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УРБАНИЗАМ БЕЗ УРБАНИСТА 
 

ДОКЛЕ СМО СТИГЛИ У ПЕРЦЕПЦИЈИ ПРОБЛЕМА НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА? 



НЕФОРМАЛНA НАСЕЉА / 
ПОЈАМ 

Постоји низ појмова на енглеском 
језику којима се описују 
неформална насеља: 

- Informal settlements, 
- Shanty towns, 
- Slums, 
- Squatter area, … Најроби 
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ДИСТРИБУЦИЈА <> ПОЈМОВИ 
 
зависност сагледавања 
распрострањености неформалних 
насеља од појма истраживања: 

Ако се посматра појам неформална 
насеља, присутна је готово 
равноемрна глобална дистрибуција у 
свету, обухватајући и Европу и 
Северну Америку. 

Ако се узме појам неусловних насеља 
(енг. Slum, Shanty town)  она се 
углавном могу наћи  у земљама у 
развоју на југу и истоку. 

[2] Тирана, Албанија 
Градски план регулације 
Прилог: Размештај неформалних насеља 

НЕФОРМАЛНA НАСЕЉА / 
ПОЈАМ 



• Неформални раст града представља један од највећих изазова 
нашег времена, и то не само за урбанисте и архитекте: како 
обезбедити здраво, социјално и економски одрживо 
становање и привређивање за милионе радника који 
мигрирају у градове широм света?  

 

• Истраживање може да буде корисно и креаторима политике, 
планерима, архитектима, инжењерима и дизајнерима да 
размишљају о неформалној урбанизацији као 
вишедимензионалном феномену уграђеном у одређеним 
политичким контекстима. 

 

• Глобално (а и локално) посматрано, није поклоњена довољна 
пажња овом феномену у процесу образовања у оквиру 
архитектонских и планерских школа.   
 

• Српски контекст са процењеним бројем од око 1.500.000 
нелегалних (неформалних) објеката опомиње да је потребно 
да професија посвети пажњу овој теми.  

ЗАШТО 
НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА? 



• UN-HABITAT (2006) дефинише становање у неформалним 
насељима као a „групу појединаца који живе под истим кровом 
у урбаном подручју и којима недостаје једно или више од 
следећих елемената“: 

• Трајне стамбене јединице изграђене од солидног материјала, 
које могу заштитити од екстремних климатских услова.  

• Довољно животног простора, што значи да највише троје људи 
живи у истој просторији.  

• Лак приступ пијаћој (безбедној за употребу) води у довољној 
количини и по приступачној цени.  

• Одговарајући санитарни услови (јавни или приватни тоалети и 
сл. ) који су намењени одговарајућем броју људи.  

• Сигурност поседа која спречава принудна исељавања.  
• У правном смислу, неформална насеља се сматрају 

противправном изградњом за коју није могуће добити 
грађевинску дозволу, или је могуће добити грађевинску 
дозволу, али је инвеститор није тражио.  

ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И НАСТАЈАЊЕ  



• Према „западном“ схватању многих аутора из ЕУ и других 
развијених земаља, неформална насеља настају због потребе за 
становањем становништва које је тренутно искључено из 
формалних социјалних, политичких и економских токова. Ова 
искљученост из формалних структура има далекосежне 
последице по изграђену средину.  

• Стога, неформална насеља нису решење за недостатак станова 
у земљама у развоју, него корак  ка формулацији легитимних 
захтева и инклузију грађана.  

ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И НАСТАЈАЊЕ  

Rio de Janeiro 



• Постоје две супротстављене перспективе о политичком 
значењу урбане неформалности. Прво, "еманципаторска 
перспектива" (‘the emancipatory perspective’), дефинише 
урбано неформално као праксу која подстиче аутономију, 
предузетништво и социјалну покретљивост.  

• Друга перспектива, више критична, види неформалност 
претежно као резултат политичке искључености, неједнакости 
и сиромаштва. Да ли је Урбана неформалност заиста само 
резултат демократског дефицита изазваног владајуће 
аутократске елите и неефикасне бирократије? Или видимо 
урбану неформалност као плодно тле за bottom-up  
демократију и више политичке партиципације? 

ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И НАСТАЈАЊЕ  



• Са друге стране, виђено очима неких земаља у развоју, однос 
према неформалним насељима у релацији је према схватању 
концепта града: насупрот „статичном“ – европском граду, 
појавио се концепт „динамичног“ (kinetic) града. Он је 
привремен (temporary), у сталној промени. То није град „велике 
статичне визије“, већ град „великог прилагођавања“. Главни 
актер овде није град као статични, стабилни ентитет, већ људи и 
њихова енергија.  

• Неформални раст настаје стога што се он одвија знато брже 
него што формални систем успева да испрати. Ово је у складу са 
економском тезом да је приватна иницијатива (била она у 
формалним или неформалним оквирима) увек бржа него што је 
било који институционални систем.  

• Према трећем схватању, нема „црвене линије“ – границе 
између формалног и неформалног – што имплицира да није 
неопходно потпуно укључивање града у формалне процесе у 
свим сегментима.  

• Глобални изазов представља идеја о помирењу ових  наизглед 
супротстављених приступа.  

ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И НАСТАЈАЊЕ  



• Неформална насеља креирају свој, локално 
специфичан облик насељавања и формирања типа 
становања, специфичну економију/привреду, 
инфраструктуру, саобраћај, финансијске аранжмане, 
систем безбедности, социјалне везе и припадност 
локалној заједници и друго.  

• То су такође и места необичне креативности и енергије; 
специфично инклузивна и отпорна насеља.  

• Такође, то су подручја екстремних карактеристика које 
се не срећу у другим, формалним заједницама.  

• ..али то су и места изузетног сиромаштва, страха и 
неизвесности, стога није могуће у потпуности их 
усвојити као концепт места одрживог становања и рада 
за сиромашне слојеве становништва.  

НЕФОРМАЛНА НАСЕЉА – 
ГЛОБАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 



Посматране карактеристике земаља се односе на различит 
социо-политички контекст, односно економски развој и 
степен развијености демократских институција* > 
 
• Земље са средњим дохотком са транзиционим или 

мешовитим економијама у којима се препознају тежње ка 
позитивним правима, али где су мањкаве демократске 
институције или где је владавина права је некомплетна. Степен 
неформалности урбаног развоја је променљив, али 
неформална урбанизација није нужно преовлађујући облик 
урбанизације. У овој категорији су земље у Латинској Америци, 
неколико земаља на Блиском истоку, југоисточној Азији, и 
Јужној Африци.. 

 
* (Rocco, R, Ballegooijen, J.V. (eds) (2014-16):The political meaning of 
informal urbanisation, Delft: Delft University of Technology 
* * World Bank Institute, Presentation Script 
 
 

НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА / 
регионалне социо-политичке и 
економске карактеристике 



• Транзиционе економије источне Европе као посебна 
групација: иако оне не могу бити класификоване као земље у 
развоју, оне показују карактеристике које се односе на земље у 
развоју (слаба владавина права, слаб оквир планирања, 
искључење из формалних облика демократског учешћа).  

• Земље јужне Европе које се препознају као развијене земље, 
као што су: Шпанија, Италија, Португал и Грчка – указују да 
држава није успела да обезбеди задовољавајуће становање за 
своје грађане, те су стога расту нове форме неформалних 
насеља, самопомоћи и сличног .  

НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА / 
регионалне социо-политичке и 
економске карактеристике 



 
• Земље са ниским дохотком, са 

економијама у развоју и принципима 
владавине демократије где је 
неформална урбанизација 
преовлађујући облик урбанизације 
због недовољног економског развоја, 
дефицита демократских механизама 
и недовољних институционалних 
капацитета. Позитивна права се једва 
могу препознати и једва да су 
пружена од стране државе. У овој 
категорији су земље субсахарске 
Африке, јужне Азије, централне 
Америке и многе друге.  
 

НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА / 
регионалне социо-политичке и 
економске карактеристике 



Литература у области неформалне урбанизације и неформалног раста 
градова је обимна и различита по тематској области и  квалитету. У 
најкраћем, она се односи на:  
• Структурна унапређења (slum upgrading) (комунална инфраструктура 

и урбани сервиси). Еминентно практичан приступ заснован на 
искуствима реформи слама (slum reform), претежно подржан од 
стране Светске банке током 1990тих и 2000тих.  Значајне публикације 
на ову тему издао је и Habitat International. Овај приступ је био и доста 
критикован.  

• Формализацију земљишних права (De Soto, 2000, Banik, 2008, 
Bromley, 2009, Durand-Lasserve and Selod, 2009) 

• Исељавање под притиском тржишта и шпекулације земљиштем 
(Greene, 2003, Durand-Lasserve, 2006, Fix, 2001) 

• Изградњу и оснаживање локалне заједнице (Mansuri and Rao, 2004.) 
• Истраживања везана за дихотомије: формално/неформално, 

„статично“/“динамично“, „комфор места“ насупрот „комфору идеја“, 
„Просторно-функционална рашчлањеност насупрот „просторно-
функционалној густини, концентрацији и преклапању“, која претежно 
потичу из земаља где је неформални раст града највише заступљен.  
 

ИДЕЈЕ, КОНЦЕПТИ, 
ЛИТЕРАТУРА..... 



ГЛОБАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА 

[3] Размештај и густина неформалних насеља 
       Christian Werthmann, with Elizabeth Randall and Fiona Luhrmann, Harvard 



ГЛОБАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА 

ДЕМОГРАФСКА ДИСТРИБУЦИЈА 
    

Азија као далеко најнасељенији континент има и највећи 
број становника који живе у неформалним насељима, а то се 
посебно односи на Индију и Кину. 



ГЛОБАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА 

 
Према подацима УНИЦЕФ-а 
приближно 1/7 становништва света 
или око милијарду људи  живи у 
насељима без основних услова 
живота.  

Државе по уделу градског становништва које живи у 
неусловним насељима (УНИЦЕФ) 

Удео градског становништва које живи у неусловним 
насељима (УНИЦЕФ)(УН Хабитат, 2010.) 



ГЛОБАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА 

Удео становништва у 
неусловним насељима 
према УН Хабитату 

Удео становништва у неусловним 
насељима према укупном у градовима 
(извор: UNEP) 

Глобални распоред неусловних 
насеља 
    

Према различитим истраживањима 
Африка као најсиромашнији континент 
“води” у уделу градског становништва које 
живи у неусловним насељима (енг. Slums). 
У појединим државама Подсахарске 
Африке овај удео се креће и преко 80% 
градског становништва. 



ГЛОБАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА 

ТОКОВИ РАЗВОЈА... 

Показатељи у горњој табели показују да у 
свету током протеклих четврт века 
непрекидно расте број градских 
становника који живе у неусловним 
насељима. Он је нарастао око 25% за ово 
време. 
 
Међутим, док овај број стагнира на 
подручју Северне Африке и Јужне Азије, 
он се за ово раздобље удвостручио у 
Подсахарској Африци и на Блиском 
Истоку. 
 
У доњој табели представљено је кретање 
удела становништва у неусловним 
насељима у односу на укупно градско, 
које је током посматраног раздобља 
опало за 1/3.  Удео је највише опао у 
Северној Африци (34% > 13%). Опадање 
удела је приметно чак и у Африци (70% > 
62%). Једини део света где је удео 
порастао је Блиски Исток (22% > 25%). 



ГЛОБАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА 

АФРИКА - Пример  настанка и наглог раста неформалног насеља на ободу Луанде, главног града Анголе 

2002. 2008. 

2011. 2014. 

РАСТ НАСЕЉА.. 



ГЛОБАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА 

ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА - Обрасци 
неформалног насељавања зависе од 
локалних/регионалних прилика и традиције. 

