, repetitive process of rhythmic revision of an urban or regional plan, 
intending to revise and change the plan if there are inconsistencies with reality or the development is not in the 
direction of the state of the city that the community perceives as desirable. The first ideas about continuous 
planning in Serbia appeared in the early 1970s but did not come into practice. The full implementation of this 
planning concept is related to the formulation, implementation and revision of the General Plan of Belgrade 
2021, adopted in 2003. This article presents the emergence, rise and fall of continuous planning in urban 
practice in Serbia. We aim to point out the importance of the concept of continuous planning to city 
development and to initiate a debate on its return to Serbian planning practice. 
 
 
 
1. УВОД: КОНТИНУИРАНО ПЛАНИРАЊЕ КАО ПРИСТУП 
 
Рад приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији, 
посебно у Београду. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се 
раних 1970-их, а пуна примена овог концепта повезана је са израдом и спровођењем 
Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Kонтинуирано планирање је једно 
моћно решења ка сигурном путу у условима неизвесне будућности градова, региона, а са 
пандемијом видимо и држава. Kонтинуитет прати појаве као што су сталне промене и раст 
(Healey, 1997) или континуална урбанизација. Аутори такође говоре о људској повезаности 
која може да се изрази са „континуитет напора у постизању сарадње“ (Tornberg, 2013) 
засновне на сталној дебати (Wong, 2002) ради суочавања са изазовима реалног света. 
Тешко се може замислити хармонична цивилизација без плана који се стално дорађује. Чак и 
у случајевима када овај поступак не постоји, већ када постоје други облици планирања, као 
што је регулационо, или конвенционално мастер планирање, чак и тада се врше промене 
планова – свакако не по начелима континуираног планирања. Стога је природно да се 
указује на „суштину континуитета процеса планирања” (Khakee, 1992, стр. 326), односно на 
“природу континуитета развоја и праксе планирања” (Margalit, 2013, стр. 373). Међутим, 
упоредо са континуитетом извесности и успеха, тече и континуитет неизвесности, 
непознатих и изненађујућих процеса, појава, стања и догађаја (Nyseth, 2012, стр. 30) и 
континуирано планирање управо то решава на систематски и доследан начин, за разлику од 
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других поступака. Мелвил Ц. Бранч (1981, стр. 35) истиче да „континуирано мастер 
планирање мора обухватити спектар […] извесности и несигурности“. Одговор на 
несигурности, вероватно је његов најважнији задатак. Потрага за ефикаснијим решењима 
довела је до унапређеног модела у коме је, према Питеру Холу (Hall, 2002, стр. 53) 
„планирање континуиран процес који мора да прихвати [све] суптилне и променљиве силе из 
спољашњег света“. 
Незадовољавајућа ситуација са конвенционалним мастер планирањем, које није на 
адекватан начин реаговало на брзину промена које су настале након Другог светског рада, у 
појединим срединама је водила ка увођењу сасвим другачијег приступа у планирању и 
управљању градом. Назнаке континуираног планирања срећемо још 1920-их година у 
Сједињеним америчким државама, док је до њихове шире примене на професионалној сцени 
урбаног и регионалног планирања дошло у другој половини 20. века. Већ 1947 године 
британски закон о планирању је увео захтев да се сваке пете године изврши ревизија плана 
према реалном стању простора (Hall, 2002, стр. 6). Генерални план Чикага из 1966. године, 
био је замишљен као „део процеса континуалног планирања развоја“ (Wetmore, 1967, стр. 
353). Свакако, у појединим срединама, настављена је примена старинских мање ефикасних 
приступи у планирању, рецимо у Румунију, у индијској држави Утар Прадеш, и на многим 
другим местима. 
Kонтинуирано планирање се може применити на све нивое планирања и релевантно је за 
сваку врсту планерског задатка. Тако се може говорити о принципима континуираног 
планирања у контексту планирања животне средине (Foster, 2010), планирања националне 
инфраструктуре или у контексту урбанистичког планирања градова, итд. (Tornberg, 2012). 
Проблематика планирања је проблематика времена. Kонтинуирано планирање је окренуто 
ка будућности и стално преиспитује сопствене планске пропозиције и актуелну друштвену 
ситуацију. За разлику од њега, код ригидног мастер планирања, већ у тренутку доношења 
плана његове идеје о будућности града постају прошлост. Са протоком времена, такав 
мастер/генерални план све више одражава прошле идеје, а не оне визије и жеље које 
долазе из актуелног или будућег времена. Kада мастер план постане део континуираног 
планирања, када се ревидира у одређеним временским тачкама, тада се губи његова 
ретроградна одлика. Различите средине, које су прихватиле овакав приступ имају стабилан 
начин управљања изградњом и развојем градова. Србија се за кратко укључила у овај ток и у 
периоду од 2003–2009 (Мацура, 2018), а Београд је континуирано планирање практиковао 
током 2003–2014. године (Arandelovic et al., 2017; Мацура и др., 2019-2020). 
 
