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Предговор британском издању

Безбедност и сигурност су од највеће важности за
успешне, одрживе заједнице. Не само да би такви
простори требало лепо да изгледају и да представљају атрактивно окружење за живот и рад,
већ би исто тако морали бити места где ослобођеност од криминала и страха чији је узрочник
криминал, побољшава квалитет живота. До сада
планери и пројектанти нису поклањали довољно
пажње питањима криминала. Као резултат тога,
много је примера развоја лошег квалитета, уз
последицу постојања дуготрајних, наслеђених
проблема погрешне врсте, скупих за решавање.
Наглашавањем потребе да се превенција криминала разматра као део планског процеса, истиче
се и циљ овог водича да допринесе стварању окружења са условима за безбеднији живот.
У “Смерници о планској политици 1” стоји да систем планирања игра кључну уогу у стварању одрживих заједница. Износећи нека од успешних досадашњих искустава, овај водич би требало да
буде подстицај свим професионалцима, да размишљају о томе како би се принципи превенције
криминала могли применити на свако село, градић
и град.
Ослонац овог водича је у доприносу који квалитетан урбанистички план може дати стварању
места где људи желе да живе, раде и забављају
се, са сазнањем да то могу безбедно да чине. Било
кроз нови развој, или кроз регенерацију постојећих подручја, пажљиво разматрање принципа
дизајна може побољшати безбедност одређеног
подручја како за људе, тако и за имовину - док
исто тако унапређује квалитет локалног окружења. То и не мора више да кошта, а права инвестиција у развојно решење доноси бројне друштвене и економске користи.
Овај је водич изазов за предузимаче, пројектанте,
планере и све оне који утичу на поставку и коначно решење неког развоја, да о било ком развоју размишљају са становишта целог система.
Кључни је принцип да не постоје универзална ре-
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шења проблема. Свака је локација јединствена,
тако да оно што на једном месту даје резултате не
мора успети на другом. Стога је важно да многе
струке тесно сарађују и, када тако и чине, обрате
велику пажњу на принципе и практичне детаље из
овог водича и да их пажљиво примењују како би
задовољили потребе локалног подручја.

Овај водич није скуп прописа, нити је замишљен
као замена за рад експерата превенције криминала, специјализованих урбаних планера и других
обучених професионалаца. Он служи да пружи
стимуланс посвећивању веће пажње принципима
превенције криминала и атрибутима безбеднијих
места. У овом смислу је и замишљен као полазна
тачка - онако како практична искуства еволуирају,
а локални се услови мењају, планери ће увек морати да изналазе и нова локална решења.
Намера нам је да се они који читају овај водич
инспиришу да користе његове сугестије и помогну
да се изнедри вискоквалитетан и безбедан развој
који сви желимо да видимо и од кога би смо сви
имали користи.

Кеит Хил, Министар грађевинарства и
планирања

Хејзел Блирс, Министар смањивања
криминала, полиције и безбедности заједнице

Предговор српском издању

Чињеница је да се превентива криминала и насиља може спровести кроз елементе урбанистичког планирања и пројектовања, што је и апсолутни тренд у развијеним земљама света. Повећање сигурности и мобилности корисника јавних
простора, свакако је императив савременог друштва. Овом приликом смо се одлучили за презентовање искустава Велике Британије, земље која је
у теоријском, законодавном и практичном делу
ове теме доста постигла. Сви називи, наводи и
позиви на планска и законска документа и стандарде односе се на британски систем планирања,
али лако се могу наћи паралеле (али и разлике) у
односу на систем који ми познајемо. На крају
приручника дат је појмовник који детаљно
објашњава све коришћене изразе.
Превођењем и издавањем приручника ''Сигурнији
простор – систем планирања и превенција криминала'' (Safer Places –The Planning System and Crime Prevention, 2004), Урбанистички завод Београда жели да скрене пажњу стручне јавности на
овај аспект живота у градским целинама и иницира покретање и израду пројекта «Безбедни
Београд – сигурнији јавни простори», који би кроз
низ акција побољшао и унапредио општу сигурност, безбедност и комфор у коришћењу јавних
градских простора, те Београд на тај начин
промовисао у земљи, региону и свету.

Израда оваквог пројекта може се развијати у
правцу прикупљања и истраживања статистичких
података, показатеља и примера везаних за ову
тему, израде критеријума за процену безбедности
простора, сигнализације «црних тачака» у граду,
мреже безбедних јавних простора, пројеката за
њихово опремање и реконструкцију, предлога
награђивања успешних реализација и сл. Циљ је
да се низом брзих и једноставних акција унапреди
безбедност грађана и посетилаца, а у смислу
несумњиве перспективности и популарности
нашег града у будућности. У сваком случају, први
корак је промоција техничких мера за подизање
степена безбедности, што је и циљ објављивања
овог упуства, тј. приручника.

Захваљујемо се издавачима оригиналне верзије
примерка илустрованог приручника ''Office of the
Deputy Prime Minister'' и ''Home Оffice'', из Лондона,
на добијеној лиценци за превод на српски језик,
издавање и дистрибуцију. Такође се захваљујемо
Инжењерској комори Србије која је спонзорисала
ово издање.

Урбанистички завод Београда
јул 2007.
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Уместо увода1)
Принципи уређивања простора у служби
безбедности
Један од кључних циљева везаних за планирање
је осигурање да места на којима људи одаберу да
живе имају висок квалитет безбедности и одрживости. Да би се то постигло, мора се ставити
знатно већи нагласак на квалитет планирања и
уређивања простора. Планска политика треба да
подржи овај принцип и да јасно нагласи да је
безбедност заједнице интегрални део планског документа, те да се да приоритет плановима и пројектима који узимају у обзир здравље становништва,
превенцију криминала и безбедност заједнице.
Иницијатива се односи на примену политике која
би подстицала укључење мера превенције криминала у току урбанистичког планирања и пројектовања. Креирањем безбеднијег и сигурнијег
окружења помогло би се да се смање прилике за
криминал, као и страх од криминала. За овакву
акцију идеално је, обезбедити подршку и сарадњу
струке, локалне самоуправе, грађана, Министарства унутрашњих послова, невладиних организација и других заинтересованих субјеката.
Сигурност и безбедност су фундаментални делови
филозофије приручника ''Сигурнији простор -систем планирања и превенција криминала''. Он
се специфично односи на превенцију појаве криминала и наглашава потребу за спонтаним надгледањем и стварањем активног суседства планирањем и пројектовањем објеката, мешавином
типова становања и стварања повезаних мрежа
кретања. Публикација која је први пут објављена
2004.године, утврђује ову тему као нераздвојни
део планског процеса и препознаје принцип заштите и безбедности кроз мере планирања и уређења као успешан модел. Практично упутство пружа савете о главним планским темама које би
требало узети у обзир приликом планирања и настоји да уопштено покаже како се ова разматрања
могу применити у циљу стварања одрживих и добро испланираних простора за живот и рад. На бази
ове публикације субјекти планирања, одлучивања
и крајњи корисници имају шансу да размотре и
редукују прилике за криминал и страх од криминала.
Eлементи концептa одбрањивог простора су територија, природно надгледање, имиџ и миље, a
идеја је да се криминал може контролисати планирањем окружења. Смањивање криминала и
страха од криминала постиже се стављањем већег
нагласка на људе и њихове заједнице, кроз неформалну контролу и надзор безбедности у простору. Ипак, ово не би требало да подрива осећај
и одговорност власништва. Чињеница је да су безбедне заједнице уједно и стабилне заједнице. Увођењем општег стандарда безбедности у планирање олакшава се природно надгледање и ствара
се осећај власништва и одговорности за сваки део
планираног развоја, чиме се може сузбити криминал и асоцијално понашање у простору. Основне
одлике оваквог пројектовања су безбедно паркирање возила, адекватно осветљење јавних
простора, охрабривање осећаја поседовања локалног окружења, контрола прилаза и пролаза,
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одбрањив простор и пејзажно планирање, што све
заједно пружа подршку природном надгледању и
безбедности.
Показало се да укључивање разумних мера безбедности током планирања и пројектовања смањује ниво криминала, страха од криминала и
нереда. Циљ је да се креира безбедно и сигурно
окружење за становнике и кориснике јавних простора, али треба избегавати створање тзв. ''менталитета тврђаве'' (примери појачаног полицијског присуства у неким срединама, гетоизације,
ограђивања и ангажовање приватног обезбеђења
и сл.), који би могао бити контрапродуктиван у
односу на циљ да се створи атрактивно животно
окружење и успоставе одрживе заједнице. Успостављањем квалитетног окружења и обезбеђивањем да ће се њиме адекватно управљати и да ће
се на прави начин одржавати, заједнице се могу са
више успеха охрабривати да испољавају осећај
заједничког власништва и одговорности. Укључивањем у процес планирања и пројектовања
искустава полиције на превенцији криминала,
различитих организација, грађана - становника и
корисника, могао би се успоставити баланс и тако
испунити жеља да се стварају ''боља места за
живот''.
Приликом формулисања развојних предлога неопходно је усвојити основне принципе, како би се
смањиле прилике за криминално понашање и
изазивање нереда, повећала вероватноћа откривања потенцијалних починилаца и смањио страх
од криминала. Током планирања потребно је ускладити различите релевантне факторе, како би
се постигло решење које задовољава потребе
планираног развоја о коме је реч, као и оне шире
заједнице. Принципи су објашњени са посебним
освртом на урбано окружење, где већина становништва живи и где је овај проблем највећи, мада
су ови принципи генерално применљиви и на
просторе изван изграђених подручја.
Односи између урбанистичких решења изграђеног
окружења са једне и криминала и асоцијалног понашања са друге стране су комплексни. Два кључна утицаја на криминал и асоцијално понашање
врше у овом контексту: прво, природа физичког
окружења, и друго, природа друштвеног окружења, на пример каква се интеракција остварује
унутар локалне заједнице, као и са њеним
окружењем.
Извесне физичке карактеристике изграђеног окружења, које су саме по себи снажно повезане са
криминалом и асоцијалним понашањем, познате су
као ''криминалне карактеристике''. Примери су
''генератори кретања'' (као што су неадекватно
постављене и опремљене пешачке стазе), ''предимензионирани објекти'' (као што су супермаркети
који по капацитетима превазилазе потребе локалне заједнице) и ''генератори страха'' (места
која изазивају осећај страха, па су напуштена и
препуштена асоцијалном понашању, као што су
напуштени објекти, места слабе осветљености или
скровита места). Јасно је да би требало уложити
напоре да се избегне стварање оваквих услова за
развој криминала, али тамо где већ постоје, оне
представљају део контекста окружења и као такве
су улазна информација приликом доношења планских одлука и креирање нових развоја у њиховој
близини.

Напомена:

1)
Kао основа, коришћен текст: Secured by
Design Principles,
Concept, 2004,
http://www.eukn.org

Када је реч о интеракцијама у оквиру неке заједнице, кључни фактори су начини на које се чланови заједнице међусобно повезују и степен до
кога испољавају контролу над својим окружењем,
везано са одбрањивим простором и територијом
и са развијенијим осећајем поседовања од стране
заједнице. Чак и сасвим мале промене физичког
окружења могу до значајног степена утицати на
перцепцију заједнице и степен интеракција.
Основна интенција кључних принципа је да се
побољша планирање и уређивање физичког окружења и тиме унапреди кохезија заједнице.

Кључни принципи

3. Урбанистички елементи
повећања сигурности
Основни принципи се могу поделити на две категорије простора: искључиво стамбене (периферне) зоне и централни делови града са комбинацијом намена. Такође, мере се могу класификовати по томе да ли се примењују у фази
планирања или пројектовања.
Овде су изнете неке од препорука:


Намена простора је веома важна. Идеал је
град који живи 24 часа, тј. који се састоји из
комбинације низа различитих намена (становање, пословање, комерцијала, јавне намене итд.), јер је тиме циркулација становника
већа, па самим тим и безбедност.

1. Интегрални приступ
Појединачно вероватно најважнији аспект новог
развоја је осигурање да ће се све важне компоненте његове концепције заједнички разматрати у
раној фази, тако да се потенцијални конфликти
између безбедности и других важних циљева могу
разрешити. Добра концепција и рана координација могу спречити конфликте који би могли
бити скупи, или чак и немогући за разрешавање по
окончању планирања или реализације. Разјашњавање у фази планирања, кроз утврђивање и
именовање тешкоћа, може бити веома ефикасно
средство да се ''изгладе'' каснији могући проблеми.
Јавиће се потреба за ангажовањем специјалиста,
као што су архитекте, пејзажне архитекте, саобраћајни инжењери, инжењери расвете, и за њиховим дијалогом са представницима локалне
заједнице или са полицијским службеницима надлежним за безбедност заједнице.
2. Мере превенције
Превенција се може спроводити на више нивоа, а
почетни је свакако воља да се спозна проблем и
изнађу начини за његово решавање. Препоручују
се мере које се крећу од општих ка конкретним:


успостављање законодавног и институционалног оквира,



успостављање рада владиних и невладиних
служби и програма који пружају заштиту
грађана или подршку жртвама насиља,



разговор и разумевање овог питања, сарадња са локалним становништвом,



обавештавање и едукација,



побољшање услова коришћења постојећих
јавних простора и то посебно оних које су
грађани окарактерисали као несигурне,



планирање и пројектовање нових јавних простора тако да они буду доступни и сигурни.

Чињеница је да се органи реда не могу налазити
на свим просторима истовремено и даноноћно, да
када се криминална радња било ког облика деси
мало је изгледа да се неће и поновити, и да последице могу бити трагичне и непоправљиве. Из
тог разлога урбани дизајн добија важну улогу у
превенцији.
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Компактно развијени простори, без ненастањених делова и празнина су далеко повољнији.
Напуштени или незавршени објекти такође
представљају опасност, јер могу послужити као
скровиште нападача.



При пројектовању насеља објекте поставити и
оријентисати тако да се по могућству формирају јасни и прегледни пешачки правци.



Водити рачуна да оријентација објеката тј.
прозора просторија у којима се проводи више
времена буде у већој мери ка улици, јер ће то
теоријски омогућити прегледност дешавања

Ограде објеката би због визуелне прегледности требале да буду мање висине, или уколико
су високе, да обезбеде одређени степен транспарентности.



Осветљеност јавних простора (улица, стаза,
пролаза, паркова, паркинга и сл.) игра веома
важну улогу, те је треба максимално провести.



8

на улици и можда спречити неку криминалну
радњу.





вима су већ постале стандард. Размотрити могућност међустаничних заустављања возила
према потреби у току ноћне вожње.

Избегавати, или ако је неопходно, онда посветити пажњу посебном опремању простора у
којима приоритет имају возила (подземни
пролази, пасареле и сл.), јер су они изузетно
несигурни за пешаке. Овде се мисли пре свега
на дужину и правац коридора, њихову визуелну прегледност, осветљавање, постављање
видео надзора, специјалних огледала итд.



При коришћењу јавног превоза препоручује се
врста возила са ниским подом који олакшава
улазак и излазак. Такође, број и положај станица и њихова опрема имају важну улогу.
Станице - чекаонице са транспарентним зидо-

Урбани мобилијар се може допунити одговарајућим бројем и распоредом (исправних) јавних телефона. Табле или билборди са картама
дела насеља и обележеним реперима и правцима кретања доприносе бржем и лакшем
сналажењу.



Довољна ширина тротоара и стаза, као и одговарајућа нивелација која омогућава несметано кретање са теретом, дечијим колицима и сл., неопходна је и даје, како елементе сигурности, тако и виши ниво комфора у
коришћењу јавних простора.

Неки од ових елемената су детаљније објашњени
у тексту који следи.
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4. Квалитет окружења и
осећај власништва


Лоше планирано окружење даје осећај
отуђења и страха
 Добро планирано окружење доприноси
кохезији заједнице
У окружењу које је добро испланирано, атрактивно, јасно дефинисано и добро одржавано, сва
је прилика да ће људи бити поносни на своју околину, углавном ће се осећати угодно и сигурно и
имати осећај подељеног поседовања и одговорности.
 Добро испланирано окружење је оно које испуњава све предвиђене функције на ефикасан
и хармонично координиран начин.
 Атрактивно окружење у овом контексту је оно
које је еволуирало, или је успешно испланирано да задовољи потребе његових легалних
корисника, као што је потреба за безбедним и
погодним начинима приступа, потреба да се
омогући друштвена интеракција, задовоље
рекреативне потребе, итд. Корисници ће сматрати да је њихово окружење атрактивно уколико задовољава њихове потребе. Што је већа
атрактивност за кориснике, то ће окружење
бити мање привлачно криминалној мањини.
 Јасно дефинисано окружење подразумева да
не постоје недоумице око тога која су подручја
приватна, а која јавна, и у каквом су она међусобном односу. Могу постојати транзиционе
зоне полу-јавних или полу-приватних простора
(које се често дефинишу као ''тампон зоне''),
или може постојати снажна физичка граница
између јавних и приватних подручја, путем зидова, ограда или живица. Важно је да чланови
заједнице препознају и прихвате измењено
окружење као адекватно животно решење.