ЈУЖНОАФРИЧКА РЕПУБЛИКА 
Утицај “британске управе” 

МОНГОЛИЈА 
Модел 
“урбанизоване 
јурте” 

ИНДИЈА Густина насељености као обележје 

НИГЕРИЈА 
Пловећа неформална насеља 



ГЛОБАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА 

Neza / Chalco / Izta Me Mexico (Мексико) 4,0 
Libertador Cr Caracas (Венецуела) 2,2 
El Sur / Ciudad Bolivar Bo Bogotá (Колумбија) 2,0 
San Juan de Luringancho  Lima (Перу) 1,5 
Cono Sur  Lima (Перу) 1,5 
Ajegunle  Lagos (Нигерија) 1,5 
Sadr City Bagdad (Ирак) 1,5 
Soweto Gauteng (ЈАР) 1,5 
Gaza Palestine (Палестина) 1,3 
Orangi Township Karâchi (Пакистан) 1,2 
Cape Flats Le Cap (ЈАР) 1,2 
Pikine  Dakar (Сенегал) 1,2 
Imbaba Le Caire (Египат) 1,0 
Ezbet el-Haggana  Le Caire (Египат) 1,0 
Cazenga  Luanda (Ангола) 0,8 

Dharavi Mumbai (Индија) 0,8 
Kibera  Nairobi (Кенија) 0,8 
El Alto La Paz (Боливија) 0,8 
La Cité des Morts Lc Le Caire (Египат) 0,8 
Sucre  Caracas (Венецуела) 0,6 
Eslamshahr  Téhéran (Иран) 0,6 
Tlalpan  Mexico (Мексико) 0,6 
Inanda  Durban (ЈАР) 0,5 
Manshiet Nasser Lc Le Caire (Египат) 0,5 
Altindag  Ankara (Турска) 0,5 
Mathare Nairobi (Кенија) 0,5 
Agua Blanca Cali (Колумбија) 0,5 
Agege  Lagos (Нигерија) 0,5 
Cité-Soleil Port-au-Prince (Хаити) 0,5 
Masina Kinshasa (Република Конго) 0,5 

НАЈВЕЋИ НЕФОРМАЛНИ 
ГРАДОВИ/ПОДРУЧЈА У 
СВЕТУ са бројем 
становника 



КОРЕНИ НАСТАНКА  
НЕФОРМАЛНИХ УРБАНИХ  
ЗАЈЕДНИЦА 

Према УН ХАБИТАТу, у земљама у развоју главни узроци настанка неформалних 
насеља везани су за:  
 
• Неодговарајуће системе управљања урбаним развојем,  
• Дефицит хуманих ресурса (одговарајућег обученог кадра да то спроведе) 
• Слабе институције и регулаторне механизме и /или недостатак капацитета 
• Слабост система урбаног планирања и грађевинарства да достигне потребе 

сиромашнијег становништва за становањем.  
• Ограничења развоја формалног становања и коришћења градског земљишта  
• Сви разлози довели су до раста неформалних насеља са бројним локалним 

варијантама у зависности од контекста.  



ОДГОВОР UN HABITATa НА 
ПРОБЛЕМЕ НЕФОРМАЛНИХ 
НАСЕЉА 

• Обезбеђење приступа инклузивном, одрживом и адекватном стамбеном 
простору за све 

 Одрживо приступачно становање у том смислу везује се за продужетак 
стратегије „Склониште за све“ (Shelter for all) Хабитат Агенде.  

o Развој стамбене политике 

 Да би покренуле пирање неформалних насеља, Владе морају да развију 
јаку стамбену политику како би повећале понуду приступачног 
становања. Једино јака политичка воља, солидна упутства и мере и 
адекватни прописи могу обезбедити смештај за све, смањити 
неформални раст градова и осигурати одрживи урбани развој. 

o Стамбена права 

 Право на адекватно становање, као компонента права на адекватни 
животни стандард уграђено је у многе инструменте везане за људска 
права (Universal Declaration of Human Rights(art. 25.1),  International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (art. 11.1). 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/esa/socdev/enable/comp203.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/comp203.htm


Побољшање животних услова у постојећим сламовима 

• УН-Хабитат помаже партиципативне програме унапреења (slum upgrading 
programs): помаже земљама да развију и примене стамбене политике, стратегије и 
програме, доприноси јачању владиних институција и развоју вештина и обученог 
техничког кадра, такође подстиче укључење различитих актера заинтересованих 
за неформална насеља; обезбеђује алате за мапирање и приручнике за 
менаџмент програма, као и генерална упутства и техничку помоћ како би се 
формулисали и усвојили кориговани прописи и одржива правила изградње 
стамбених заједница на локалном и државном нивоу. 