2. ПОЈАВА ИДЕЈЕ КОНТИНУИТЕТА У ПЛАНИРАЊУ ГРАДОВА У СРБИЈИ И БЕОГРАДУ 
 
Ране идеје о континуираном планирању у Србији појавиле су се почетком 1970-их у време 
усвајања тада новог Генералног урбанистичког плана Београда, познатог под скраћеницом 
ГУП 1972. Архитекта Борислав Стојков, студијом „Предлог радне методологије континуалног 
просторног планирања“, који је израдио у новембру 1971. године, базирајући је на 
истраживањима током специјализације у оквиру програма СПУРС на Масачусетском 
техничком институту (МИТ) у САД 1970/71, отворио је ову тему о којој се у Београду 
претходно није говорило. Тих година, већи број аутора из УСА, међу којима је најистакнутији 
био Мелвил Бранч, развијао је приступ континуираног планирања, као одговор на неуспех са 
којим се суочавало традиционално мастер планирање америчких градова. Текст Стојкова, 
као и његов студијски боравак, био је део ширег промишљања руководства Урбанистичког 
завода Београда о потреби „унапређења метода планирања“, где је „трајно, континуално 
планирање [било виђено] као битан услов унапређења система планирања“, како је у 
предговору Стојковљеве студије написао архитекта Милутин Главички, коруководилац Тима 
за израду Генералног урбанистичког плана и помоћник директора Урбанистичког завода. 
Материјала из 1970-их показује да је домаћи поглед на континуирано планирање пратио 
дешавања на међународној сцени. Kао синоними новопредложеног система планирања 
употребљавани су „континуално планирање“ и „трајно планирање“ (Стојков, 1972, стр. 19–
22). 
Шта су биле одлике „континуалног планирања“ о којима је писао Стојков 1971. године? На 
почетку студије он наглашава да је то „процес генералног планирања развоја града“ (Стојков, 
1971, стр. 1) у коме је план „средство регулисања будућег развоја“, а не „крајњи циљ“ 
планирања и „статичан документ“ (Ibid., стр. 3) „базиран на идејама јучерашњице“ (Ibid., стр. 
63). Према Стојкову, континуално планирање карактерише дугорочан плански оквир и 
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способност краткорочне реализације, затим повезаност физичког развоја са економским и 
друштвеним развојем, политичким циљевима и општим поставкама друштва у целини, као и 
„отворен и флексибилан“ документ који је разумљив и доступан за јавну дебату (Inid., стр. 
11). 
Стојков у студији из 1971. године дефинише основне фазе укупног процеса континуалног 
планирања у оквиру којих се израђују три врсте планова различитог нивоа и временског 
опсега. То су: 1) дугорочан план са временским хоризонтом од 30 и више године; 2) 
средњорочан (етапни) план са период 5-10 година; и 3) краткорочан план за време од 1-2 
године који треба да одговори на тренутне проблеме града. У таквој констелацији, дугорочан 
генерални план био би „окосница“ за друге планове, али „по практичном значају део од мање 
важности“ (Ibid., стр. 65), док би кључну улогу имали етапни планови који би били 
усаглашени са средњорочним друштвено-економским плановима (Ibid., стр. 64), односно са 
буџетом и програмима уређења градског земљишта (Ibid., стр. 68). Стојков даље образлаже 
да процес „континуланог генералног планирања треба да се преформира у перманентни 
процес етапног-средњорочног планирања на бази поставки и карактеристика генералног 
планирања које је презентирао и на основу којих је усвојен и подржан од стране јавности“ 
(Ibid., стр. 64). На тај начин би генерални план са дугорочним временским хоризонтом био 