Анонимност

Увек је лакше починити кривично дело на местима
на којима је велика концентрација потенцијалних
починилаца. Стога ће они, као последица, искористити прилику да га и почине, тамо где постоји
вероватноћа да ће имати користи од сопствене
анонимности. Изграђено окружење, као и подручја отвореног простора, могу се организовати
да, или стварају могућност веће анонимности, или
је умањују. Природно је да ће на прометним јавним местима странце углавном игнорисати, тако
да криминалци могу искористити такву анонимност и произилазећу прилику да почине кривично
дело. Ово може стварати проблеме тамо где се
јавни простори директно граниче са приватним,
стога што омогућава починиоцима кривичних дела
да непримећени дођу у непосредну близину приватног поседа. Овакав се проблем може решавати
на начин да се реорганизацијом измени природа
дела јавног простора у близини приватних поседа
или имовине, тако да становници/власници имовине могу да успоставе извесну контролу над тим
делом простора. На тај се начин ствара ''тампон
зона'' између дела јавног простора и поседа у приватном власништву. Овакав тампон треба бити,
без обзира на формално власништво и начин
коришћења (јавни, приватни, полу-јавни или
полу-приватни простор), организован и преуређен
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на такав начин да ствара једну зону прегледног и
одбрањивог простора, чиме се смањује анонимност, а потенцијални извршиоци кривичних дела
се тиме обесхрабрују.


Управљање локацијом

Стандарди одржавања шаљу снажан сигнал који
без сумње утиче на понашање људи. Од виталног
је значаја да су власништво и одговорности за
спољни простор јасно утврђени и да начин уређења олакшава одржавање и управљање њиме.
Потребно је обезбедити довољно средстава да би
се одржавали објекти и околни простори, укљу-

чујући и отворене јавне просторе (улице, тргови,
пешачке стазе, блоковски простори, паркови и пејзажно уређена подручја). Високи стандарди одржавања ће охрабрити активно коришћење простора, створити осећај задовољства заједнице и
продубити осећај грађанског поноса и виталности.
Са друге стране, лоше одржавање (као што је непоправљање оштећених делова објеката, нередовна замена расвете, неуклањање графита или
смећа, оштећени тротоари и мобилијар, итд) може
довести до силазне спирале небриге и губитка
квалитета окружења, а тиме и до смањеног нивоа
коришћења од стране заједнице, остављајући отворена врата вандализму и другим облицима асоцијалног и криминалног понашања.
Током планирања урбаног развоја веома је важно
да се већ у иницијалној фази обаве консултације
са локалним заједницама. Морају се размотрити
друштвене, рекреативне и потребе за услугама
становника, на пример, везано за продавнице, телефонске говорнице, друштвене просторије, пешачке/бициклистичке стазе, јавни саобраћај, отворене просторе, просторе за игру, за младе, итд.
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Где окружење омогућава људима да се осећају
пријатно на отвореном, јавни простори ће бити
добро искоришћени. Људи који имају осећај одговорности за подручје и просторе око њихових кућа
и имања ће вероватније показати активно интересовање за њихово стање и заштиту. Потенцијални преступници ће имати осећај изложености
ризику да буду ухваћени и због тога су мање
шансе да дође до криминала.
 Улога уређења предела
Уређење осетљивих предела је веома важно, јер
се тиме ствара окружење које доприноси осећају
везаности за место и идентитет заједнице. Уређење предела у овом контексту обједињује планирање, уређење и управљање јавних простора у
урбаном окружењу. Са тог становишта су једнако
важни како ''тврди пејзажи'' (грађевински елементи), тако и ''меки пејзажи'' (вегетација). Током уређења предела, посебна пажња се мора посветити
избегавању стварања прилика за криминал кроз
пружање места за скривање, или олакшавање
приступа горњим спратовима зграда. Лоцирање
као и избор вегетације мора бити такав да се што
је више могуће смањи могућност за такве ситуације. Од виталног је значаја да су функција, локација, просторни распоред и детаљно уређење
отворених јавних простора пажљиво промишљени, уз одговарајуће поштовање друштвеног и еколошког контекста. Претворити остатке неразвијених делова локације у јавни простор је отворен
позив будућим преступницима и изазивачима
нереда.

5. Природно надгледање
Природно надгледање је камен темељац остваривања безбедности заједнице. Тамо где постоји
мала шанса да се буде виђен, мали је и ризик који
уочавају потенцијални прекршитељи, па је вероватноћа извршења кривичних дела већа. Ако се
обезбеди да се простори око зграда, пешачке
стазе, отворени простори и паркинзи у стамбеним
насељима могу јасно видети са позиција простора
у власништву или са прометних путева, то може
помоћи да се обесхрабе криминалне активности,
повећавањем ризика да се буде виђен и смањивањем прилика за криминал, чиме потенцијални
извршиоци постају рањивији. Што више одговорни грађани користе јавне просторе, биће и виши
степен природног надгледања. Ово је један од
кључних механизама којим се, инвестирањем у
висок квалитет окружења, привлаче људи да у
већем броју користе јавне просторе, што се исплаћује кроз смањење броја почињених кривичних дела.
Природно надгледање би требало енергично охрабривати, мада је потребно водити рачуна да се
тиме не угрожава приватност, посебно у стамбеним зонама. Уопштено, надгледање повећава
вероватноћу детекције, мада по цену смањивања
приватности. Приликом планирања било ког развоја, нарочито за стамбену изградњу, мора се
водити рачуна да се приватност не угрожава до
неприхватљивог степена. Надгледање јавних
простора из правца околних приватних поседа је
пожељно, али се мора избегавати директно надгледање са једних у правцу других суседних
приватних поседа. Дакле, јавни простори би требало да буду јасно видљиви и прегледни из оближњих објеката, или из правца често коришћених
путања кретања, а паркинг простор се мора обезбедити у близини или барем видљив из зграда где
власници возила живе.
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6. Прилази и пешачке стазе
Конкретно, пожељне су јасне и директне путање
за све облике кретања кроз неко подручје. Тежи
се промовисању рута које су активне и самозаштитне. Требало би избегавати планирање слабо
коришћених и самотних рута за кретање, а тамо
где су руте за рекреацију мање прометне, додатно
их осигурати мерама заштите.


Планске теме

Прилазни путеви за пешаке и моторна возила су
често проблематични са становишта сузбијања
криминала, тако да је приличан проблем пронаћи
адекватна планска решења. Обезбеђивање одговарајућих прилаза је један од основних циљева
нове изградње, мада то истовремено пружа провалницима лак приступ објектима, као и пут за
бекство и тако отвара прилике за извршавање
кривичних дела.



Уређење прилаза и путеви за бекство

У складу са захтевима изградње, а у интересу
доброг урбанистичког планирања, сваки нови
развој мора имати обезбеђене прилазе. Прилази
укључујући, на пример, пешачке стазе и отворене
просторе који повезују објекте, као и прилаз за
хитне и интервентне службе, удовољавају основним функционалним и рекреативним потребама.
Ипак, многобројне пешачке стазе и тачке прилаза
олакшавају извршавање криминалних дела, омогућавајући шири избор алтернативних путева за
бекство са места злочина. Пажљиво утврђивање
распореда и изгледа прилаза, а у неким случајевима и ограничавање прилаза планираном подручју и зградама, може помоћи да се смање прилике за криминал, за илегалне упаде, вандализам,
кривична дела против особа или крађу возила.
Ненадзирани прилази стамбеним зградама са
задње стране, као и пешачке стазе које су прекомерно изоловане, пружају прилику за извршавање кривичних дела, уз мали ризик детекције,
те би их стога требало на све начине избегавати
као решење. Можда ће повремено бити неопходно
ограничити прилаз подручју на само једну главну
тачку, а увек је пожељно пажљиво размотрити
потребу за секундарним прилазним путевима.


Опажање безбедности

Ако се процењује да је постојање прилазног пута
неопходно или пожељно, требало би га планирати
да буде безбедан и да тако и изгледа, чиме се
минимизира прилика да би могао бити коришћен
од стране извршиоца кривичних дела.


Пешачке и бициклистичке стазе

Јавне пешачке и бициклистичке стазе чине витални део мреже комуникација како у урбаном,
тако и у сеоском окружењу, пружајући при том и
важну локалну, или стратешку рекреативну погодност. Њихово обезбеђивање се охрабрује, али
се мора бити свестан могућих проблема које лоше
лоциране и уређене пешачке стазе могу изазивати. Могу, на пример, стварати прилику за ненадгледани приступ са задње стране зграда, представљати погодан пут за бекство извршиоца кривичних дела, па и место које пружа прилику да се
на њему почини криминално дело. Шта више,
лоше уређене или постављене пешачке стазе могу
код корисника изазивати осећај неспокојства и
стварати страх од криминала, нарочито у вечерњим часовима. Ово ће неизбежно водити њиховом
смањеном коришћењу, што смањује и користи за
заједницу и још више погоршава проблем. Са
друге стране, добро уређене, прегледне и освет-
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љене, фреквентно коришћене и редовно одржаване пешачке стазе, ређе пружају прилику за
криминал и људима изгледају безбедније. Пешачке и бициклистичке стазе би требало да буду
пристојне ширине и да имају погодан природни
положај, како би се избегло стварање уских коридора који би се могли доживљавати као претећи.


Пројектовање путева и стаза

Промене у бојама површине и материјалима и
коришћење физичких и психолошких препрека
као што су ограде, капије, стубићи и рампе, су
важни за стварање осећаја заједничког поседовања и за одвраћање потенцијалних преступника да не делују у зонама које се опажају као
приватне или полуприватне.

Где год је то изводљиво, пешачке стазе би требало
да буду бар три метра широке, са два метра широким прегледним простором са обе стране. Било
какво жбунасто растиње би требало да почиње тек
иза овог простора. Положај растиња и избор врста
би морао бити такав да се избегава стварање
могућих скровишта, нпр. бодљикаве врсте жбуња
могу помоћи да се одврате уљези. Потребно је
обезбедити добру видљивост са обе стране и дуж
читаве пешачке или бициклистичке стазе. Морају
се избегавати оштре промене правца. Пешачке и
бициклистичке стазе би у изграђеним подручјима
морале бити осветљене, осим ако маршрута води
кроз шуму или кроз еколошки осетљиву област, у
ком би случају требало обезбедити алтернативну,
осветљену руту, као што је пешачка стаза дуж
неког пута.


Обале мора, река и канала

Потребно је позабавити се одређеним питањима у
вези са планским решењима поред река и канала,
нарочито тамо где се водени ток јавно или рекреативно користи. У суштини, савет је да се канали
и реке третирају на исти начин као и путеви,
нарочито они које прате пешачке стазе. У урбаном
окружењу, препоручује се двострука оријентација
објеката, како би се осигурао видик како у правцу
улице, тако и ка води. Ово се постиже одговарајућим распоредом просторија, на пример помоћу
пројектовања дневног простора који се простире
целом дубином куће.
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7. Планирање отвореног простора и
управљање њиме


Привлачност отвореног простора

управљања, спецификација одржавања и дугорочних одговорности је веома важно за будућност,
јер ће се тако бенефиције у потпуности остварити
и сачувати за генерације које долазе.

Планирање одговарајућих јавних отворених простора у оквиру планираног развоја, а у корист садашњих и будућих генерација, је важан плански
циљ, који даје значајан допринос карактеру решења и пружа погодност социјализације. Планирање отвореног простора мора се сматрати интегралним делом читаве планске концепције и његова се функција мора јасно дефинисати. Ипак,
злоупотреба јавних простора како би се починило
неко криминално дело или учествовало у асоцијалном понашању, велики је проблем, те је зато
важно имати у виду ове аспекте приликом израде
планова.

Застрашивање млађе деце од стране старијих на
теренима за игру такође може бити проблем. Иницијални квалитет решења, степен природног надгледања, стандарди одржавања и степен коришћења од стране локалне заједнице су важни фактори минимизирања ових проблема. Обезбеђивање терена и опреме за рекреацију и места окупљања за локалну заједницу би могло помоћи да се
смањи криминал у специфичним подручјима, понудом позитивних алтернатива, нарочито за младе
људе. Обезбеђивање тзв. ''склоништа за младе'' је
потенцијално вредна опција, али исто тако осетљива, те захтева велику пажњу при планирању,
утврђивању решења и консултацијама са заједницом.


Дугорочно управљање

Успешан развој захтева дугорочно управљање локацијом. Ако би се то занемарило, могло би се и
ненамерно створити окружење које дозвољава
појаву криминала. Од суштинског је значаја да
постоји програмирани систем управљања у циљу
одржавања физичког резултата пројекта, укључујући и управљање спољним просторима. Мора
се испланирати редовно одржавање вегетације,
травњака, стаза и терена, уклањање отпадака и
графита, замена осветљења.
Како би се осигурало дугорочно одржавање и управљање јавним просторима као што су пешачке
и бициклистичке стазе које причињавају задовољство грађанима, обично се ова дужност поверава јавним комуналним службама, а у неким
случајевима (инострано искуство) могући су и
други аранжмани, као што су оснивања компанија
за управљање од стране резидената. У свим
случајевима, благовремено разматрање циљева

8. Расвета


Истраживања о расвети и криминалу

Истраживања потврђују да на оним местима где је
јавна расвета слаба или фрагментарна, повећавање
нивоа расвете и њене густине смањује страх од криминала и чини да се људи осећају сигурније. Однос
између расвете и самог криминала (насупрот односу
према страху од криминала) је нешто сложенији,
мада скорашња истраживања указују да побољшање расвете може резултирати смањивањем криминала, нарочито тамо где је комбиновано и са
другим мерама за побољшање безбедности заједнице.


Разноликост извора светлости

За различита окружења би требало размотрити и
прилагодити различите изворе и моделе расвете,
тј. мора се уважавати карактер локалног окружења. Скорашња истраживања указују да је, при
датом интензитету расвете, бело светло корисније
са становишта безбедности него обојено светло,
као што је оно из содмијумских светиљки. Циљ повећања нивоа осветљења и избегавања дубоких
сенки из сигурносних разлога, не искључује употребу различитих нивоа расвете и различитих извора као што су фокусни и разливени рефлектори,
што би могло одговарати посебним подручјима као
што су историјски градови. Тамо где се користи
низак ниво расвете, целокупни урбани мобилијар
би морао бити јако отпоран на вандалско деловање. Смерница за планску политику сугерише
да су у осетљивим зонама пожељније содмијумске
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светиљке под високим притиском, са добро контролисаним расипањем светлости.
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Расипање светлости

Мора се водити рачуна да се штетни утицај светлосног расипања или тзв. ''светлосног загађења''
сведе на минимум и да не изазива проблеме
становницима, нити возачима, нити да има штетан
ефекат на екологију и локални карактер подручја.

1

Безбедне и
одрживе заједнице

Сврха овог водича
Одрживе заједнице су оне заједнице које су успешне
у економском и друштвеном смислу, као и у погледу
одржања и развоја животне средине, при том
уважавајући и потребе будућих генерација. Оне су
лепо уређена места где се људи осећају безбедно и
сигурно; где криминал и неред, или страх од криминала не подривају квалитет живота и кохезију
заједнице. Зато „Смерница 1 нове планске политике“, најважнија међу планским смерницама
Владе које се баве циљевима планирања, има у
својој бити потребу да се планирају безбедне и
одрживе заједнице. Овај водич је у том смислу
прилог политици исказаној овом Смерницом.
Елиминисање криминала кроз планирање, а остваривање истим путем безбедности заједнице, требало би да буде централно место плана и произилазећег новог развоја. Члан „17“, Закона о
криминалу и нереду из 1998. године, изискује од
свих локалних органа власти да обављају своје
функције са дужним поштовањем за ефекте истог
на криминал и неред и да ураде све што је разумно могуће да их спрече. Превенција криминала и
повећање безбедности заједнице су питања која
надлежни за локално планирање морају узимати у
обзир приликом обављања својих функција, а у
складу са Законом о планирању градова и села.

мерама, може дати значајан допринос излажењу
на крај са криминалом. Сврха овог водича је да се
помогне да се тај допринос и оствари. Његов су
циљ добро испланирана, одржива места за живот,
која не разочаравају људе и издржавају тест
времена.
Овај се водич не бави само превенцијом криминала. Бави се стварањем безбеднијих места за
живот, која су исто тако боља и на много других
начина. Ово значи да промовише безбедна, одржива и атрактина окружења која удовољавају
комплетном скупу планских циљева. Укратко, тиче
се уопштено доброг планирања, а посебна му је
улога смањиање криминала и страха од
криминала.
Циљ овог водича је да покаже како добро планирање може допринети превенцији криминала и
стварању безбеднијих места за живот те следствено водити успостављању добро испланираних, одрживих заједница. Потребно је да градимо окружење у коме ће људи хтети да бораве и
да га користе, стварајући снажан и позитиван
осећај идентитета заједнице.

Елиминисање криминала планирањем има смисла
и у финансијском погледу. Када се једном нови
развој оконча, тада је већ пропуштена главна
прилика да се у њега инкорпорирају мере превенције криминала. Неопходни трошкови исправљања грешака, или управљања лоше испланираним развојем, су много већи него када се ствари
одмах ураде онако како би требало.
Ово не значи да се очекује да ће планирање само
по себи решити проблем криминала, нити да би
једина брига планирања требало да буде превенција криминала. Нити значи да се од плана
може очекивати да предвиди сваку евентуалност.
Али на чињеницама засновано, позитивно планирање, нарочито када је координисано са другим

 Уређена речна обала у Њукастлу је пример како савршена
планска концепција и безбедност заједнице могу ићи руку
под руку.
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Шта чини заједницу одрживом?
План одрживе заједнице се повезује са смањивањем криминала и безбедношћу те утврђује неке од кључних захтева за функционисање одрживих заједница, а то су:

Шта су сузбијање криминала, превенција
криминала и безбедност заједнице?