Урбана обнова неформалних насеља (slum upgrading ): кључ укупног урбаног 
развоја 

• Унапређење физичке структуре ових насеља увођење насељске саобраћајне и 
инфраструктурне мреже доприноси и економском и социјалном развоју. У сфери 
социјалног, обновљена насеља имају боље услове и квалитет живота, као и 
приступ сервисима и услугама које пружа град. У сфери економије, унапређена 
насеља подстичу локални економски развој, побољшавају урбану мобилност и 
доносе економску ефикасност.  



UN-Habitat and housing – политике и документи УН ХАБИТАТа о развоју становања 

Global Housing Strategy (GHS)  

Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP) 

• Дефинисање урбаног профила – корисно за опредељивање политике и имплементације 
програма.  

• Избећи јединствен приступ („one size fits all“ approach) за решавање проблема 
сиромашнијег урбаног становништва; супротно томе, тражити специфична „tailor made“ 
решења која ће одговарати потребама различитих земаља.  

• Циљ је промена система расмишљања о неформалним насељима, као и прихватање њих и 
урбаног сиромаштва, како би се дефинисало боље институционално окружење за политике 
(про-поор полициес), стратегије и интервенције намењене овим слојевима становништва.  

• Јачање дијалога између актера као предуслов стварне имплементације програма.  

• Посвећеност програмима од националног до локалног нивоа.  

Имплементација програма у Африци, Средњој Америци, Латинској Америци, земљама 
Пацифика. 



• Земље у развоју, у контексту раста неформалних насеља,  суочене су са 
два доминантна изазова:  

• Развој демократских институција и грађанских права:  
• недостатак развијених институција;  
• нејасне процедуре;  
• недовољан или нејасан законски оквир;  
• недовољна транспарентност процедура;  
• немогућност јасног укључивања свих социјалних група како би оствариле права 

на адекватан смештај;  
• недовољна обавештеност о могућностима партиципације у остварењу ових 

права;  
• нејасне и /или погрешне политике (стамбена политика, политика урбаног 

развоја, приступ „истребљивања неформалних насеља“, погрешни концепти и 
решења урбаних планова итд.);  

• нејасна позиција јавног интереса у овој сфери;  



• корупција (везана за начин коришћења земљишта, заштиту јавног интереса, 
однос заједнице према нелегалним насељима, итд. )  

 
Природа токова глобализације – потискивање индустрије из развијених подручја 
на подручја земаља у развоју, услед:  
• глобалне покретљивости капитала,  
• огромног тржишта јевтине радне снаге,  
• укупне веће исплативости пресељења капитала,  
• (просторне и друге) могућности развоја индустријских и уопште урбаних 

подручја у земљама у развоју;  
• „пресељења“ еколошки неповољних утицаја из развијених земаља у земље у 

развоју.  
• Као последица се јавља енорман економски раст (каткада и развој) градова у 

земљама у развоју, што има за последицу огромну и неконтролисану 
урбанизацију (притисак руралног становништва да се пресели и запосли у 
граду, било у формалној или неформалној сфери). Коначан исход по урбану 
средину је константан раст неформалних насеља. 





ЛИТЕРАТУРА  

1. UN HABITAT /PUBLICATIONS AND DOCUMENTS 
http://unhabitat.org/theme/housing-slum-upgrading-2/page/2/  
http://unhabitat.org/habitat-iii-resources/  
http://mirror.unhabitat.org/pmss/  
http://unhabitat.org/urban-knowledge/urbanlex-the-urban-law-database/  
 
Публикације општег типа или везане за спефифичан регион, државу или студију 
случаја.  
 
2. HOUSING & SLUM UPGRADING 
http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/  
 
3.  Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP) 
http://unhabitat.org/initiatives-programmes/participatory-slum-upgrading/  
Purpose  Approach Principles Achievements  
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