ревидиран сваких 10 година, чиме би се „перманентно померао даље у будућност“ (Ibid., стр. 
70).  
Стојковљева студија била је основ за „Тезе о даљем унапређењу просторног планирања 
развоја Београда“, коју су децембра 1971. године припремили Милутин Главички и Стојков, а 
чија суштина је била сублимирана у „четири закључка акционе природе“ (Главички и Стојков, 
1971, стр. 1, 32-33) која су предложена Скупштини града Београда на усвајање. Замисао је 
била да припремљене Тезе, као засебан документ буду усвојене када и Генерални 
урбанистички план Београда „тако да његовим ступањем у важност почне да функционише и 
систем трајног планирања развоја града и почну да се раде просторни планови који се тим 
системом подразумевају.“ (Ibid., стр. 32). У реалности, идеја о континуитету планирања 
делимично је прихваћена. Да градски врх неће тако лако прихватити ту идеју могло је да се 
наслути из „Уводног излагања“ Александра Ђорђевића, директора Урбанистичког завода и 
руководиоца тима за Генерални урбанистички план Београда, који ни једном речју није 
поменуо трајно планирање Београда, већ је описивао Генерални план старомодним 
речником ригидног мастер планирања (Ђорђевић, 1972). У члану 10. Одлуке о усвајању 
Генералног урбанистичког плана Београда (Одлука, 1972, стр. 28) предвиђено је да се 
измене и допуне Генералног плана врше „по принципу трајног планирања, по правилу, у 
дестогодишњим периодима […] по поступку прописаном за његово доношење“. 
Међутим, Одлука није садржала друге елементе континуираног планирања, као што су 
израде етапних и краткорочних планова, нити је Скупштина града усвојила понуђене „Тезе о 
даљем унапређењу просторног планирања развоја Београда“ већ су остале у склопу 
документације Генералног плана. Захваљујући ангажовању планера из Урбанистичког 
завода и договору са Заводом за изградњу (касније Дирекција за градско земљиште и 
изградњу Београда), урађен је и усвојен први и једини етапни план за период 1980–1985. Ту 
се стало, а годишњи планови нису рађени. Поред тога, Одлуком усвојена одредба о 
десетогодишњим изменама и допунама Генералног урбанистичког плана усвојеног 1972. 
године није била реализована, већ су оне, као и све претходне, вршене према слободној 
процени градске управе (Мацура и др., 2019-2020). Уочљиво је да је у периоду 1972-2000. 
било могуће извршити свега две ревизије дугорочног плана. Догађаји који су уследили 
показали су да је уместо две ревизије плана рађено шест модификација доктринарно 
нејасног карактера и то године 1983, 1985, 1987, 1997, 1999. и 2000. године (Сл. лист града 
Београда, бр. 31/1983, 2/1985, 28/1987, 14/1997, 2/1999, 13/2000). Другим речима, одбијањем 
предлога Главичког и Стојкова да се покрене континуирано планирање, задржано је 
конвенционално генерално планирање са дискреционим одлучивањем о изменама и 
допунама. 
Неколико разлика уочавају се између концепта континуалног, односно трајног планирања 
који је изнео Стојков 1971. године, у односу на концепт континуираног планирања како се он 
данас разуме у планерској пракси и теорији. Управо фаза етапног планирања у форми 
израде средњорочних етапних планова, представља једну од битних разлика у односу на 
савремени концепт по коме је иницијални генерални план предмет ревизија што обезбеђује 
директу, а не посредну, флексибилност иницијалног документа. И можда пресудно, 
успостављање везе са законом о планирању, као централном месту данашњег 



