
Монографија представља теоријску основу СПУ и даје прилог развоју емпиријске 
основе кроз детаљну анализу изабраних студија случаја. Уз то, један од резултата 
чини и формулисани ме тодолошки поступак за урбанистичке планове који заступа 
интерактиван однос   процеса урбанистичког планирања и СПУ и има за циљ да, од 
самог почетка у поступак израде плана, интегрише принципе и савремена решења 
заштите животне средине и стратегије одрживог развоја. 
У целини гледано, рад је актуелан и има своје одређене вредности које се 
манифестују кроз допринос како формирању и формализацији СПУ, тако и у 
дефинисању основне улоге СПУ у смислу достизања  ОДЛУКА које у себи садрже 
успостављене принципе стратегије одрживог развоја, у овом случају, одрживог ур- стратегије одрживог развоја, у овом случају, одрживог ур-
банистичког планирања. 
За обезбеђење квалитета процеса СПУ и квалитета ИЗВЕШТАЈА -  формулисани су 
одређени услови које треба задовољити. Посебан допринос лежи у критичко - ана-
литичком сагледавању места и улоге СПУ у урбанистичком планирању у процесу 
транзиције, где се пред урбанистичко планирање поставља обавеза да одговори 
новонасталим условима и приликама.
За потенцијалне кориснике ове монографије посебно је актуелан аспект 
"Формулисање методолошког поступка СПУ у функцији унапређења праксе". У том 

контексту, истиче се неопходност промене саме улоге 
планирања у Србији и померање ка приступу који 
подржава планирање које је "ПРО-АКТИВНО".
Да је рад свеобухватан за предмет који обрађује, го-
воре и бројни аспекти који су разматрани као: "Про-
цена и евалуација утицаја", "Процена кумулативних и 
синергетских утицаја", "Избор планског решења", 
"Финални избор варијантног решења", "Формулисање 
плана за мониторинг", као и "Пракса примене СПУ у 
урбанистичком планирању".
Посебно је интересантан аспект "Осврт на процеду-
рални оквир: ка квалитетном процесу СПУ", где је по-
ента да се приликом ревизије Закона о СПУ размотри 
могућност за иновирање законске основе у смислу 
уважавања предлога за израду "Претходног 
извештаја".
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Провера потребе израде СПУ Прикупљање и анализа података
 

Дефинисање обухвата СПУ
Формулисање циљева и

варијанти плана
 

Идентификација
кључних утицаја и граница
-формулисање циљева СПУ и 
индикатора
-прикупљање основних података
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Процена утицаја  
 -варијатних решења
 -циљева плана

Утврђивање варијанти плана

 
Формулисање мера  

и програма праћења Утврђивање нацрта плана
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