Сузбијање криминала је просто било која акција на смањивању фреквентности и озбиљности криминалних дела. Највећи део сузбијања криминала (као и онај његов део који проистиче из планирања), постиже се кроз његову
превенцију.
Превенција криминала је деловање на његове
узроке, како би се смањио ризик дешавања
криминала и потенцијална озбиљност дела.



Напредна локална економија која обезбеђује
радна места и добро материјално стање;



Јако вођство које позитивно реагује на промене;





Ефикасно ангажовање и учешће локалног становништва, група и бизниса, нарочито на
планирању, уређивању и дугорочном управљању сопственом заједницом, и активан добровољан и заједнички сектор;



Безбедно и здраво локално окружење са лепо
уређеним јавним и зеленим површинама;



Довољна величина, обухват и густина и прави размештај основних функција за квалитетан живот и за минимизирање коришћења
ресурса (укључујући и земљишта);



Добар јавни превоз и остала саобраћајна
инфраструктура унутар заједнице и везе са
градским, сеоским и регионалним центрима;

 Безбедност је један од аспеката квалитета живота у заједници, у којој су људи, индивидуално и колективно, у довољној мери поштеђени криминала и повезаних облика понашања, као и разуверени у вези са ризицима,
стварним или опажајним, везаним за криминал; и где су у стању да се носе са последицама оних инцидената које доживљавају; а ако
то не могу сами, да ће им се пружити помоћ у
томе. Све ово им пружа услове да стреме ка
задовољењу оног што им је неопходно у њиховом културном, друштвеном и економском
животу.



Објекти - индивидуалног и колективног становања - који задовољавају разне потребе у
времену и минимизирају коришћење ресурса;



Добро интегрисан микс пристојних домова
различитих типова и облика својине, у складу
са старосном структуром, бројем чланова и
приходима домаћинстава;



Добар квалитет локалних јавних служби, укључујући прилике за образовање и обуку за рад,
здравствену заштиту и објекте за разоноду;



Разнолика, интензивна и креативна локална
култура, која подстиче осећај поноса на заједницу и њену унутрашњу кохезију;



Осећај припадности месту;



Праве везе са широм регионалном, националном и интернационалном заједницом.

 Полиција је један од учесника који даје важан допринос
креирању успешних средина.
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Основни циљ овог водича је да покаже како планирање помаже да се створе одржива окружења.
Водич се бави праксом, показујући шта се збива на
терену у различитим контекстима. Тежи приступу
заснованом на доказима, мада докази нису увек
недвосмислени, а могу се јавити и конфликти
између оног што је најбоље за превенцију криминала и оног што би било најбоље за друге аспекте
одрживог развоја. Због тога водич почиње да гради од темеља, од разумевања принципа смањивања криминала и од доброг урбаног дизајна, дајући путоказ како се та два темељна принципа
могу применити у различитим околностима. Намера му је да подстакне иновативно и флексибилно размишљање и ефикасан заједнички рад
предузимача, урбаних дизајнера, полиције и надлежних за локално планирање.
Ове принципе би требало промишљено примењивати. Они нису обрасци и не постоје универзално
применљива решења. Што успева на једном, не
мора функционисати на другом месту. Ако се жели
да планирање буде ефикасно, неопходно је схватити контекст и јединственост локалитета. Исто
тако, добро планирање се састоји и у надгледању
реализације и побољшавању решења, учењу на
грешкама. Са побољшавањем разумевања проистеклог из истраживања, еволуираће и планерска пракса.
Овај водич се превасходно бави решењима отвореним за утицај који се врши кроз добро планирање и просторно уређивање града. Ово се тиче
директних исхода планске контроле, на првом
месту локације и просторне концепције развоја.
Разматра и такве ситуације где је планирање део
ширег приступа, на пример код регенерације деградираних и запуштених подручја. У том контексту је развојно планирање само једна од мера,
заједно са управљањем и принудним спровођењем закона.

Плански систем: формира превенцију
криминала и утиче на њу
Планирање може директно допринети превенцији криминала путем следећих алата:


Развојних планова



Допунских планских смерница



Дискусија и преговора пре усвајања



Доношења одлука које контролишу развој



Планских услова и обавеза



Планирање може такође утицати на превенцију криминала кроз партнерски рад са
полицијом и агенцијама, као што је Партнерство на редукцији криминала и нереда.
У поглављу 3 су дати практични савети како
ове алате користити ефикасно.

Ко би требало да чита овај водич

Овај водич ће бити од интереса сваком ко се бави
планирањем и дизајнирањем новог развоја. Главни ће читаоци бити чиновници и саветници локалних власти који играју саветодавну и контролну
улогу око развоја. Мада је овај водич исто тако
релевантан и онима који доприносе новом развоју
или обављају саветодавну улогу у вези са њим,
укључујући и полицију.
Надамо се да ће водич допринети бољем разумевању између различитих струка, које би требало да раде заједно на стварању одрживих заједница. Узајамно разумевање засновано на заједничком језику може помоћи да се интегришу интереси који подупиру успешне пројекте и насеља.
Једна од основних порука овог водича је, да добро
осмишљено планирање и сарадња између различитих заинтересованих страна од самог почетка
неког пројекта могу минимизирати конфликте и
смањити потребу за каснијим компромисима.
Зато се читаоци водича охрабрују да размишљају
на један уопштен начин, али и са становишта своје
струке. Ово није упутство које се примењује без
размишљања, нити некакав супститут за рад обучених планера. Циљ овога водича је да на првом
месту читаоцу пружи веће разумевање веза између криминала и изграђеног окружења, како би
се проблеми могли решавати на маштовит и промишљен начин.

Припрема овог водича

Водич је прикупио информације из појединачних
елабората о успешним, безбедним местима. Из
свих њих се могу извући поуке за планирање и
дизајнирање новог развоја. Ни једно од места која
су илустрована у елаборатима није савршено у
свим аспектима. Сва имају елементе који слабо
функционишу. И те лоше стране су исто тако
путокази за даљу праксу, једнако као и оне добре.
Ови елаборати илуструју седам атрибута одрживих заједница који су нарочито релевантни за
превенцију криминала. Ти атрибути су изведени из
прегледа досадашње успешне праксе урбанистичког планирања и превенције криминала. Они
су приказани и објашњени у поглављу 2, са циљем
таквог планирања окружења које даје добре резултате у пракси. У поглављу 3 су објашњени алати који су на располагању, нарочито локалним
властима, уз помоћ којих би се могла стварати
места која се ослањају на дате атрибуте.
Подручја обрађена елаборатима су детаљније
приказана у прилогу 1. Ово ће омогућити онима
који то желе да се са њима детаљније упознају.
Криминалистичка теорија и доказна грађа на којима се заснива овај водич су сумирани у прилогу
2, са кључним терминима који су додатно разјашњени у речнику појмова. У прилогу 2 се такође
расправља о неким тешкоћама до којих долази
приликом повезивања сузбијања криминала и
планирања. Илуструје се комплексан однос између
плана и криминала. На пример, када покушава да
се схвати утицај физичке урбане структуре на криминал, тешко је раздвојити ефекте урбанистичког
планирања од оних који произлазе из социјалног
састава. Иако је неизбежно то да је овај прилог
само један преглед, читалац ће схватити значај
мерења интеракција између специфичних локалних фактора. Практичари заинтересовани за унапређивање сопственог разумевања овог проблема, усмеравају се у прилогу 3 на релевантне изворе материјала и експертизе. Многима је најбоље
да са радом почну уз подршку архитектонског
официра за сарадњу или саветника за планирање
превенције криминала у локалној полицији. Практичарима би било од користи и да се повежу са
локалним “Партнерством на сузбијању криминала
и нереда”. Експертизе се могу добити и од безбедносног особља или саветника у локалним органима власти, као што су Национална асоцијација
организација за рециклирање у добротворне сврхе
(NACRO – National Association of Charitable Recycling
Organisations) или Брига о криминалу (Crime Concern - независна, добротворна организација која
ради на превенцији криминала). Како успоставити
контакт, објашњено је у прилогу 3.
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Принципи превенције криминала

Просто уважавање главних принципа превенције
криминала помоћи ће приликом праћења материјала датог у преосталом делу водича. Више информација пружа прилог 2.
Узроци криминала су многобројни и комплексни.
У главним цртама, кривично дело се догађа када
се предиспонирани, мотивисани и довитљиви извршитељ суочи са спроводљивом криминалном
ситуацијом, или је сам створи. Та ситуација садржи одговарајућу мету у повољном окружењу, у
одсуству оних који би такав криминални чин могли
спречити, а у присуству оних који би томе могли
допринети. Ово се назива - Стицај криминалних
околности1). Превенција криминала интервенише

у циљу блокирања, слабљења или одвраћања
било ког од ових узрока, као што је речено, да би
се смањио ризик догађања криминала, или његова
потенцијална озбиљност. У доњој табели су детаљније објашњени сви ти узроци и интервенције.
Уз неколико изузетака, планирање на овај или
онај начин може утицати на све те узроке и интервенције. Као што се појашњава у прилогу 2,
стицај криминалних околности није само у
независним изворима ризика, који се механички
гомилају док криминално дело не постане
неизбежно. На ниво криминала и нереда утичу
промене комбинација ногих локалних прилика.
Планери и њихови саветници за превенцију
криминала би зато требало да предвиде такве
конфигурације.

Стицај криминалних околности

Интервенције на узроке

Узроци криминала

Изменом таквих животних околности, да би се смањила тренутна мотивација за извршавање кривичних
дела.

Краткорочни утицаји на спремност да се почини криминал као последица текућих животних околности
(зависност од дроге, друштвена изопштеност, конфликти, незапосленост, лоши услови становања и
неадекватни објекти за разоноду).
Извршиочево опажање прилике за криминал — перцепција труда, ризика и награде у односу на уложено.

Утицајем на одлуку починиоца одвраћањем и обесхрабривањем, укључујући и традиционалну примену
закона и превенцију ситуације.

Присуство починиоца кривичног дела у ситуацији погодној за извршавање криминала.

Њиховим уклањањем и одвраћањем од криминалних
ситуација, држањем деце подаље од препуних посластичарница, или привлачењем агресивне омладине
у клубове и склоништа за младе.

Постојање мета (особа, имовине, итд.), које су изложене, привлачне и провокативне.

Повећањем отпорности на криминал потенцијалних
мета (другачија конструкција возила, мобилних телефона итд.), снижавајући им вредност и потпуно их
уклањајући.

Окружење мете (зграде, возила или ограђени индустријски поседи), где постоји вредна имовина, или где
су потенцијалне жртве рањиве.

Повећањем безбедности непосредног окружења (изглед и конструкција кућа, возила, јавних простора).

Шире окружење (као што су градски центри, куће са
имањем, саобраћајне везе) , које или не привлачи, нити прикупља извршиоце,или које више погодује починиоцима него онима који се баве превенцијом.

Дизајнирањем ширег окружења плановима имања,
градских центара и саобраћајних веза, тако да се
избегне концентрација привлачних мета, да се смање
конфликти; и да се лакше надгледају и прате починиоци, а прикривање и бекство отежа.

Одсуство актера превенције (становника, запослених,
пролазника, полиције или обезбеђења, који би били
спремни, вољни и способни да надгледају и интервенишу).

Упозоравањем, мотивисањем и давањем овлашћења
онима који се баве превенцијом (на пример, планирањем одбрањивог простора који олакшава детекцију
и отежава посао уљезима; и подстицањем надгледања).

Постојање промотера криминала (немарних власника
кућа, свесне куповине крадених роба итд.).

Обесхрабривањем, одвраћањем и репресијом промотера (претварање немарних власника кућа у људе који
раде на превенцији криминала).

Криминални профил починиоца (општа предиспозиција и утицаји који до тога доводе).

Смањивањем криминалне предиспозиције раним утицајима на развој деце у кући и школи, усмереним на
добро познате факторе ризика.

Недостатак способности починиоца да избегне криминал.

Обезбеђивањем средства да им се помогне да избегну
криминал (описмењавање, или психолошки програми
који смањују агресију).

Приступност средствима за криминално извршење, од
оружја до средстава и знања.

Ускраћујући починиоцу средства за извршење криминала.
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Напомена:
1)
Видети: Ekblom, P. 2001,
The Conjunction ofCriminal
Opportunity: a framework
for crime reduction, Home
Office at
www.crimereduction.gov.
uk/learningzone/cco.htm
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Атрибути безбеднијих и
одрживијих места

Седам атрибута одрживих заједница, посебно релевантних за превенцију криминала, централна су
тема овог водича. Ти атрибути су произашли из
исцрпног истраживања превенције криминала, као
и из праксе и теорије урбанистичког планирања.
Овакво обједињавање различитих струка је веома
важно, пошто стварање одрживих заједница изискује доследно уважавање како превенције криминала, тако и урбанистичког планирања. Такође
изискује да планери, пројектанти и стручњаци за
превенцију криминала остварују блиску сарадњу
на терену.
Ових седам атрибута, као и остатак водича,
утврђени су и тестирани заједно са Управљачком
групом пројекта и са Експертским одбором. Обадва тела су састављена од стручњака из праксе,
професионалаца који раде у законодавству, развојним индустријама и полицији. Ко су све чланови
Управљачке групе и Експертског одбора побројано
је у прилогу 6.
У наставку је наведено седам атрибута одрживих
заједница, посебно релевантних за превенцију
криминала.



Прилаз и кретање: места са добро дефинисаним рутама, просторима и улазима,која
омогућавају погодно кретање не угрожавајући безбедност.



Објекти: места где су објекти распоређени
тако да се онемогућавају конфликти.



Надгледање: места где се сви јавно приступачни простори надгледају.



Власништво: места која унапређују осећај
поседовања, поштовања, територијалне одговорности и заједништва.



Физичка заштита: места која имају неoпходне, добро осмишљене безбедносне одлике.



Активности: места где је ниво људских активности примерен локацији, смањујући ризик од криминала и стварајући осећај сигурности у свим ситуацијама.



Управљање и одржавање: места која су
испланирана у погледу управљања и одржавања, како би криминал био предупређен у
садашњости и будућности.
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Остваривање атрибута

Седам је атрибута у овом водичу дато уопштено и
описно. Они нису рецепт, нити низ правила који ће
се примењивати на сваку ситуацију. Уместо тога,
требало би их сматрати подсетником да се, кроз
систем планирања у локалном контексту, мора
мислити о превенцији криминала и унапређењу
безбедности заједнице.
Сва су кључна питања разрађена у оквиру сваког
од ових атрибута. Нека су тесно повезана и нису
екслузивна за атрибут под којим су наведена. Ова
питања следе листе смерница. Ове листе нису
коначне: еволуирање праксе и локалних услова
увек ће условљавати нове методе превенције криминала и унапређивања безбедности заједнице,
које у исто време очувавају квалитет локалног
окружења.
Употреба атрибута
Допринос планирања превенцији криминала мора
се заснивати на анализи локалне ситуације (коју
ће сачинити неко ко поседује знање за релевантну
интерпретацију). Ово значи да ће се на исте проблеме различито реаговати на различитим местима.
Пажљиво размишљање о томе како се сваки од
ових атрибута односи према специфичном локалном контексту помоћи ће да се осигура да онај
прави одговор буде изабран.
Приликом планирања безбеднијих места може
доћи до потребе да се приоритети супротставе.
Ово неће увек бити случај али се, на пример,
атрибути “Прилаз и кретање”, “Активности” и “Садржаји” морају пажљиво размотрити. Веома лако
може доћи до конфликата између, рецимо, жеље
да се креирају добро повезана места и жеље да
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приступ местима буде “ограничен” и “поседништво” увећано. Повремено се овакве дебате воде
путем запаљивих и претераних стереотипа у аргументацији. То је погрешно. Циљ је размотрити све
приоритете и одлуке које производе одговарајуће
исходе за место о коме је реч.
Суочене са супротстављеним приоритетима, планске се одлуке стога морају доносити након свеобухватних консултација са свим партнерима, исто
тако морају бити засноване на политици планирања и превенције криминала која одржава локалну ситуацију и на виђењима оних који ће живети
или радити са поселедицама оваквих одлука. Приоритети се утврђују на начин специјално прилагођен специфичним околностима на терену. Илустративни елаборати у наставку показују како су се
доносиле планске одлуке у низу локалних ситуација, као реакција на одређене локалне потребе.
То што ти развоји имају и својих слабости, као што
имају и јачих страна, не умањује нашу намеру да се
њихове првобитне улоге не мењају, када је реч о
овом материјалу, као и да подстичу на размишљање о бољим практичним решењима. Један од
начина предвиђања како ће конкретна конфигурација постојећих и планираних одлика локације
утицати на криминал је “мислити као криминалац”
- или, формалније, размислити о томе на који ће
начин криминалци и други изазивачи нереда
реаговати на намену, просторни распоред и развој
земљишта и искористи их за своје циљеве. ако би
окружење са својим садржајем могло утицати на
криминалца приликом процене ризика, труда и
добитака и следствено томе, на његову одлуку да
почини кривично дело? На који би то начин окружење могло суштински испровоцирати криминалца
да почини кривично дело? Може ли одсуство неких
животних садржаја (на пример, места за забаву),
да му буде мотивација, па да се упусти у криминал?