 
I Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова 
 

 26 

континуираног планирања, у иницијалним размишљанима о његовом увођењу у Србији и 
Београд са почетка 1970-их у потпуности је изостало, што је вероватно, утицало и на 
изостанак примене овог концепта у тадашњој планерској пракси. Без обзира на разлике 
између „јуче и данас“, које су природне јер се професија и друштво развијају, Стојковљев 
рад, инициран и подржан од Главичког, остаје као трајна и вредна карика у кретању 
планирања у Србији. 
 
3. УСПОН КОНТИНУИРАНОГ ПЛАНИРАЊА 
 
Пети октобар 2000. био је прекретница у српском друштву. Један режим је срушен, али се 
други још није појавио. Иза великих прекретница стоје велики „прагови“: излази се из нечега, 
али се не зна у шта ће се крочити. Оно из чега се излазило, био је Београд физички, 
функционално и естетски оскрнављен током 1990-их. Анализа која је у Урбанистичком 
заводи направљена почетком 2000-их говорила је о „привредном колапсу града, 
запостављеном и неусклађеном развоју саобраћајног система, о инфраструктурном систему 
на граници експлоатационе моћи, о деградацији просторних вредности града, нарочито 
јавних простора и рубних зона, о бесправној градњи [...] распрострањеној по читавој 
територији, о недовољно развијеном управљачком систему Београда“ (Хипотеза, мај 2001, 
стр. 9). Анализа је показала да уместо градског центра постоји „киоск привреда“, уместо 
становања нелегална нехигијенска станишта, уместо индустријских зона закоровљени 
погони. „Kао што је друштво тражило нормализацију, тако је град тражио излечење. Укратко, 
ГП 2021. [верзија из 2003] изникао је из потребе да се новом друштвеном систему, који се 
постепено рађао, обезбеди [концептуално] нови урбанистички план којим ће се усмеравати 
даљи градски развој“ (Бојанић, 2013, стр. 65) и који ће пред собом имати другачије задатке. 
Највећи број генералних планова доношених у неколико задњих деценија 20. века имао је 
мање-више три основне оријентације: прво, подизање квалитета структура унутар градског 
ткива; друго, артикулисање нове изградње претежно на ивицама Београда; и треће, покушаје 
изналажења решења за мешавину спонтаних и нелегалних насеља у рубној зони. Генерални 
план 2021. имао је пред собом другачији Београд и другачије задатке. Распаднути град је 
требало реконструисати и реновирати, али и прилагодити новим потребама, од који су неке 
биле познате, док су се друге тек наслућивале, али се о њима није много знало. Тражио се 
план који ће истовремено бити и план који је „оперативни документ и визија будућности“, 
(Kонцепција, јуни 2001, 11)  једном речју и план обнове и план перспективе (Марићевић, 
2002). Генерални план 2021. је гледао ка два хоризонта: први је био средњорочан а други, 
дугорочан. У тим првим годинама акценат је био стављен на обнову града, док је наредни 
период био окренут ка перспективним инвестиционо захтевним пројектима. 
Kомплексно замишљена комбинација обнове и напретка изискивала је плански документ који 
може да гарантује да ће бити поуздан водич у реализацији и крупних пројеката, али и 
тачкасте модернизације блокова и зграда, улица и јавних простора изграђеног ткива. Та 
гаранција је морала да се односи на све секторе – од становања, преко привредних подручја 
до рекреативних зона, од саобраћајница до бројних инфраструктурних мрежа, од ЛРТ-а до 
бициклистичких стаза, од авенија и паркова до ванградских шума, од копна до Саве и Дунава 
и њихових обала. Шест дискреционих промена ГУП од 1972. до 2000, које су долазиле из 
политичког језгра Београда, биле су јак подстицај да се сумња у ригидно мастер планирање. 
Овај стил планирања, уколико би био примењен у Београду после 2000, носио би ризик 
застаревања плана, погрешних процена или немогућности одговора на изненадне појаве, а 
да при том не би имао легислативне, већ само волунтаристичке могућности да се овим 
неугодностима супротстави. После 2000. циљ београдске управе и Урбанистичког завода 
био је да се ово не понови. За избегавање ентропије ГП 2021 било је потребно да се 
примени концептуално потпуно нови приступ. Решење је пронађено у континуираном 
планирању које је на прелазу два века било коришћено у већем броју земаља. Kонкрента 
инспирација за примену овог приступа, стигла је преко колегинице Мирјане Гвоздић из 
Норвешке, која је била урбаниста у планерској служби Ставангера (Мацура, 2018). 
У Норвешкој је Закон о планирању и поступку обраде грађевинских дозвола (PBL, 2008) који 
је долазио из Министарства за општине и модернизацију, био основ континуираног 
планирања, мада се оно није тако називало. Према том Закону, Општински план (што 
одговара нашем ГП или ГУП) с обзиром да је дугорочни документ морао је да се ажурира 
сваке четврте године када се након локалних избора појави нова градска управа чији је 
мандат такође четири године (PBL, IV, 2008). Поклапање политичког мандата и интервала 
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између ревизија је такође законска обавеза. Општински план садржи годишњи акциони план 
који се редовно усглашава са просторним и буџетским решењима за наредну годину. Тако се 
овај систем планирања састоји од краткорочних планских одлука дужине једне године, 
средњорочних дужине четири године и дугорочних без временског ограничења. Свака нова 
средњорочна ревизија мање или више мења општински план и он је за наредне четири 
године нешто другачији него што је био у претходне четири. 
Ово решење спречавања ерозије плана, Миодраг Ференчак, у то време директор сектора за 
ГП у Урбанистичком заводу и Владимир Мацура директор Завода и руководилац ГП, 
предложили су 2001. водећим људима београдске управе, Радмили Хрустановић, 
председници Скупштине града, Ненаду Богдановићи, председнику Извршног одбора Града и 
Љубомиру Анђелковићи, заменику председника Извршног одбора, као средство за 
спречавање пропадања плана и као инструмент за прихватање ненаданих појава. 
Београдска управа је прихватила овај предлог. У једној раној фази израде ГП записано је да 
ће „Генерални план усвојити метод континуалног планирања. Он подразумева да се 
Генерални план мења на основу законске обавезе након прописаног периода од неколико 
године. Нови Генерални план неће бити само документ већ процес планирања (Хипотеза, 
мај 2001, стр. 4) Одржана је серија састанака са Драгославом Шумарцем ресорним 
министром и тимом за израду новог Закона о планирању и изградњи на чијем челу је био 
Марин Kрешић. Скупштина Србије усвојила је нови Закон маја 2003. (Сл. гласник РС, 
47/2003). Став о континуираном планирању садржан је у члану 55, Измене и допуне 
урбанистичких планова, и гласи: “Проверу решења и утврђивање потребе да се приступи 
измени и допуни урбанистичког плана врши се [...] најмање сваке четири године. Измене и 
допуне урбанистичког плана врше се на начин и по поступку прописаном за његово 
доношење.“ (Сл. гласник РС, 47/2003, члан 55). Нацрт ГП Београда био је завршен децембра 
2002. Радови на овом документу су заустављени до маја 2003, до доношења новог Закона, а 
затим су у складу са њим до септембра 2003 урађени нов Нацрт и Предлог ГП за усвајање 
на СГБ и за даљу процедуру. У ГП 2021, у делу 12.12. Kонтинуирано планирање и 
унапређење Генералног плана, стоји слична одредба у којој се посебно истиче провера 
плана крајем године и „припрема предлога унапређења [...] Генералног плана новим 
детаљима од значаја за његово спровођење или детаљима од посебног значаја за нове 
градске акције или развојне пројекте“. (Сл. лист града Београда, 27/2003, стр. 1077). Ревизије 
ГП 2021 текле су од 2005, 2007, 2009 до 2014. (Сл. лист града Београда, 25/2005, 24/2007, 
63/2009, 70/20014). Нека ревидована решења нису била усвајана из разлога повезаних са 
низом политичких, финансијских и планерских момената. У Табели 1 дат је преглед свих 
ревизија на којима је Урбанистички завод радио у поменутом периоду. 
 