Мислити као криминалац


Питања која планери могу поставити, или потражити савет о томе:



Ко је локални криминалац - према особинама
локалитета, који ће се типови криминала највероватније починити?



Колико је труда потребно да би се починило
криминално дело - и како употребити планске
одлуке и савете да би се опажај тог труда
увећао и тиме обесхрабрио извршитељ - нпр.
учинити зграде физички безбеднијим?







Колики је ризик са становишта потенцијалног
извршиоца датог кривичног дела - и како можемо повећати његов опажај ризика и одвратити га - нпр. повећаним природним и другим
облицима надгледања и давањем ширих овлашћења онима који се баве превенцијом у
циљу идентификације потенцијалних извршиоца.

Седам атрибута безбеднијих места су објашњени
у наставку. Илустовани су примерима њихове примене у једном броју различитих контекста. Већина
је илустрација преузета из елабората који су
приказани детаљно у прилогу 1; тезе су подржане
и другим примерима из свих крајева Енглеске.

Елаборати су следећи:
Становање

Кромер стрит, Кемден,
Нордвју, Свонли Ројдс,
Брадфорд Орчард,
Ферфорд и Олкорт,
Лечлејд Бишопс Мид,
Челмсфорд

Градски центри

Њукастл на Тајну
Грејвсенд Страуд

Трговина на мало Бриџ центар, Сандерланд

Колики добитак прекршитељ антиципира - можемо ли то да умањимо и тако обесхрабримо криминалца, нпр. брзим уклањањем
графита, тако да то прекршитељу поквари задовољство, или смањивањем цена материјала, као што су цеви украдене из зграда?

Разонода

@т-Бристол, Бристол

Комерцијала

Хејвуд дистрибутивни
парк, Грејтер Манчестер

Здравство

Вест Роуд здравствени
центар, Њукастл на Тајну

Каквим средствима потенцијални извршитељ
располаже да почини криминал (алатима, оружјем, временом, знањем - у погледу начина
извршења), - и како му можемо ускратити
приступ тим средствима (на пример, тако што
ћемо ограничити расположивост неких алата,
или пројектовати сигурносне уређаје у складу
са стандардима којма се антиципира њихова
злоупотреба?

Образовање

Парс Вуд технолошка
школа, Грејтер Манчестер

Паркови

Моубри Парк, Сандерланд

Мешовит развој

Кларенс Моуз, Хакни

Паркинг

@т-Бристол

Саобраћај

Биркенхед аутобуска
станица
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Приступ и кретање
Дефиниција: Места са добро дефинисаним рутама, просторима и улазима који омогућавају
угодно кретање, а да при томе безбедност није
угрожена.

Увод: На успех или неуспех неког места као дела
одрживе заједнице утиче природа, и нарочито
квалитет његових веза са центрима локалних
услуга, забаве и рекреације. Премали број веза
подрива виталност, а превелики, поготово ако се
везе користе исувише ретко или ако су лоше

Мислити као криминалац
Криминал и асоцијално понашање ће се вероватније дешавати ако:


су пешачке руте слабо осветљене, индиректне и удаљене од прометних путева;



улице, пешачке стазе и сокаци омогућавају
прилаз са задњих страна зграда;



има више улазних и излазних праваца “на” и
“са” неког подручја - што пружа потенцијалне
путеве за бекство криминалцима;



је људима лако да се изгубе и дезоријентишу;



су улице и простори одбојни или слабо коришћени, и ако нема способних чувара.

 Подела саобраћаја и пешака на различите нивое може
довести до настанка слабо коришћеног, изолованог и
несигурног окружења.
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осмишљене, може повећати шансу за извршење
криминалних дела. Прави ниво и тип прилаза, који креира места која су и добро повезана, а и
безбедна, постиже се путем пажљивог и креативног планирања, заснованог на локалним прoценама.

Доказна грађа из елабората: Догађања свих
облика криминала, укључујући и асоцијално понашање у Моубреј парку, у Сандерланду, опала су
са 30-50 случајева, на просечно 10 месечно, након
што је забрањен приступ ноћу, а корисници се
подстакли да дању користе мањи број директних
рута.

Успешна места имају добро дефинисану
матрицу кретања


Добра матрица кретања има директне руте
које воде тамо где људи хоће да иду било
којим средством, укључујући и пешице, бициклом или јавним саобраћајем. Ово би требало да покрије потребе свих људи, укључујући и старе и хендикепиране.



Руте за пешаке, бициклисте и возила требало
би да у већини случајева иду једна поред
друге, а не да буду раздвојене. Матрице кретања засноване на “примарним рутама” и
подељеним просторима, отклањају потребу
за слабо коришћеним сокацима, пречицама,
стазама и за великим бројем споредних прилазних тачки које би могле бити погодне за
криминал, или би га могле олакшати.



Тамо где за њима постоји потреба, пешачке
стазе би требало да буду што правије и шире,
чиме се избегавају стварања потенцијалних
скровишта.



Требало би да се могу видети са оближњих
стамбених и пословних зграда.



Добри оријентациони путокази и тачке интересовања, као што су продавнице, угоститељски објекти или локације уличне уметности, подстичу људе да користе познате
путеве.



Задржавањем пешака и возила на истом
нивоу избећи ће се стварање простора који
застрашују, као што су подземни пролази,
подвожњаци, пешачки мостови и простори
испод мостова.

Где је подвожњаке немогуће избећи, требало
би да буду што шири и што краћи, са излазом
који је видљив са улаза, природним светлом
које продире у центар и јаким вештачким осветљењем. Могу се предвидети мере за обесхрабривање коришћења моторних возила.

Материјали КЗП
Places, Streets and
Movement и By Design
детаљније разматрају
матрице кретања.

Материјал Министарства саобраћаја
Inclusive Mobility
пружа лако схватљиво
упутство око најбољих
примера из праксе
везано за приступ
пешачкој и
саобраћајној инфраструктури

Приступ и кретање
 Успех новог развоја може зависити и од новоизграђених веза. @т-Бристол, на пример, има користи од новог пешачког моста
који повезује локацију са железничком станицом и остатком града.

 Јасна, директна рута од станице до града коју пешаци
аутоматски бирају као најбезбеднији пут, Басингстоук.

 Лоше осмишљени додаци
матрици кретања, као што
је издвојена
бициклистичка стаза кроз
стамбену зону Брадфорда,
могу повећати криминал

 Јасни, али и ненаметљиви
оријентациони путокази,
помажу да се успоставе
безбедне руте,
усмеравањем корисника на
њих. Страуд, градски
центар

 Планови нове стамбене изградње дуж традиционалних
мрежа улица немају потребу за издвојеним пешачким
стазама између суседстава — саме улице обављају ову
улогу.Бишопс Мид, Челмсфорд
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Матрица кретања примерена неком месту
зависиће од локалног контекста


Намена земљишта је најважнија детерминанта захтеваног типа структуре кретања.
Индустријске зоне, на пример, изискују другачији тип веза од оних у градском центру и
биће их потребно мање. Матрица кретања у
градском центру треба да буде шира него у
стамбеним насељима.



Квалитет и интензитет коришћења улица и
пешачких стаза одређује број људи који их
користе. Појединачни ризик од криминала и
асоцијалног понашања ће такође зависити
од локалног контекста. На пример, улице које се довољно не користе могле би бити погодније за провалне крађе; умерено коришћене улице су погодније за улично разбојништво, а прометне улице за џепарење.



Јасне и директне руте не би требало да подривају одбрањиви простор у суседству.

Предности превенције криминала у добро
повезаним размештајима укључују:

 Капије на сокацима стварају простор коме саморезиденти
имају приступ. Мидлсбро

 У Кромер стриту, у Кемдену, земљиште између зграда је
затворено за јавни приступ, мада се током дана одржава
једна главна пешачка рута, да се не би реметила постојећа
матрица кретања.
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Могућност за унутрашње безбедне типове
зграда (ободни блокови, види “Објекти’)



Јасни видици и лака оријентација



Више активности и тако и више потенцијала за
природно надгледање

Предности превенције криминала у
распоредима са мање веза укључују:


Бољу прилику да се створи “одбрањив простор”



Лакше је становницима да надгледају и контролишу оближње подручје



Мање је путева за бекство криминалаца



Мање је оправдања за прекршиоце да се затекну унутар подручја, или је мања вероватноћа да ће ту доспети случајно

 Допуштење возилима да улазе у пешачке улице ван часова
за шопинг подстиче активности у свако доба дана.
Грејвсенд, градски центар.

Закон о правима пролаза на селу из 2000
дајe овлашћење да се
у изграђеном подручју
затварају јаруге или
сокаци који су повезани са криминалом и
вандализмом

приступи и кретање
 Алтернатива затварању пролаза иза кућа је да се исти потпуно отворе. Природно надгледање помаже безбедност, али се
обезбеђење зграде може угрозити и требало би га усмерити ка физичкој сигурности. Халифакс.



Уклањање рањивих рута и простора из изграђеног подручја може смањити прилику за криминал.



Пожељно је ограничити приступ јавности
задњим странама зграда. Изоловане стазе и
сокаци не би требало да воде са задњих
страна објеката, нити да омогућавају приступ
зградама или баштама.

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога, потребно је имати на уму следећа
питања:

Постојеће пролазе и друге облике приступа са
задње стране приватних кућа требало би
оградити и ставити капије - на пример, оне
које се саме затварају и закључавају. Ипак,
тамо где постоји законско право пролаза,
неопходно је да се за то поседује одговарајућа
дозвола. Алтернативно, требало би на простору са задње стране кућа правити приватне
баште и вртове.

2 Да ли сви путеви воде тамо где људи хоће да
иду? Да ли су баш сви неопходни?



Контролна листа: Приступ и кретање

1 Да ли је размотрен број и природа свих веза?

3 Да ли путеви пружају потенцијалним прекршиоцима лаган и неприметан прилаз потенцијалним метама?
4 Да ли су путеви за различите кориснике издвојени, иако би могли бити интегрисани?
5 Да ли ће пешаци, бициклисти и возачи моћи
да схвате које путеве треба да користе?
6 Да ли је лако схватити како путовати кроз
неко подручје?

 Изоловани правци кретања као што је овај сокак пружају
прилику да се приђе са задње стране зграда и могу постати
природно станиште за криминално и асоцијално понашање.
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Објекти

Дефиниција: Места за живот и рад која су на тај
начин планирана да је криминал обесхрабрен, а
различите намене не изазивају конфликте.

Увод: План и просторни распоред неког места како се зграде, простори, намене и активности
односе међусобно - утиче на безбедност и одрживост. Неке намене су инкомпатибилне једне са
другима. Неки типови насеља или планова су сигурнији него други. Много зависи од локалног
контекста.
Безбедна и одржива места су такође довољно витална да могу да се носе са измењивим захтевима,

Мислити као криминалац

Криминал и асоцијално понашање ће се пре
десити ако:


зграде, приватни и јавни простор имају више
страна изложених јавном домену;



је начин на који су зграде, улице и простори
испланирани такав да дозвољава криминалцима да се непримећени крећу унаоколо и да
делују;



се на неком месту окупљају људи који су потенцијални извршиоци и они који су погодне
мете;



нема оспособљених чувара;



места постају запуштена или слабо коришћена, нису уклоњене или преуређене слабо коришћене и некоришћене зграде и простори
који су изложени криминалу.

 Блоковска градња омогућава да се централни паркинг суда
види са свих страна. Грејт Нотли, Есекс.
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или су довољно флексибилна да еволуирају. Превенција криминала би требало да од почетка буде
укључена у процес планирања развоја. Ипак, то
није увек изводљиво и понекад се јавља потреба
за извесним степеном накнадног прилагођавања
мишљења, као одговор на непредвиђене ситуације или нове прилике. Пажљиво планирање ће
ово сводити на минимум - као и произилазећа решења око “послова одржавања – трошкови управљања локацијом и њеног одржавања.

Доказна грађа из елабората: У оквиру стамбеног блока Бишопс Мид у Челмсфорду дешава се
само око половина криминала у поређењу са једним другим делом истог плана развоја становања,
у коме има више ћорсокака, сокака и пешачких
стаза.

Тип зграда и нихов распоред у простору
има велики утицај на безбедност и
одрживост.



У безбедној урбаној структури стране зграда
окренуте ка јавном домену, сведене су на
најмању могућу меру што омогућава “активно прочеље”надгледаних улица и ствара
регуларну матрицу кретања, која фокусира
људе и возила на мали број главних путева,
уместо на слабо коришћене или изоловане
улице и пешачке стазе.



Одбрањив простор ће се формирати изградњом приватних или јавних башти, којима се
може прићи само из околних зграда. Зграде
које окружују такве просторе такође смањују
прилике за цртање графита по чистим фасадама, на пример на забатним зидовима.



Стамбени објекти у ћорсокацима могу бити
сасвим безбедни, али ћорсокаци морају бити
кратки и прави (да се може видети са једног
краја на други) и не би смела да их прати
мрежа стаза које се нередовно користе, јер
би то подстакло криминалне активности.

Објекти
 Приватни или општински одбрањив простор омогућен блоковском структуром. Манчестер на слици горе и Луишам, доле.

 Овај простор је типично безбедног резиденцијалног типа, са ограниченом изложеношћу према јавном домену. Сент Џејмс
парк, Сурбитон.

 Овај асфалтирани простор је такође типично безбедан, са
ограниченим могућностима прилаза. Орчард, Ферфорд.

 Просторни план Радбурна је дискредитован због проблема
са криминалом, изазваних раздвајањем возила и пешака.
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 У Кромер стриту, Кемден, надземни и подземни простори који су се раније користили за дрогирање и проституцију сада су
реновирани, пејзажно уређени, затворени капијом и активно се користе од стране станара и друштвених група.

Места би требало тако уобличити да се
минимизира могућност конфликта,
нарочито када се пројектују за мешовите
намене.


Просторно уређење и планирање потенцијалних “кошница” (места где се људи окупљају и проводе време) и “неуралгичних тачки” (места концентрације криминала и асоцијалног понашања), захтевају посебну пажњу како се криминал не би призвао у одговарајуће типове подручја. Под одређеним
околностима је лакше изаћи на крај са просторном концентрацијом таквих места, све док
таква концентрација није претерана.



Предимензиониране објекте, као што су супермаркети или објекти разоноде, који су више
намењени некој широј него локалној популацији, требало би пажљиво постављати.



Лоше лоциран улични мобилијар (укључујући и опрему комуналних предузећа) може
повећати прилику за криминал и асоцијално
понашање, нпр. вандализам, представљајући помоћ при пењању, или ометајући видљивост.



Код нових развоја, не би требало планирати
обезбеђивање непотребних, и простора нејасне намене. Циљ су јасно дефинисани и
предодређени отворени простори. Њихов
квалитет може бити важнији од квантитета.

Рестаурација историјских елемената
изграђене средине и оронулих зграда
може бити важан елемент превенције
криминала.


Зграде и простори који су запуштени, оронули, или о којима се не води рачуна, стварају утисак да се криминал и асоцијално понашање толеришу, или да пролазе непримећено, за разлику од места која се добро одржавају. Такви објекти такође пружају прилику за скривање криминалаца и прикривање илегалних активности.

Преуређивање или уклањање рањивих
зграда и простора чини места погоднијим
за живот.


Зграде и јавни простори који се не користе
или слабо користе могу постати подложни
криминалу и асоцијалном понашању. Где је
то могуће, локалне неуралгичне тачке криминала треба преуредити, уклонити, или
њима боље управљати.



Уклањање изложених јавних површина из
јавног домена, где постоји вишак таквог
простора, може бити нарочито делотворно у
зонама социјалног становања. Као алтернатива, простори или зграде би могли прећи
у приватно или општинско власништво, као
што су вртови/баште намењени екслузивном
коришћењу од стране станара.
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 У Нортвјуу у Свонлију, простор између стамбених зграда,
претходно подложан криминалу и асоцијалном понашању,
подељен је на функционална подручја са различитим, јасно
дефинисаним наменама земљишта, укључујући паркинг,
игралишта, приватне и мирне јавне вртове и простор за
кретање.

Објекти
 Увођење нових комерцијалних, кутурних и стамбених
намена је трансформисало полу-запуштену неуралгичну
тачку криминала. Кларенс Моуз, Хакни.

 Реконструкција запуштеног, некоришћено складишта и
пренамена истога за становање, допринела је рехабилитацији Кларенс Моуза, у Хакнију.

Контролна листа: Објекти

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога, следеће моменте би требало имати на
уму:
1 Јесу ли типови зграда изабрани и пројектовани имајући у виду безбедност?
2 Да ли је план развоја погодан за идентификовање ризика од криминала, једнако као што
би требало да испуни шире планске циљеве?
3 Да ли су све намене на неком подручју компатибилне, и да ли се пажљиво размишљало
о могућим конфликтима?
4 Да ли сав јавни простор служи намени и да ли
подржава одговарајући ниво легалних активности?
5 Да ли се разматрало преуређивање, уклањање, или другачије коришћење зграда и простора осетљивих на криминал?
6 Да ли су у сфери превенције криминала разматране потенцијалне користи од рестаурације историјских окружења?

 Рестаурација џорџијанских улица светског нивоа био је
највећи допринос укупној рестаурацији Њукастла.
Рестаурација је укључивала чишћење камена, враћање
првобитног изгледа прозорима и вратима, уклањање
неугледних фирми, реклама и излога и поправку зграда.
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Надгледање
Дефиниција: Места где се сви јавно приступачни простори надгледају.