Табела 1. Преглед усвојених и несувојених ревизија ГП 2021 у периоду 2005–2014. 

 
Назив ревизије Генералног плана 2021 према графичким 

прилозима „План намене површина“ 

Датум 
ревизије 

уписан на 
план 

Статус 
плана 

 

Измене Генералног плана Београда 2021 – Измене 2005/1 10.2005. Усвојен 
Измене и допуне Генералног плана Београда 2021 – Фаза 1 – 

Локација амбасаде САД 
22.5.2007. Усвојен 

Нацрт измена и допуна Генералног плана Београда 2021 – Измена 
ГП 2/2006 – Фаза 2 

28.5.2007. Не 
усвојен 

Нацрт измена и допуна Генералног плана Београда 2021 – Измена 
ГП 2/2006 – Фаза 2 

28.12.2007. Не 
усвојен 

Измена и допуна Генералног плана Београда 2021 – Измена ГП 
2/2006 – Фаза 2 

Нов.2009. Усвојен 

Генералног плана Београда 2021 јул 2011. Не 
усвојен 

Генералног плана Београда 2021 Дец. 2012.  Не 
усвојен 

Измене и допуне Генералног плана 2021 (овај план нема 
графичке листове 

18.9.2014. Усвојен 

Извор: Мацура и др. 2019-2020, стр. 128. 
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Све ревизије које су усвојене, донеле су Београду или неке од конкретних материјалних 
добара или су учврстиле поједина решења која се у овим задњим година реализују, са или 
без мањих или већих, измена. Ревизије су биле ризнице са идејама (Мацура и др. 2019-
2020). 
 
4. ПАД КОНТИНУИРАНОГ ПЛАНИРАЊА 
 
Доношењем Закона у мају 2003, посебно његовог члана 55. који говори о континуираном 
планирању, те каснијим поновним потврђивањем овог концепта у Закону из 2006 (Сл. 
гласник РС, 347/2006) – истим речима у члану са истим бројем – као и усвајањем ревизија 
плана 2005, 2007 и 2009, имао се утисак да ће континуирано планирање бити приступ који ће 
Србија у будућности неговати и развијати. Међутим, десило се да се у ревизији закона из 
2009 (Сл. гласник РС, 81/2009), а касније и у Законима из 2011. (Сл. гласник РС, 24/2011) и 
2014. (Сл. гласник РС, 145/2014) више не помиње обавеза градова да своје генералне 
планове мењају и допуњују најкасније сваке четврте године. Закон је једноставно то 
препустио самим градовима, онако како је то било и у другој половини 20. века. Укидањем 
члана 55, Законом из 2009. урбанистичко планирање у Србији је враћено на позиције из 20. 
века, што није био напредак, већ корак, или више корака, уназад. Нејасно је зашто је 
континуирано планирање укинуто; у образложењу Закона о томе ништа не пише. 
Професионални разлози за то нису постојали, а о политичким разлозима не знамо ништа. 
Чињеница је да је 2009. у време укидања континуираног планирања министар у 
Министарству заштите животне средине и просторног планирања, од 2008. до 2011, била 
особа која није имала никакве квалификације за планирање и грађење, говори да скоро 
сигурно није могла да буде свесна шта својим потписом предлаже за укидање. Међутим, 
законе не доноси ни министар ни министарство; законе доноси Скупштина РС. Питање је да 
ли су посланици и други високу републички функционери били упозорени на потенцијалне 
штете и да ли су могли, или хтели, да зауставе доношење тог ретроградног закона. И док 
друге државе унапређују своје системе континуираног планирања, а има их више од Шпаније 
преко Уједињеног краљевства, појединих држава Немачке, до Данске, Норвешке, Шведске, 
Финске, а има их још у Европи, Србија је свој систем запустила и, као што то често бива, 
изгубила време. Стојков је написао своје текстове о континуираном планирању пре пола 
века. Милутин Главички и он су били на корак да убеде политичаре да се овај концепт усвоји, 
али то се није десило. Пола века је изгубљено. Да ли ћемо изгубити још једну половину? 
 