Увод: Многи други атрибути - нарочито приступ и
кретање, власништво и обејкти - ослањају се на
теорију да су места безбеднија ако се надгледају.
Ипак, идеја о безбедности која се постиже надгледањем ослања се на претпоставку да ће они који
надгледају простор у свако доба одвраћати крими-

нал, стога што ће реаговати уколико га региструју.
Без обзира да ли је природно, организовано или
електронско, олакшавање ефикасног надгледања
требало би да буде језгро стратегије елиминисања
криминала планирањем. Мада никако не би смело
да буде и једина стратегија за излажење на крај са
криминалом и нередом.

Доказна грађа из елабората: На @т-Бристол
паркингу су се од 2000. године десила само два
криминална дела - један случај криминалног оштећења зграде и једна крађа из моторног возила.

Мислити као криминалац
Криминал и асоцијално понашање ће се се пре
десити ако:
 криминалци могу да оперишу, укључујући и
путовање до и од локације, без страха да ће
бити виђени;.
 криминалци или њихове активности не привлаче пажњу - или ако су сигурни да нико неће
ништа предузимати;
 све стране зграда и сви делови простора нису
надгледани од стране оближњих корисника
или пролазника;
 зграде и простори нису тако пројектовани да
дозвољавају надгледање изнутра ка споља и
обратно.

 Традиционална урбана структура са активним прочељем
омогућава висок ниво природног надгледања. Страуд.

Добро урађени планови зграда и простора
стварају и добро надгледани простор.
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Углови зграда пружају често неискоришћену прилику за
надгледање у разним правцима. Поинт, Бристол показује
шта је у том погледу могуће. Ови балкони пружају
могућност надгледања под углом од 270 степени.



Места која су осетљива на криминал би требало да се све време надгледају из правца
прометних зграда или простора.



Прозори и врата би требало да гледају на
улицу. Требало би подстицати “активна прочеља”, што је боље него празни зидови. Што
више прозора гледа на улицу и друге јавне
просторе, то боље.



Отворени, светли простори смањују број могућих скровишта и омогућавају људима да
буду свесни свега што се у околини догађа.



Криминалци привлаче пажњу ако не постоји
разлог да се налазе ту где јесу. Клупе или
ниски зидови у близини банкомата, на пример, омогућавају потенцијалним пљачкашима места на којима ће се задржавати, док
чекају да се појави одговарајућа мета.

Објекти
 Бриџис центар, Сандерланд, конструисан је дуж широких, правих, јасних линија, слично као и традиционална Хај стрит у
Страуду.

 Многи стандардни пројекти зграда не укључују прозоре са
стране, што смањује могућност надгледања и подстиче
цртање графита и узнемиравање. Али ово не мора увек да
буде случај.Обе зграде у овом примеру, Њухол, Харлоу
имају простране прозоре на крајевима.

 Улази у стамбене и друге зграде требало би да буду
директно са улице, прикључујући се на уличну мрежу и
омогућавајући активно прочеље. Бишопс Мид, Челмсфорд.

 Простор за игру деце у Моубреј парку, Сандерланд,
постављен је на рубу парка и близу канцеларије чувара
парка, како би се повећало надгледање. Из истих разлога
је подигнут и ниво терена за игру.

 Дијаграм и фотографија (горе) приказују традиционалну
улицу, која се у потпуности види са прозора на удубљењу
зида. Ово омогућава да се види у три правца - ка напред и
на обе стране - целом дужином улице. Реконструисан
Кларенс Моу, Хакни, има нарочито велике прозоре и
следствено врло активно прочеље, као и одличан поглед
на оно што се напољу дешава.
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 Кромер стрит, Кемденски парк је реконструисан, чиме је побољшана видљивост и могућност надгледања, како у самом
парку, тако и са околних зграда.

 Поставка @т-Бристол централног трга пружа врло отворен простор. Зумирањем се открива да је исти принцип отворене
видљивости примењен и на излазе за пешаке са паркинга.

 Биркенхед аутобуска станица је заклоњена и утопљена у
окружење, а да се не губи на видљивости, што се постигло
екстензивним коришћењем стакла.
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 Обзиром да предње стране кућа нису активне, једини
могућ облик надгледања у овој улици је од стране
пролазника.

 Паркинг на улици је видљив, погодан, а простор је
ефикасно и флексибилно искоришћен. Затворени паркинг,
или још боље паркинг у гаражи би ипак био безбеднији.

 Преуређењем Ројдса,у Брадфорду се настојало да се
обезбеди што више ограђених паркинг места.

 Паркинг простори су безбеднији ако се надгледају.
Олкорт, Лечдејл.

Паркирана возила се морају надгледати,
пошто су посебно изложена крађи или
оштећењима, осим ако нису у гаражама.




Уколико већ не постоји затворени паркинг,
плановима становања би паркинге требало
поставити тамо где се возила могу видети. То
практично значи паркирање на улици тамо
где се возила могу надгледати, мада су ту
изложенија крађи и вандализму.



Следећа алтернатива су паркинзи на за то
уређеном простору окруженом зградама, мада овакво паркирање треба избегавати ако
не постоји адекватна чуварска служба. Као и
код свих других типова заједничког паркирања, овакав дворишни паркинг би требало
да буде мали и близу кућама власника возила. Не умањујући значај природног надгледања, постојање само једног уског улаза са
капијом ће отежати крађу возила.

Напомена:
Детаљи се могу наћи на
сајту
www.securedbydesign.com/
developers/carparks.pdf


1)

ACPO’s Secured Car
Parks Award Scheme

Најсигурније место за паркирање возила је
кућна гаража, што је обично праћено и прилазним путем (за који је пожељно да се налази иза закључане капије). Ипак, ово није
увек могуће, поготову не код планирања
развоја стамбене изградње, или мешовитих
намена веће густине. Осим тога, постојање
гаража и прилазних путева води стварању
неактивних прочеља кућа.

 Паркинг у @т-Бристолу има све карактеристике
безбедног паркинга, са високим степеном надгледања и
јаким осветљењем; са минимумом улаза и излаза; текућим
одржавањем и јасно означеним усмеравањима.

 Гараже доприносе креирању неактивног прочеља кућа,
што онемогућава поглед на улицу.

Већи, обично нестамбени паркинзи би морали бити у складу са спецификацијом датом у
награђеној шеми за сигурно паркирање. Асоцијације руководилаца полиције1.
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 Маштовито осветљавање самих зграда, могао би бити важан део стратегије реанимације претходно негостољубивих подручја.
Вотерлу, Ламбет.

Добро постављена јавна расвета повећава
могућност ноћног надгледања и шаље
позитивне сигнале о начину управљања
подручјем.


Добра осветљеност простора битна је за
смањивање страха од криминала, чиме места
постају пријатнија за боравак, што у већини
случајева повећава обим легитимних активности после мрака. Међутим, расвета понекад олакшава извршавање криминала.



Читава нова локација би требало да буде
адекватно осветљена, мада подручја осетљива на криминал изискују и бољу расвету.

 Позитиван ефекат расвете на квалитет јавног простора,
таква места постају атрактивнија и безбеднија. Њукастл.

 Слабо осветљени простор, чак и дању, чини
кориснике/пролазнике изложенијим могућем нападу.
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Расвету би требало прилагођавати потребама становника и корисника простора. Требало би да пружа сигурност, а да не бљешти
превише и не угрожава приватност.
Осветљење на местима која су криминално
рањива је исто тако и изложено вандализму.
У таквим случајевима, конструкција расвете
и њени носачи и стубови морају бити чврсти
и безбедни.

 Као и расвета постављена
на зидове, рефлективна
расвета постављена на
горе је како атрактивна,
тако и неприступачна за
вандализам. @т-Бристол.

 Јака, безбедна и
потенцијалном вандализму
неприступачна расвета је од
пресудног значаја за
безбедност затворених
паркинга.
@т-Бристол.

Детаљније упутство око
типа осветљења
којетреба изабрати је
расположиво на
www.securedbydesign.com

 Да би видео надзор био
ефикасан на неосветљеним подручјима, инфрацрвене камере морају се
опремити сензорима који
региструју активност по
мраку, што активира
камере.
Мобреј парк у
Сандерланду.

Надгледање

 Видео надзор се показао
корисним при сузбијању
крађе возила.
@т-Бристол.

 Морају се поставити знаци који обавештавају људе да су
надгледани


Додатни савети око
видео надзора могу се
наћи у: “Државно
вредновање видео
надзора: први налази
о примени система ефикасан водич за
праксу” на
http://www.homeoffice.
gov.uk/rds/pdfs2/dpr7

Места где је забрањен приступ после мрака
могу бити неосветљена. Ово ће обесхрабрити присуство потенцијалних жртава, као и
потенцијалних извршиоца криминала. Ако је
неопходно, могу се поставити сигурносна
светла која паљењем упозоравају на недозвољени улаз.

Видео надзор може имати позитивно
дејство на криминал, нарочито када се
примењује као део ширег пакета мера.


Видео надзор је нарочито ефикасан примењен у комбинацији са добром расветом, замишљен да се супростави низу кривичних
прекршаја и уз подршку управљања, сталног
надгледања и адекватног одговора.



Видео надзор не може бити алтернатива добром пројекту, већ само ретроактивно компензира грешке лошег пројекта објекта.



На израду и начин корићења система видео
надзора утиче њихова предвиђена намена.
На пример, да ли се користи да усмери полицију или обезбеђење у случају инцидента,
или снимају у нади да ће слика помоћи да се
идентификује и приведе извршитељ кривичног дела.



Истицање натписа који обавештавају да је
објекат под видео надзором може повећати
ефекат видео надзора (одвраћање), мада то
мора бити у складу са законом о заштити
података.

Контролна листа: Надгледање

Током планирања и разматрања развојних
предлога, неопходно је имати на уму следећа
питања:
1

Да ли су максимално искоришћене прилике
за надгледање са датог и суседних објеката?

2

Да ли они који надгледају криминал и асоцијално понашање реагују адекватно?

3

Да ли и 1. и 2. важе у било које доба дана,
недеље и године?

4

Да ли је нешто учињено на уклањању неактивних прочеља и углова зграда?

5

Где је то одговарајуће, као код јавних зграда, да ли план омогућава велику видљивост
зграде и локације?

6

Да ли су паркирана возила видљива, а и
безбедна?

7

Да ли је расвета била примарна брига планског елиминисања криминала?

8

Да ли су стандард расвете и њен режим
одржавања адекватни и отпорни на вандализам и оштећења? Да ли је добро испланирана и постављена?

9

Да ли је видео надзор најбоље решење и
најефикасније коришћење средстава?

10 Да ли је видео надзор део ширег пакета мера
превенције криминала?
11 Да ли је у наредним годинама обезбеђена
подршка видео надзору, укључујући и персонал за надгледање и реаговање?
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Власништво

Дефиниција: Простори који унапређују осећај
поседовања, поштовања, територијалне одговорности и заједништва.
Увод: Подстицање код резидената и корисника
осећаја поседовања простора сопственог окружења и одговорности за њега, важан je допринос
превенцији криминала. Ово се олакшава јасним
разграничењем јавног, од заједничког, полуприватног, или приватног простора. Непоузданост око
власништва може смањити одговорност и тиме
вероватноћу, да ће криминал и асоцијално понашање наићи на супротстављање.

Размишљати као криминалац
Криминал и асоцијално понашање ће се вероватније дешавати ако:


је нејасно да ли је простор јавни или приватан
и какво се понашање сходно томе очекује;



приватном простору могу лако да приђу они
који немају право да ту и буду;



присуство преступника на подручју не привлачи пажњу;



изгледа да се простор не надгледа од стране
оних који ту станују, раде или других корисника.

 Ниске ограде испред кућа стварају сигурно и атрактивно
окружење. Бишопс Мид, Челмсфорд.
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Докази из елабората:
Подаци о криминалу пре и после
реконструкције Нортвјуа, Свонли, показују
изузетан успех:
33 месеца пре
реконструкције

48 месеци после
реконструкције

Провале у
зграде

45

12

Друге
крађе

50

4

Криминално
оштећење

153

22

Насилни
криминал
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13

Простор се мора јасно раздвојити на јавни,
полуприватни/заједнички и приватни.


Добро промишљено постављање и пажљив
избор физичких препрека - капија, ограда,
зидова и живица - ствара сигурне просторе
који су исто тако и атрактивни.



Високе ограде и конфигурација терена, који
активно спречавају приступ највише погодују
местима изложеним криминалу, као што су
задње стране стамбених зграда.



Такве препреке не смеју отежавати видик,
како не би ометале природно, и друге облике надгледања, или пружале скровишта
преступницима.



Ниже препреке, живице и грмље су такође
јако корисне да означе поделу на јавно/
/приватно.



“Заједнице под кључем”1 могу повећати одрживост и социјални микс неког подручја, тако
што ће становање учинити атрактивнијим
тамо где би иначе проблеми са криминалом
и постојећи имиџ водили неуспеху развоја.
Британска влада ипак верује да је под нормалним околностима пожељније да нови
развој буде интегрисан у ширу заједницу и да
би постављању капија на неко ново насеље
требало прибегавати само у крајњем случају
(видети елаборат Кромер стрит, Кемден).

Напомена:

1)

Gated communities,
облик затворених
стамбених насеља,
често ограђених, али
готово увек са
контролисаним
улазима, са неколико
стамбених улица,
парком, или неким
другим сличним
садржајем.

Власништво
 Атрактиван улаз у Моубреј парк у Сандерланду, капија се закључава када падне мрак.

 Ограда око плаца Вест Роуд здравственог центра у
Њукастлу, представља ефикасну препреку.

 Ограда кроз коју се види, дефинише и ограничава прилаз
новоизграђеном заједничком простору, не пружајући
прилику за скривање. Кросли Стенсфилд, Халифакс.

 Живице испред кућа стварају ефикасну препреку, као и
атрактивно окружење, мада и пружају прилику за
скривање. Ебор Гарденс, Лидс.

 Ново формирана заједница под кључем на једном ширем
подручју социјалног становања, као одговор на врло висок
ниво криминала. Кромер стрит, Кемден.

 Пошто се није подстицао осећај власништва становника над
овим простором, не примењују се прихваћене норме
понашања, што води повећаном ризику од криминала и
асоцијалног понашања.
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Тамо где постављање препрека није
одговарајуће решење, креативан приступ
подцртавању граница између јавног,
заједничког и приватног простора,
доприноси превенцији криминала


Разграничавање територије без употребе
физичких препрека одговара неким околинама, уз услов да намера није да се приступ
физички спречи.



Технике уређења на које већина људи реагује су различити тротоари, изглед/боја површине, пејзаж, биљке и натписи.



Уређивање предела се може користити да би
се простор учинио сигурнијим и атрактивнијим, под условом да не ограничава природно надгледање. Бодљикаве или трновите
биљке могу помоћи да се заштити приватан
посед.

 Надгледани паркинг у Бишопс Миду, Челмсфорд, очигледно
није део јавног простора.

Омогућавањем људима из једног краја да
изражавају свој идентитет, може се код
њих створити осећај поседништва и
смањити криминал.


Укључивање становника и корисника - посебно младих људи - у процес управљања њиховим подручјем и у његово уобличавање
ствара истински осећај поседништва. Ово се
постиже на много разних начина, као што су:
партнерства за управљање градским центром, станарске организације за менаџмент,
развојна повереништва заједнице, програми
регенерације и повереништва за развој.



Ефикасне управљачке организације морају:
имати дефинисану сврху постојања и моћ да
нешто промене; бити отворене за прикључивање и представљати све категорије заинтересованих, као и што више заинтересованих
појединаца; имати адекватна средства; пожељно их је формирати првом приликом.

 Тампон зона између улице и ове куће може се исто тако
креирати сађењем зеленила и асфалтирањем. Бишопс Мид,
Челмсфорд.

 Озелењавање терена около простора дечијег игралишта
омета прилаз, дефинише границу и прави пријатно
окружење а да не угрожава видљивост. Нортвју, Свонли.

 Тампон зона-подручје одбрањивог простора између предње
стране куће и улице, раздваја приватан и јавни део, Грин
Дрегон Хауз, Кемден.
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 Ниска ограда, обојена површина и знак остављају мало
сумње у то ко је добро дошао на игралиште у Моубреј парку,
у Сандерланду.

Изграђено окружење може генерисати
осећај власништва:

Власништво

 Кодирањем бојама различитих стамбених делова
града. Нортвју, Свонли, и Кросли Стенсфилд,
Халифакс.

 Препознатљивим прилазом неком крају града, Ројдс,
Брадфорд.

 Изазивањем грађанског поноса. Винтер Гарденс, Моубреј

 Укључивањем заједнице у уобличавање заједничког
простора. Ројал Фри сквер, Ајслингтон.

 Коришћењем заједничког, препознатљивог изгледа
зграда на читавом простору новог насеља. Парс Вуд
технолошки колеџ, Грејтер Манчестер, и Кларенс
Моуз, Хакни.

Контролна листа: Власништво

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога, следећа питања се морају имати на
уму:

 Постављањем уметничких и заједничких садржаја на
јавним местима. Сент Џејмс Парк, Сербитон.

2 Да ли су границе између јавног, заједничког и
приватног простора означене на прави начин,
да ли уз помоћ физичких или психолошких
препрека, као што су промене у начину обраде улица, изгледу површине/боје, уређивању пејзажа и постављању знакова ?
3 Да ли ће неко место имати свој идентитет?

1 Да ли ће корисницима бити јасно- укључујући
и потенцијалне преступнике - који су простори јавни, заједнички, полуприватни и приватни?

4 Да ли су сви они који се осећају власницима
укључени у дефинисање идентитета места?
5 Да ли су препреке детаљно и квалитетно замишљене да одговарају локалним условима?
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Физичка заштита

Дефиниција: Места која поседују неопходне,
добро испланиране безбедносне одлике.

Увод: Овај се атрибут тиче “заштићености мете” и других мера које отежавају извршавање
кривичног дела и тиме усађују осећај сигурности корисницима. Неке се мере могу директно
уградити у планове. Друге су допунске у односу
на оно што се може постићи добрим планирањем.

Мислити као криминалац
Криминал и асоцијално понашање ће се пре
десити ако:


мере заштићености мете, на пример врата,
прозори и капије, а према иницијативи “Заштићено дизајном” нису одабрани тако да буду
примерени згради и ризику од криминала са
којим се суочава, нису интегрисани, нису
добро инсталирани, не користе се на испрааван начин;



је лако нелегално ући и изаћи са поседа;



је лако однети имовину.

Иницијатива “Заштићено дизајном” нуди детаљне савете о физичкој заштити као део ширег
приступа смањивања криминала кроз добро
планирање. Такође утврђује техничке стандарде безбедности зграда. Ради концизности, ти се
корисни савети овде неће понављати, мада
чине суштински део алата за превенцију криминала.

Докази из елабората: Пљачке стамбених
зграда у Ројдсу, Брадфорд су смањене за 69%
у последњих пет година.

Један од најефикаснијих начина да се
превенцијом спречи крађа имовине је да
се сама имовина што више обезбеди.
 Исцрпан савет о томе како предузети мере
заштићивања мете, станова, пословног простора и посебних локација може се наћи на:
www.securedbydesign.com/developers
 Планирање квалитетног физичког обезбеђења већ на самом почетку је много јефтиније
него његово накнадно прилагођавање.

Листа одобрених
ватрогасних и
безбедносних
производа, Одбора за
превенцију губитака:
корисничко упутство
садржи и безбедносно
рангирање многих
производа за
превенцију криминала

Многе се мере обезбеђења могу
инсталирати без угрожавања квалитета
локалног окружења.
 Мере превенције криминала које неповољно
утичу на изглед и доживљај места подривају
циљ безбедних и одрживих заједница. Неке су
мере, као што су решетке и бодљикава жица,
често непривлачне и повећавају страх од криминала, сугеришући да подручје није безбедно.
 Сигурносна врата и
интерфонски систем
штите станаре зграде.
Кромер стрит, Кемден.

Контролна листа: Физичка заштита

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога, следећа питања би требало имати на
уму:

1 Да ли су примењени принципи “Заштићености
мете” из иницијативе “Заштићено дизајном”?
 Када нема супститута, видео надзор може допунити чвршће
форме обезбеђења. У градском центру Страуда, негативан
визуелни утицај видео надзора је ублажен сакривањем
камера у старинске уличне светиљке. Ипак ће видео надзор
бити ефикаснији у циљу одвраћања ако је лако уочљив
(видети Надгледање).
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2 Да ли су потенцијално негативни визуелни
ефекти мера превенције криминала узети у
обзир и, тамо где се то не може постићи добрим планом, да ли су процењене предности у
односу на неповољне ефекте?

Физичка заштита

 Спецификације врата и прозора урађене у складу са
стандардима безбедности отежавају неовлашћен приступ.
Кларенс Моуз, Хакни.

 Вест Роуд здравствени центар, Њукастл, капија и дупла
врата творе препреку уљезима.

 Шљунковите стазе омогућавају да се чују они који се
приближавају кући. Олкорт, Лечлејд.

 Граничне ограде могу изгледати атрактивније ако се
комбинују са живицом, ако су провидне, или ако им се
додају једноставни мотиви дизајна. Хејвуд Дистрибутивни
парк, Грејт Манчестер, и Сент Џејмс парк, Сурбитон.

 Ако се капије и решетке ураде у форми јавне уметности, то
минимизира негативан визуелни ефекат и наглашава
позитивни. Мобреј парк, Сандерланд и Палс Ворф, Бристол.

 Један пример безбедносног уређења које има негативан
утицај на изглед објекта — одбојан улаз у станицу.

 Заштитне ролетне пружају висок степен безбедности, али
могу имати негативан ефекат на изглед улице, погодне су за
цртање графита, и не рефлектују светлост као прозори.
Требало би размотрити алтернативе као што су отворене
решетке или унутрашње ролетне. Тамо где су неопходне
спољне ролетне, могу бити полупровидне, или обојене тако
да доприносе изгледу улице. Халифакс.

 Иако су врата и прозори на овој згради према прописаним
стандардима, безбедност је угрожена карактеристикама
пројекта које омогућавају лак приступ горњим нивоима.

 Недовољно обезбеђење је натерало власника ове зграде да
узме заштиту станова у своје руке на један неодговоран
начин.

45

Активност

Дефиниција: Места на којима је ниво људске
активности прилагођен локацији, тако да се у
сваком тренутку смањује ризик од криминала, а
повећава осећај сигурности.

Увод: Средство одвраћања од криминала су и
“очи на улици’, људи који иду својим свакодневним
послом. Ипак, исувише активности повећава ано-

Мислити као криминалац

Криминал и асоцијално понашање ће се пре десити ако:


је подручје или врло тихо, или врло прометно,
што зависи од локалних околности и типа
криминала;



различите групе људи осећају да се ту ништа
не може учинити;



криминалци могу проћи неопажено;



места опусте у одређена доба дана и ноћи,
тиме постајући приступачна криминалцима;



се потенцијални извршиоци и/или жртве концентришу на истим местима и у исто време,
као што су аутобуске станице, такси станице
или киосци са брзом храном након што се
пабови затворе, или на подручју градског
центра током читаве ноћи.

нимност пролазника, а тиме и шансу да се изврше
одређена криминална дела, као што су џепарење
и асоцијално понашање. Одлука о томе који су
нивои и типови активности пожељни мора се донети полазећи од особености локалног контекста.

Докази из елабората: Градски центар Њукастла
последњих је година доживео нагло повећање
броја посетилаца, а следствено, и активности.
Укупан криминал је опао за 26%, између 1999/00.
и 2001/02. године.

Карактеристика добрих, а исто тако и
безбеднијих места је да привлаче велики
број корисника који се придржавају
закона.


Неки типови места, као што су јавни тргови и
градски центри стално привлаче велики број
људи. Кључ решења је створити високо-квалитетно окружење, алтернативне прилике и
активности за оне који би се у супротном
одали криминалу, или изазивали неред.



Различити људи користе иста места на различите начине и у различито време. Увек је
боље јавни домен тако планирати да у њему
истовремено могу уживати различите културне групе, или људи различитих доба, него подстицати сегрегацију или “монокултуру’, где
једна група доминира. Ово се постиже пружањем прилике за бављење различитим сродним
активностима и таквом поставком окружења
којом се минимизирају конфликти.

Материјал КЗПВ,
Мешовити развој,
пракса и потенцијали,
садржи практичне
савете о планирању
мешовитог развоја.

Привлачењем адекватне комбинације
корисника ствара се већа активност и
надгледање


 Успешне улице и простори су популарни због великог броја
њихових корисника који воде рачуна о понашању у својој
околини. Обала у Њукастлу.
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Адекватна комбинација корисника најчешће
доводи до тога да је већим делом дана и надгледање веће.



Требало би повести рачуна да су корисници
неке локације међусобно компатибилни. На
пример, најбоље локације за концентрацију
барова и клубова су обично подаље од стамбених насеља.



Људи који се одлучују да живе у центру града
ту са собом доносе активност, надгледање и
осећај поседништва, па их у томе треба подстицати.

Узајамно надгледање
је у већој или мањој
мери организована
активност људи који
преузимају неке
послове полиције, али
и делују превентивно,
утичући и социјалним
санкцијама једни на
друге, да се владају
пристојно и
прихватљиво.

Активности

 Маштовита намена јавне уметности у Роупволку, Бриџвотер
је подстакла активности на шеталишту поред реке,
претходно слабо коришћеном, и јако изложеном
криминалу. Јавна уметност чини места занимљивијим и
привлачнијим великом броју врло различитих посетилаца.

 Водоскоци и фонтане су нарочито популарни, мада изискују
посебно одржавање. @т-Бристол.

 Активности на улици доприносе карактеру места и
омогућавају природно надгледање.
Градски центар Страуда.

 Паркинг у улици Кастл, у Кентерберију је ушушкан између
стамбених зграда, представља људе који живе у центру
града и прикрива визуелно неугледну намену.

 Има креативних примера неочекиваних комбинација
намена са позитивним ефектима на токове криминала.
Технолошка школа Парс Вуд, Грејтер Манчестер, је
реконструисана тако што су нови центар за забаву и хотел
саграђени на истој тој локацији, тако да се мере
безбедности за сва три објекта практично координирају.

 Мада представљају напаст за мир и одмор у стамбеним
насељима, игре са лоптом би требало забрањивати само ако
постоје алтернативне локације, или активности за младе.

 Простори као што је овај, који изгледају одбојно и
непривлачно, носе ризик да постану неуралгичне тачке
криминала и асоцијалног понашања.
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Са становишта превенције криминала, постојеће предности су у томе што се привлачи мешавина људи различитих животних доба,
стилова и ситуираности. Тиме се избегава
концентрација појединих група као што су
млади људи, који би пре могли починити
неко кривично дело, или бити мета криминалцима, а такође се избегава и стварање
подручја у којима нема пословних и других
активности, нити надгледања у одређеним
периодима. Ово се може постићи градњом
различитих типова стамбених зграда у односу на величину, тип и скупоћу становања.
Обезбеђивањем простора за активности омладине, као што су састајалишта/скровишта, омладински центри, спортски терени,
младима се пружа нешто на шта ће усредсредити пажњу, чиме се може предупредити
криминално понашање. Требало би водити
рачуна о томе да се не привлачи превелики
број људи на једно место.

Развој вечерње привреде је добар начин
да се диверсификују намене и прошире
активности током читавог дана и ноћи.
Ипак, треба добро размислити о другим
пропратним појавама, како би се
минимизирао произилазећи ризик од
криминала.


Вечерња привреда која добро послује, како
са становишта економских резултата, тако и
са становишта безбедности, садржи велики
број разних намена, а не само пабове и барове. Позоришта, биоскопи, ресторани, галерије и продавнице заједно доприносе уверавању да потенцијално насилна култура пића не чини градске центре несигурним местима у вечерњим часовима.



Контрола намене земљишта је део пакета
мера у циљу искоришћавања предности вечерње привреде, а избегавања стварања
прилика за криминалне активности које могу
бити повезане са тим. На пример, изградња
безбедног паркинга, увођења ноћних линија
јавног саобраћаја и одговарајуће расвете
могу се подстицати као део једне јасне стратегије.

ППГ6 нуди препоруке
о улози планирања и
односа са вечерњом
привредом

додатни савет:
Алат за сузбијање
криминала МУП-а
Криминал повезан са
алкохолом

 Криминално и асоцијално понашање младих људи се може умањити осмишљавањем активности и обезбеђивањем простора
за исте, која подстичу њихово интересовање и које могу звати својима. Милбенк естејт, Вестминстер.

 Типови стамбене изградње у градском центру који доводе живот у подручје, које би у супротном могло бити опасно пусто
пошто се смркне: становање изнад радње у Страуду и новоградња у Њукастлу.
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Активности
 Баште ресторана могу удахнути живот у улични амбијент, уводе “очи на улици” и умањују доминацију провођења времена уз
пиће у оквиру вечерње привреде. Ламбет.

Стратегије да се извуче што је више
могуће из вечерње привреде








Ширити вечерњу привреду читавим простором града, или је концентрисати у једном његовом делу, како би дошло до прилагођавања
локалним условима. Ширење спречава стварање “критичне масе” потенцијалних преступника, такође шири економске користи, док
концентрација активности осигурава да је
вечерња привреда лоцирана на начин којим
се избегавају конфликтне намене, као што је
случај у стамбеним насељима и олакшава посао полицији. Посебно би требало размотрити
број издатих дозвола баровима у односу на
просторни распоред подручја.
Диверсификовати вечерњу привреду: подстицати отварање ресторана, радњи, кафића, галерија, библиотека, музеја и других културних
састајалишта и њихов рад у касним вечерњим
часовима.
Обезбедити добре превозне везе: координисати јавни превоз, такси службе и паркинге,
уз чест ноћни јавни превоз, како би се корисницима обезбедило да могу да оду кућама
када то пожеле.

Контролна листа: Активности

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога, следећа питања би требало имати на
уму:
1 Да ли ће се поштени грађани привући да у
што већем броју користе јавни простор?
2 Постоји ли стратегија којом се становништво
из стамбених насеља привлачи у центре градова?
3 Да ли би требало неговати вечерњу привреду
и ако да, да ли је она разнолика и свеобухватна?
4 Да ли су мешовите намене успешно међусобно интегрисане?
5 Да ли су све намене простора компатибилне и
да ли су пажљиво размотрени могући конфликти?
6 Да ли оно што привлачи људе на неки јавни
простор унапређује његову атрактивност?

Координисати планирање и управљање:
Промовисати “приступ управљања подручјем’,
који укључује и јавну расвету и видео надзор,
као и координацију планирања и давање дозвола за рад.
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Управљање и одржавање

Дефиниција: Места која су испланирана имајући на уму управљање и одржавање, како би
се обесхрабрио криминал у садашњости и
будућности.

Увод: Управљање и одржавање обухватају изглед места и његово функционисање у времену.
Док су добар план насеља и његова адекватна
изграђеност основ, дотле су управљање и одр-

Мислити као криминалац
Криминал и асоцијално понашање пре ће се десити ако:
 су места неуредна и непривлачна, одају утисак да се о њима не води рачуна, или да се
криминал и изазивање нереда толеришу;
 се знаци нереда и небриге, као што су разбијени прозори, напуштена возила и графити
не уклањају првом приликом;
 не постоји организовано присуство људи, као
што су полицајци или обезбеђење, улични чувари или домари.

 Управљање центром града и интегралан приступ
побољшању изгледа улица чине основ регенерације
градског центра Грејвсенда. Страуд и Њукастл су се такође
определили за управљање градским центром, што је
руковођено пре свега његовим изгледом/уређењем.
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жавање важни фактори у стварању безбеднијих
места. Важно је на самом почетку развоја утврдити текуће трошкове функционисања и одржавања (за шта не мора увек бити довољно
средстава на располагању).

Доказ из елабората: Крађе у радњама у
градском центру Грејвсенда опале су за 19%
између 1999/00. и 2001/02. У истом том периоду, крађе у радњама у градском центру
Страуда су опале за четвртину, а број провалних крађа је преполовљен.

Висок квалитет јавних простора
стимулише пожељан ниво људске
активности и утиче на понашање
корисника.

 Пажња која се посвећује квалитету уређивања улица и њиховој атрактивности повећава
безбедност и користи да се изгради веће
поштовање према окружењу.
 Побољшањима квалитета јавних простора
треба приступати стратешки и координисано,
супротно од ад-хок интервенција.
 Управљање градским центром - типично
партнерство јавног и приватног сектора, како
би се унапредили интереси локалног бизниса
и уопштено градског центра - повећава значај урбаног дизајна приликом креирања
места која су безбедна и вибрантна.

Управљање и одржавање
 Централно лоцирана канцеларија чувара парка је један од разлога за смањивање асоцијалног понашања у Моубреј парку у
Сандерланду

 Улични мобилијар у Њукастлу не само што изгледа лепо већ
је и неупадљив, омогућавајући надгледање целом дужином
улице.

 Орчард у Ферфорду је пример како привлачан јавни
простор производи безбедно, пријатно и комерцијално
успешно место за живот.

 Неред и небрига могу изазвати спирално погоршавање услова живота, које подстиче криминал.
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 Чувари комшилука1) више служе за
одвраћање криминалаца, ако им је
постојање јавно публиковано.

 Приватно обезбеђење присутно у Бриџис центру у Сандерланду помаже да се
створи осећај сигурности.

 Зона поред Бриџис центра у Сандерланду има користи од програмираног режима одржавања.

 Низак ниво криминала на паркингу и јавном простору у
@т-Бристолу је делимично последица константног
надгледања са око 75 видео камера.

52

1)
“Чувари комшилука”
је програм организован на нивоу локалне заједнице да би се
смањио криминал у
стамбеним насељима.
Власници кућа и станова се организују у
мале неформалне групе које се брину о безбедности на свом подручју. Такве групе
могу да функционишу
једино уз подршку
заједнице и претежно
се баве надгледањем.

Управљање и одржавање
 У Орчарду, Ферфорду и Олкорту, у Лечдејлу, управљачко повереништво је надлежно и одговорно за одржавање терена и
висок квалитет јавног домена. (чишћење, уклањање лишћа, уређивање пејзажа, итд.)

Систем планирања утиче на опсег система
управљања који помаже да места добро
изгледају и добро функционишу.