5. ЧЕТИРИ СТАВА УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
 
Ова четири става о континуираном планирању су следећа: 
Прво, континуирано планирање је комплексан процес. Да би могло да се спроводи потребно 
је да се у закону који третира градско и регионално планирање, како год се он називао, 
налазе чланови који одговарају на следећа питања: Kако се смањује несигурности и 
повећања сигурност? Kоја се средствима то ради? Kако се одговара на неизвесне догађаје 
током интервала? Да ли су за то предвиђени алати и њихови стварање? Да ли је 
флексибилност планова обавезна? Којим инструментима се постиже? Да ли постоје редовне 
краткорочне и средњорочне ревизије дугорочног плана? Kако се доноси одлука о 
приступању и ревидовању плана? Да ли је у планерски процес унето право заједнице да 
партиципира током стварања и усвајања плана? Да ли је језик планирања јасан свим 
учесницима? Да ли заједница има механизам сталног надзирања имплементације плана? Да 
ли постоји систем за сакупљање и обраду информација о постигнутим резултатима током 
спровођења плана? Да ли постоји усаглашеност политичког мандата и интервала ревизија? 
Има таквих питања још. 
Друго, континуирано планирање треба да буде повезано са градском политиком. Било би 
добро да се мандат политичара градске управе поклапа са интервалом између ревизија 
плана. Kада су мандат и интервал усаглашени, тада је потпуно јасно на коме је одговорност 
за израду и спровођење плана – на оној управи која је на изборима добила поверење да 
води град. Чињеница да та веза није постојала у Београду после 2000, већ да су ревизије 
рађене у кратким интервалима од око две године, јер је време било такво, говори да ово 
начело није круцијално. 
Треће, континуирано планирање је идеална процесна ситуација за повећање учешћа свих 
актера у процесу израде и усвајања плана. Дуго времена се веровало да планове градова 
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треба да раде планери и политичари. Жестоке реакције у другој половини прошлог века 
довеле су овај став у сумњу. Не задуго искристалисао се поглед да уз политичаре и планере 
у израду плана треба да буде укључена читава градска заједница. Она има право на учешће 
у свим пословима доношења одлука које се ње тичу. Она се не бави техничким аспектом 
планирања, већ варијантама, алтернативама, одлучивањем. Право на партиципацију је једно 
од људских права. 
Четврто, оба случаја – први са предлозима континуираног планирања из 1970-их у коме су 
били ангажовани Стојков и Главички, и онај други из 2000-их у коме је Београд усвојио свега 
неколико ревидованих планова – показују да су републичке и градске политичке елите 
зауставиле такав приступ у планирању града. Улогу политичара би имало смисла даље 
истражити како би се открили разлози за доношење, у првом случају, мањкаве београдске 
Одлуке о ГУП 1972 и њено неповезивање са одговарајућим законом, а у другом случају 
разлози да Министарство предложи брисање континуираног планирања из Закона 2009. 
године. 
Оно што ван сумње охрабрујe јесте да се у Закону о планском систему (Сл. лист РС, 30/2018) 
континуирано планирање вратило у политичку, професионалну и академску арену, мада 
засад само у форми принципа који каже: „начело континуитета планирања, које подразумева 
цикличност процеса планирања, праћења спровођења и вредновања учинака, као и 
заснованост новог планског документа на планским документима који су му претходили и 
налазима вредновања постигнутих учинака већ спроведених јавних политика“ (Ibid.). 
Верујемо да ће нека од наредних прерада нашег матичног закона о планирању простора 
искористити овај принцип и заокружити све градивне блокове потребне за његову доследну 
примену и даљу разраду. 
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