 Програмирани режим чишћења и одржавања
високог нивоа, без обзира да ли га спроводи
јавно, приватно предузеће, или добровољна
организација, пре ће довести до успостављања одрживог окружења, делимично и зато
што шаље јаке сигнале да се вандализам
неће толерисати.Чишћење и одржавање укључује и редовно кошење траве, одржавање
терена, уклањање смећа и графита.
 Безбедно складиштење опреме и материјала
за одржавање спречава преступнике да дођу
до онога што им је иначе мета и алат за
криминал.

Контролна листа:
Управљање и одржавање

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога, следећа питања би требало имати на
уму:
1 Да ли се водило рачуна да се креира висок
квалитет јавног домена?
2 Да ли су уведени одговарајући системи
управљања зградама? Да ли пројекат и план
зграде то омогућавају?
3 Да ли су корисници, посленици и становници
узели учешће у управљању?

 Становници, заједница и и пословне организације за управљање, помажу да се усади
осећај поседовања краја у коме се живи и
одговорности за њега (види поглавље Власништво).
 Облици самоорганизовања као што су “Чувари комшилука” подстичу становнике да
преузму одговорност за надгледање безбедности сопствене и суседске имовине.
 Присуство безбедносног особља доприноси
одвраћању прекршитеља, што омогућава изводљивост маштовитијих и атрактивнијих
планских и пројектантских решења, али оно
мора бити економски одрживо.
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3

Алати за планирање
и превенцију криминала

Прецизна упутства
Асоцијације Локалних
органа власти намењена
ЛОВ, о примени поглавља
17 Закона о криминалу и
нереду 1988, може се
наћи на
www.lga.gov.uk/lga/
/publicprotection/crime.pdf

Седам атрибута одрживих заједница, посебно релевантних за превенцију криминала продискутовани су и илустровани у поглављу 2. Тема овог
поглавља је како се плански алати користе да се
осигура превенција криминала и побољша безбедност заједнице. Фокус је на установљавању одговарајућих планских политика и ефикасном коришћењу контроле развоја.

Контекст политике

Ваљана планска политика и ефикасна контрола
развоја зависе од правилног схватања контекста у
коме се појединачни предлози разматрају. Делови
тог контекста су правни оквир, национална политика и локални утицаји.

Напомена:

2)

Погледати
став 54 Упутства 3,
став 1.3, 2.8, 2.13,
2.19, 2.32 и прилог Ц
Упутства 6, став 28, 74
и 76 Упутства 3 и
став 18 и 20 Упутства
17.

Планска политика јасно дефинише своја очекивања. “Смерница о планској политици 1” ставља
превенцију криминала у срце процеса планирања.
Друга упутства о планској политици подвлаче значај планског елиминисања криминала и планског
обезбеђивања безбедности заједнице. На пример,
Упутство 3 (Становање), Упутство 6 (Градски центри и развој малопродаје), Упутство 13 (Саобраћај) и Упутство 17 (Отворени простори, спорт
и рекреација).2
Поглавље 17, Закона о криминалу и нереду из
1998, намеће дужност свим локалним органима
власти да: “без предрасуда у вези са било којим
другим обавезама које имају по закону… обављају
своје функције са дужним поштовањем за могуће
ефекте обављања тих функција и да учине све што
је у њиховој моћи да превентивно сузбијају криминал и неред на свом подручју”.

Надлежни за локално планирање морају стога,
приликом припреме планских политика, утврђивања планских примена и извршавања других планских обавеза, размотрити могуће ефекте на
криминал и неред на њиховом подручју.
На локалном нивоу, на утврђивање локалног контекста утичу:


Стратегије заједнице (према Закону о локалној управи из 2000);



Стратегије редукције криминала и нереда,
које припремају партнерства за сузбијање
криминала и нереда (према Закону о криминалу и нереду из 1998);



Локални саобраћајни планови(према Закону
о саобраћају 2000, укључујући и планирање
приступачности објектима); и



Стратегије становања.

Многи локални механизми за смањивање криминала и унапређење безбедности заједнице
имају корене у иницијативама за регенерацију
подручја. Планска политика и њена имплементација морају бити отворене на утицаје програма
регенерације, као и водити рачуна о моделу, како
би се осигурала међусекторска интеграција. Циљ
су увек добро испланирана, одржива места за
живот и рад, на којима заједница просперира.
Локална географија
Пре него што се одлуче за одговарајућа планска
решења и пратеће мере политике, планери морају
бити свесни ризика локације и схватити ефекте
могућих промена на изграђено окружење. Постоји
један број корисних алата који се на овом месту
могу добро употребити, као што су анализе модела
дешавања криминала и процене ризика од криминала.
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Анализа модела криминала - процена
локалне ситуације
Важно је да се планске мере засноване на редукцији криминала ослањају на јасно схватање
локалне ситуације, избегавајући прављење претпоставки о проблемима и њиховим узроцима. То
подразумева прикупљање и анализу података о:



врстама криминала и њиховој учесталости



начинима извршења криминала



где?



када (доба дана, недеље, године)?



зашто (мотиви кривичних дела, нпр. материјални, расни, територијални, из досаде) ко су
прекршиоци?



која возила/имовина/жртве су умешани?



начини продаје крадене робе

Министарство унутрашњих послова је сачинило
низ алата да би олакшало овај процес код разних
типова криминала. Ти су алати на располагању
преко:
www.crimereduction.gov.uk/toolkits/index.htm
Процена ризика од криминала у току
планског процеса
Тесно сарађујући са полицијом, планери би требало да буду у стању да:



идентификују ризике од криминала присутне
на специфичној локацији;



идентификују могуће последице тог криминала на заједницу и на институције, компаније
и поједнице, укључујући нарочито рањиве
појединце и групе;



процене приоритете редукције криминала или
се посаветују о томе, као и о другим питањима;



утврде вероватне узроке криминала на датом
подручју,



утврде у којој се мери ситуација може побољшати и криминал умањити кроз промене
окружења, као резултат планског процеса
Стицај криминалних околности (видети страну 10) такође се може користити да би се
протумачили обрасци криминала и прогнозирао ризик.
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Питања која би требало поставити као део процене ризика од криминала:


да ли је локација на познатој неуралгичној
тачки криминала, или у кошници, или је у
њиховој близини?



да ли подручје поседује карактеристике као
што су велика концентрација деце, незапосленост, или висок ниво наркоманије, због
чега би становници могли вероватније постати или криминалци, или жртве?



ослањајући се на упутства из овог водича, да
ли просторни распоред изграђеног окружења
чини криминал и неред мање или више вероватним?

Какав год да је приступ, најбоље је потражити савете од полиције. Допринос архитектонског официра за сарадњу укључује посете локацији, писане
извештаје, састанке и телефонске разговоре. Повремено, као у Вејкфилду, архитектонски официр
за сарадњу је придодат планском тиму локалних
власти; а у Брадфорду је супротно од тога представник планера придодат полицији Западног
Јоркшира.
Унети добар урбани дизајн у планска
решења
Важно је да се добар урбани дизајн има у виду од
почетка, и да различити стручњаци раде заједнички, како би дошли до решења која обухватају
широке циљеве одрживих заједница. Они који
раде анализе образаца криминала и процене
ризика од криминала требало би да од најраније
фазе буду свесни користи које произилазе из
заједничког рада са урбаним дизајнерима. Тамо
где дизајнери од самог почетка схватају проблем,
биће им могуће и да, у сарадњи са архитеконским
официром за сарадњу, сачине решења која
обухватају широк опсег комбинација атрибута који
воде креирању одрживе заједнице.


Извори информација око урбаног дизајна су
и практично упутство као што је “By Design и
Better Places to Live: By Design", што допуњава “Смернице о планској политици”.



Комисија за архитектуру и изграђено окружење нуди савете и добре примере из праксе.



RUDI (Resource for Urban Design Information информације о урбаном дизајну) може се наћи
на www.rudi.net



The Centre for Education (Центар за образовање) пружа линкове за један број извора
о урбаном дизајну на
www.cebe.cf.ac.uk/resourses/links/udorg.htlm

Контекст рада
Удружење урбаниста
планера прави
упутство “За бољу
планску политику”,
водич који појашњава
врсте политике које
би требало применити
на сваку компоненту
локалног развојног
модела.
Углавном водећи
планери на локалном
нивоу, прим. прев.

Локални развојни модели (ЛРМ), који подлежу
одобрењу у Парламенту, уведени су Законом о
планирању (Planning and Compulsory Purchase Bill)
и пратећим упутствима, садрже и део о Локалним
развојним документима (ЛРД), чиме се пружа законски оквир за израду просторних планских
стратегија за неко подручје. Развојни плански документи (РПД) су део законитог развојног плана,
који је полазна тачка за разматрања о применама
плана за развој или намену земљишта. Главне
компоненте развојног планског документа су:


Главна стратегија



Намене земљишта специфичне за локацију



Акциони план подручја (по потреби)



Карта предложених решења (са додатним
картама, по потреби)

Развојни плански документ се допуњава Допунским планским документима (ДПД), ако локалне
власти процене потребу за њима. ДПД се укључују
у локални развојни модел и представљају део
планског модела подручја, могу садржати упутство за простор или поједина питања, као и детаљни извод из плана. Не разматрају се одвојено
и нису део званичног Развојног плана. Ипак,
подлежу ригорозној процедури добијања сагласности од стране заједнице, а у складу са ставом
надлежних о укључивању заједнице могу као материјал имати извесну тежину приликом одлуке о
применама плана.
Главна стратегија
Основна сврха главне стратегије је да утврди
кључне елементе планског модела за неко подручје. Вероватно ће садржати визију и стратешке
циљеве подручја, заједно са просторном стратегијом, једним бројем кључних политика и моделом мониторинга и имплементације. Атрибути
безбедних, одрживих заједница размотрени у поглављу 2, могу помоћи да се опише какву врсту
места локалне заједнице желе да успоставе кроз
позитивно планирање. Главна стратегија је део
визије локалних власти, коју су заједно са заједницом и утврдили.
Главна стратегија такође садржи низ јасно дефинисаних политика. Оне ће се применити на цело
планско подручје локалне заједнице, или на неке
његове зоне, али по правилу не и на појединачне
локације, којима ће се бавити у складу са специфичним предлозима за ту локацију. Ове политике помажу да се оствари нека визија и одражавају јединствене околности неког подручја. Нагласак на превенцији криминала односи се на оно
што је одговарајуће на датом локалном нивоу.

Акциони планови подручја
Акциони планови подручја користе да се обезбеди
плански модел за значајна развојна подручја, или
подручја конзервације. У њима се налазе подручја
планског раста где ће се подстицати регенерација.
Допринос планирања одрживим заједницама је
присутан у акционим плановима подручја, где се
новим развојем уобличавају различита места.
Ставови о укључивању јавности
Ови ставови помажу да се утврди политика надлежних за локално планирање неке заједнице,
приликом припреме и ревизије локалних планских
докумената и одлука о контроли значајних развоја. Надлежни за локално планирање би морали,
што је и најбоље практично решење, потражити
ставове добровољних организација укључених у
превенцију криминала, као што су координатори
“Чувара комшилука” и локални стратешки партнери, као и полиције.
Ефикасно укључивање свих заинтересованих је
значајно приликом правилног утврђивања мера
превенције криминала и обезбеђивања имовине,
које ће бити садржане у предложеном развојном
плану. Као допуна консултацијама током припреме локалног развојног модела, консултације у раној фази са локалном заједницом о специфичним
предлозима, генеришу већи осећај власништва и
повећавају вероватноћу позитивних акција на
супростављању криминалу.
Допунски плански документи
Има више разних начина путем којих локалне
власти развијају идеје до јасних планских решења
за подручја и локације. Ово је посебно случај код
програма регенерације. Они су детаљније разрађени у “Осигурано дизајном", а могу бити:


Развојна планерска упутства - одређују у детаље како се политика надлежних за локално
планирање примењује на конкретну локацију;
и



Модел урбаног дизајна - упутство за подручја
која се мењају, или где се раст и промене
предлажу.

Оба приступа су одлична прилика да се изразе
очекивања око мера превенције криминала на
локалном нивоу. Добро развојно упутство ће
садржати и анализу ризика од преовлађујућих
модела криминала (истакнуто у наставку) и спецификовати врсте одговора који се могу очекивати. На пример, у Хантиндоншајр округу, Акциони план подручја Оксмура је анализирао ова
питања, пре него што је предложио сет адекватних решења:

“док просторни распоред Оксмура пружа прилику
пешацима да се крећу неузнемиравани од возила,
изолација пешачких рута чини их самотним и
опасним за пешаке, посебно у вечерњим часовима
и за мрачних дана. Слично томе, неосветљени
гаражни простори иза кућа нису баш безбедно
решење… станари не могу да виде своје аутомобиле.”
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Утврђивање политика

Тематски специфичне политике

Требало би избегавати превише елабориран план
и непотребне политике. Мере планске политике
око превенције криминала не би смеле бити само
празно слово на папиру, не тек охрабрење, него
и низ прецизних очекивања. Мора бити сасвим јасно шта се очекује од предлога предузимача, и што
се тиче локације, а и квалитета. Свака главна
стратегија мора садржати бар једну општу политику, да се помогне да се оствари плански допринос превенцији криминала и безбедности заједнице.

Од тематски специфичних политика се може захтевати да усредсреде планске одговоре на посебне аспекте криминала или нереда. Оне се могу
садржати у РПД, или у ДПД. Политике се могу применити на различите типове криминала (на пр. на
улични криминал или крађе аутомобила), или на
мере редукције криминала (на пр. на расвету или
видео надзор), или на типове развоја (на пр. становање). Примери третирају Вестминстерско
упутство за постављање сигурносних камера и Бирмингемска допунска планска
упутства за безбедност прочеља радњи. Исто
су тако интересантни примери као што је
Упутство о планирању сигурности заједнице
у Дадлију, јер примењује шира упутства на
локалне услове.

Контролна листа тема за разматрање
приликом формулисања опште политикe о
планском уклањању криминала:
1 да ли политика не дуплира националне смернице?
2 да ли је политика применљива на све развојне
предлоге, или да ли политика спецификује
могућа решења за појединачне проблеме и
разматра различите намене земљишта?
3 да ли политика треба да истакне конфликтне
приоритете са којима се планирање превенције криминала може суочити, и да допринесе
формулисању алтернативних одговора?
4 да ли политика доприноси ширим циљевима
доброг урбаног дизајна?
5 да ли политика одређује да ли се одређене
мере превенције криминала могу једино разматрати за одређене типове/величине развоја?
На пример:

Развојни предлози требало би да уважавају
циљеве “планског отклањања криминала”
кроз примену мера као што су:






промовисање развоја са мешовитим наменама
и друге шеме које повећавају обим активности, што максимира могућности надгледања;
максимирање количине одбрањивог простора
који се контролише, или изгледа да је контролисан од стране корисника;
висок стандард уличне расвете

(адаптирано из “Wаlsall UDP")
Ако је општа политика довољно чврста да се може
применити на све типове места и развоја, није
онда неопходно имати допунске политике. Ипак ће
бити ситуација, где се може јавити потреба за
формулисањем политика које изискују нешто посебно, а нарочито превенцију криминала или бављење нередом. Много ће зависити од карактеристика “локалне ситуације” и промена које се
сагледавају, или подстичу локални развојни модел. Ове специфичније политике укључују и посебне теме, као и посебне политике за неке локације или подручја.
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Специфичне политике за подручје или локацију
Специфичне политике за подручје или локацију
могу бити неопходне како би се плански одговор
фокусирао на специфичне локације, са специфичним проблемима око криминала и нереда. У таквим случајевима, локални услови изискују приступ
који је другачији од опште применљивог за локалну заједницу у целини и специфичну политку
да би се то и остварило. Пример је поглавље у
Кемденском јединственом развојном плану, које је
посвећено Кингс Крос подручју добрих развојних
прилика, које утврђује специфичне захтеве за
нови развој. Оно што је од виталне важности, план
и политике за ово подручје су праћене детаљним
упутством за уређење, које употпуњава план, како
би се осигурала ефикасна имплементација.
Контролна листа тема које се морају
размотрити приликом састављања
специфичних политика везаних за планско
отклањање криминала:
1 да ли је политика неопходна?
2 да ли политика заиста одговара на специфично питање и контекст, уместо да само представља преформулацију опште политике?
3 да ли је политика комплементарна са општом
планском политиком и државним упутством?
4 да ли би допунско упутство помогло имплементацији политике?

Контрола развоја
Напомена:

Веће Бристол ситија и
полиција Авона и
Сомерсета, под
патронатом
Бристолског
партнерства за
безбедност заједнице,
сачинили су материјал
“Плански отклонити
криминал” : протокол
сарадње полиције и
планера. Овај користан
документ садржи
информације када и
како ове две стране
треба да раде заједно,
што представља модел
за локалне власти и
полицију широм земље.

Контрола развоја је кључна за примену планских
политика на превенцији криминала. Различитим
етапама процеса примене плана мора се ефикасно
управљати, како би резултат био безбедан, одржив развој.
Фаза која претходи примени плана
Предузимачи, урбани дизајнери и они који траже
планску дозволу требало би да обаве разговоре са
једним бројем заинтересованих страна пре него
што се крене са припремом. У овим расправама би
требало да се обелодане сви потенцијални конфликти који би могли настати приликом остваривања циљева сузбијања криминала и урбанистичког планирања, а који произилазе из неког
предлога; разрешење конфликта би требало да
резултира бољим квалитетом планског решења
као и да убрза одлуке. Додатно, водећи рачуна о
локалној и државној политици, они који спроводе
план би требало да поразговарају о различитим
аспектима својих предлога са локалном заједницом, надлежнима за планирање и полицијом.
Савете би требало потражити од архитектонског
официра за сарадњу полиције, око свих аспеката
превенције криминала, укључујући и могуће узроке криминала на локалном нивоу, пожељности
појединих објеката или саобраћајних веза у локалном контексту и детаља разматрања плана. Основу за сваку расправу постављају надлежни за
локално планирање кроз политику превенције
криминала. Локалним властима би могло бити од
користи да организују овакве пригоде, где би могле да препоруче онима који спроводе план да
обаве прелиминарне консултације са полицијом.
У контексту овог упутства, савете полиције би требало разматрити заједно са ширим циљевима плана и они би могли бити важан фактор разговорима
између извршиоца посла и локалних власти.
Фаза примене плана
Све конкретне примене плана би требало да покажу на који се начин размишљало о мерама превенције криминала. Ово би требало да буде део
поднеска о идејном решењу подносиоца захтева,
у коме се одражавају сви атрибути безбедних, одрживих места представљени у овом водичу.
Локалним органима власти би могло бити од користи да договоре са полицијом почетни тренутак
када ће од њих затражити савете и да ли ће се
тражити одговарајуће врсте процене ризика од
криминала. Потенцијални узрочници могу бити
локација (као што је центар града, или близина
неуралгичних тачки криминала), тип (пабови, клубови, паркинзи) и величина (број нових станова).

Полиција Кента је развила систем по коме
АОС може да има увид у планске листе
локалних власти, како би проценио могуће
проблеме око криминала. Изазивачи могу
бити:


подручје са израженим криминалом;



могући утицај на полицију;



банкомати;



главни развој.

Планска одлука
Превенција криминала је једна од тема за разматрање приликом одлука о ревизији плана.
Надлежни за локално планирање би требало да
размотре да ли се предложени развој може побољшати, или утврђени плански услови доприносе
превенцији криминала и нереда. Где предложени
развој подрива превенцију криминала, или унапређивање безбедности заједнице, а проблеми су
релевантни за намену земљишта, предлогу се може ускратити планска дозвола, где је такво одбијање конзистентно са развојним планом.
Свака планска одлука подразумева балансирање
(или пожељно, креативно разрешавање), понекад
супротстављених циљева. Ништа мање није тако
ни код превенције криминала. Онај ко доноси одлуку мора да зна одговарајући значај сваког циља
и материјалну разраду. Баланс ће зависти од политика у развојном плану и специфичности сваког
случаја. Разматрањима о превенцији криминала
требало би дати значај тамо где постоје потенцијални ризици од криминала, или где се очекује
да ће они бити велики и где ће бити последица по
заједницу, угрожене групе и појединце.
Плански услови
Где је превенција криминала, или страха од криминала битна за предложени развој, надлежни за
локално планирање могу тражити да уведу планске услове, како би се осигурале мере које смањују
могућност дешавања криминала, под условом да
су урађени тестови предвиђени “DoE Circular
11/95". Ово изискује да плански услови буду неопходни, релевантни за планирање, релевантни
за развој који треба одобрити, непринудни, прецизни и разумни што се свега осталог тиче. Надлежни за локално планирање не би требало да
покушавају да уводе планске услове за непланске
намене. Негативан пример би био да услов предвиђа увођење мера пре-венције криминала које
нису релевантне за предложени равој.
Услове би требало сачинити тамо где би неки могућ криминални чин могао имати погубан ефекат
на постојећу, или потенцијалну намену земљишта.
Такви су случајеви, између осталог:


где је неопходно да се осигура да нека зграда постане погодна за живот, јер су високе
стопе криминала утицале на напуштање стамбеног смештаја;



где су они од којих се очекује да ће ту живети
или користити простор посебно рањиви, па то
изискује високе стандарде безбедности или
личне сигурности, што оправдава специфичне
мере превенције криминала; на пример, смештај или домови за старе, обданишта, школе и
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здравствени центри;




где намеравана намена развоја отвара важна
питања безбедности заједнице повезана са
превенцијом криминала, на пример јавни паркинзи и простори за провођење слободног
времена на отвореном, као што су базени и
спортски терени;
где је неопходно захтевати мере превенције
криминала на некој локацији за изградњу,
зато што је локација осетљива на криминал, а
такође и отвара питања безбедности заједнице, на пример, складишта опреме и материјала.

Добро би било поставити планске услове везано за
превенцију криминала, који се тичу приступа локацији, просторног распореда (игралишта, паркинзи), расвете, буке, часова отварања и пејзажног уређења. Многи од ових аспеката су релевантни како за стамбену, тако и за комерцијалну
новоградњу.
Могло би бити на месту да се размотри да ли расвета треба да одговара посебној спецификацији и
да ли би било боље расвету постављати на зграде
како би се обезбедила додатна безбедност, или не.
Такође би било добро размотрити нека допунска
питања, као што је постављање видео надзора,
или заштитних ролетни, нарочито у случајевима
комерцијалне намене простора.

Пример планских услова
Док се надлежни за локално планирање под
нормалним околностима не упуштају у детаље
урбаног дизајна, могу се појавити околности
када је пожељно да се преиспита увођење услова, који би предвидео да се у развојни пројект укључе и чвршће мере везане за неки
специфични циљ. Неки од модела прихватљивих услова који би се могли увести под одговарајућим околностима су:

видео надзор, заштитне ролетне и друге
мере безбедности;


шема која показује детаље видео надзора
и/или безбедносних мера/ ролетни које треба
инсталирати на неки нови објекат треба поднети на одобрење у писменој форми надлежнима за локално планирање. (није део развоја) (намена) (овде ће то бити одобрено)
(заузето) (не започињати) пре него што се
шема спроведе онако како је одобрено;



(ни један део новог објекта неће бити заузет)
(коришћење неће започети) док се видео
надзор/мере безбедности/ролетне не инсталирају према скици *** у складу са БС
7958:1999;
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Врата/прозори


стандарди (Спољних врата) (Прозора) (које
треба инсталирати) (у приземљу/подруму
зграда). Треба их правити безбедно по стандардима, са независним сертификатом, према
[БСИ ПАС 24-1:1999 “Врата за унапређење
безбедности”] [БС 7950 “Прозори за унапређење безбедности”];
Браве



стандарди брава које треба инсталирати на
(спољна врата/прозоре) зграда (или спецификованих делова зграда) треба да буду направљене безбедно према стандардима у БС
3621:1998 (или према било ком каснијем
стандарду);
Улична расвета



улична расвета се мора инсталирати у складу
са стандардима из БС5489;било која улична
расвета која се поставља на нови објекaт мора
се инсталирати према у детаље писмено одобреним спецификацијама од стране надлежних
за локално планирање и одржавати у складу
са накнадним одобрењем.3

У случајевима где је неодговарајуће, или је просто
немогуће наметнути оправдан услов који се односи на такве детаље, надлежни за локално планирање би требало да размотре могућност увођења института информативних или планских дозвола, скрећући пажњу подносиоцима захтева на
упутство о превенцији криминала, или на техничке
публикације које се баве мерама безбедности.
Споразум из члана 106
Поглавље 106 Закона о планирању у граду и на селу 1990, допушта надлежнима за планирање на
локалном нивоу да уђу у законски обавезујући
споразум или планску обавезу са инвеститорима
око питања везаних за неки развој. Та се обавеза
назива “Споразум из члана 106”.
Употреба планских обавеза, до којих се долази
споразумом између надлежних за локално планирање и инвеститора, може бити одговарајућа у
неким случајевима, нарочито тамо где се планска
примедба на неки предлог не може превазићи
увођењем планског услова. Планска обавеза може
бити релевантна за планирање и директно је повезана са предложеним развојем. Детаљније упутство даје Министарство инвајермента, Circular
1/97. Садржај такве обавезе зависиће од појединачних околности, али може бити разумно да се
планском обавезом изискује креирање безбеднијег окружења на подручју предложеног развоја,
као на пример обезбеђивање видео надзора, плаћених чувара и ноћних аутобуских линија.

Напомена:

3)
Овакав захтев не би
био на свом месту
тамо где се таква
расвета налази изнад
аутопута, осим ако
надлежни за аутопут
желе да дају дозволу
према члану.177
Закона о аутопутевима
1980. Ипак, то може
бити на свом месту ако
је расвета потребна за
природне стазе,
приватни паркинг, или
сервисну зону неког
развоја.

Прилог 1
Елаборати
појединачних случајева

Овај прилог приказује детаље из појединачних
елабората, проучених током припреме водича.
Ова су подручја изабрана како би се истакли атрибути безбеднијих места. Читаоци се подсећају
да то нису готови обрасци који се могу дословно
репродуковати негде другде. Они су више илустрације како су сви заинтересовани (надлежни за
локално планирање, полиција, заједница и пројектанти) заједнички радили, са циљем да дођу до
одређених одговора на специфичне локалне проблеме. Начин на који су учесници у стварању безбеднијих места и каснијем управљању њима, решили нека тешка питања која произилазе из планирања у циљу смањивања криминала, требало би
да послужи као инспирација другима.
Елаборати су изабрани од стране тима Пројекта и
од Управљачке групе, из обимне мреже могућих
локација широм Енглеске, а у складу са сугестијама из једног броја политика и планских извора.
У сваком од ових случајева се контактирало са
локалном полицијом, како би се добио општи утисак о примењеној шеми и специфични подаци о
криминалу, који потврђују ефикасност предузетих
мера на смањивању криминала. Елаборати су састављани након посета локацијама и расправа са
одговорнима за планирање ових места, која би и
у будућности требало да остану како безбедна,
тако и одржива.
Поред кратког описа локације, информације из
елабората садрже и процес који је био у питању,
као и кључне факторе у стварању безбедног и
одрживог окружења.

За оне читаоце који желе да се детаљније упознају
са покренутим темама, обезбеђене су и контакт
адресе.
Становање

Кромер стрит, Кемден,
Нордвју, Свонли
Ројдс, Брадфорд
Орчард, Ферфорд и
Олкорт, Леклејд
Бишопс Мид, Челмсфорд

Градски центри

Њукастл на Тајну
Грејвсенд Страуд

Трговина на мало Бриџис центар,
Сандерланд
Разонода

@т-Бристол, Бристол

Комерцијала

Хејвуд дистрибутивни
парк,
Грејтер Манчестер

Здравство

Вест роуд здравствени
центар,
Њукастл на Тајну

Образовање

Парс Вуд Технолошки
колеџ, Грејтер Манчестер

Паркови

Моубри Парк, Сандерланд

Мешовит развој

Кларенс Моуз, Хакни

Паркинг

@т/Бристол

Саобраћај

Биркхед аутобуска
станица
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Кромер Стрит
Кемден

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Примена принципа “Осигурано
уређењем", укључујући и стварање
приватног простора између блокова



Висок квалитет отворених простора,
укључујучи и надзирани паркинг



Добра расвета и видео надзор

 Власништво заједнице подупрто
знатним јавним финансирањем

Време развоја
1993-99
Водећи дизајнер
Camden Building Design Services
Предузимач
The King”s Cross Partnership
Локална власт
Лондонски округ Кемден
Полиција
Метрополитенска полиција
Подручје анализе
2.3 хектара
Контакт
Calvin Backford
Метropolitan Police, 020 8733 6324
CalvinBeckford@мет.police.uk

дова кућа, послератне стамбене изградње, јавних
зграда, радњи и пословног простора. Локација је
у великој мери утицала на ниво криминала. Лак
приступ стамбеним блоковима пружао је повољну
прилику криминалцима, што је довело до погоршавања услова становања. Некоришћени простори подрумских складишта, ненадгледани улази и
степеништа, слаба расвета и порозан терен, све је
ово доприносило проблему.
Упркос криминалу и лошим животним условима,
уочен је потенцијал подручја, са стамбеним фондом који и даље може да обезбеђује становање са
подручјима великог отвореног простора.
Процес
Општи преглед
Подручје Кромер Стрит је саставни део акционог
развојног подручја Кингс Крос, које је добило
средства из посебног “Буџета Владе за регенерацију” (СРБ) за финасирање важних програма обнове за програм који се већим делом реализовао
између 1994. и 1999. године
На подручје је озбиљно утицала трговина наркотицима, проституција, вандализам и провалне крађе, што је произвело депресивне услове становања и бедно улично окружење. Промене које се одражавају кроз податке о смањивању криминала
унапредиле су квалитет урбаног окружења, живот
становника и услове за пословање.
Главни елемент трансформације је затварање
простора између зграда. Сада тај простор користе
резиденти за игру, баште и паркирање. Постоје
настојници на улазу у сваку зграду.

Подржани ангажовањем заједнице (становника,
школа, бизниса) и руковођени Мастер планом, као
и саветима полицијске службе која помаже код
планирања превенције криминала (ЦПДА) и позорника, физички радови су садржавали:


Обнављање зграда, настојници на улазу, видео надзор на свим улазима повезан са сваким
станом, лифтови који иду до подрума и претварање магацина у заједничке просторије, као
што су обданишта и центри за старе особе.



Ограђивање простора између блокова, решеткастим оградама и капијама, које омогућавају видљивост у оба смера, али спречавају неконтролисани улаз.



Направљен је пролазни пут, отворен јавности
током дана да би се избегла изолација. Други
делови су претворени у игралишта, паркинг и
баште.



Побољшано поплочавање, озелењавање и
расвета. Прављење места за окупљање са столицама.



Набавка опреме за игру деце.

Контекст
У ово подручје - јужно од станице Кингс Крос - је
уложено 29 милиона фунти из СРБ фонда. Састоји
се из послератних стамбених блокова средње висине. На ширем подручју постоји мешовита намена
блокова старих стамбених зграда и повезаних ре-

Становање
 Безбедносна побољшања у Кромер Стриту, пре и после.

Исход
Кромер Стрит је сада просперитетно стамбено
подручје, које успешно функционише у централној зони града, добро интегрисане мешовите намене и са доста отворених простора. Парк је природно само-регулишући, са отвореним видицима
изнутра и са околних зграда. Затвара се у сумрак,
као и капије на улазима у подручја између стамбених зграда. Зграде се добро одржавају. Има врло мало графита. Постоје састајалишта и активности дуж Кромер улице, концентрисане око радњи које обављају заједничку функцију. Систем
уласка у зграде је двостепен, на капији и на вра-

тима, видеонадзором се надгледа читава зона
Кингс Кроса, са мониторима у управној згради.
Постоје докази да се криминал сели у суседна, већином нестамбена подручја, а да је овде проређен. Да је окружење унапређено уочава се и из
чињенице што све више станара користи законско
право да купи од локалних власти станове у којима
живи.

 Реновирани парк у суседству је добро посећен и надгледа се
са бројних прозора станова.

 Четири елемента кључна за успех Кромер Стрита: ограде,
расвета, видео надзор и обновљене зграде и простори.

 Засађивање ниске вегетације се одвија на приватизованим
просторима, побољшавајући квалитет окружења, а исто
тако и безбедност.
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Нортвју
Свонли

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Примена принципа “Заштићено
дизајном”

Време развоја
1997.



Стварање осећаја власништва



Одговарајуће уређење предела и
анонимног простора

Водећи дизајнер
Fry Drew Knight Creamer Architects

 Средства локалне стамбене
асоцијације

Предузимач
West Kent Housing Association
Локалне власти
Окружно веће Севеноукс
Полиција
Kent Constabulary
Подручје анализе
1 хектар
Контакт
Cherry Moss, Frey Drew
Knight Creamer Architects
01732 455920

калним властима и станарима, што је резултирало
драстичним опадањем криминала.
Заједнички простор између зграда је измењен, неки су делови дати на одговорност станарима из
приземља, остали део заједничког простора је
одвојен од пута и дефинисана му је намена.
Заједничка подручја активно користе резденти,
мада не и ексклузивно. Игралишта, на пример, користе и деца са других подручја. Не постоје пролазни путеви, нити саобраћај унутар подручја.
Процес
Циљ плана је био да произведе безбедност, осећај
припадности и понос на заједницу. То је постигнуто креирањем:


Осећаја суседства у сваком дворишту између
блокова, са улазним порталом и темама у боји ниских ограда дуж страна пута

Општи преглед



Паркинг простора

Приликом реконструкције Нортвјуа у Свонлију је
прихваћен приступ отвореног партнерства, заснованог на унапређивањима предела. Принципи
Осигурано уређивањем су корићени на много разних начина, са циљем дефинисања и стварања поседништва, контроле приступа и “отежавања мете”. Произведено побољшање окружења је смањило криминал и водило до великог напретка у
квалитету живота резидената.



Безбедних продавница и продавница корпи
за отпатке



Металних ограда да би се одредиле баште
које припадају становима у приземљу



Балкона од керамичких плочица са новим
металним оградама између стубића



Изолованих башти/вртова



Простора и опреме за игру деце



Контролисаних прилаза/улаза у зграде са
натстрешницама



Доброг квалитета расвете



Уређених пејзажа са дрвећем и живицама



Троструких ограда са задње граничне стране
(вертикална ограда од дебала са обе стране
жичане мрежасте ограде)

Контекст
Посед се састоји из десет троспратних зграда из
1970. Средином деведесетих ово је било врло
запуштено окружење. Нарочито су постала проблематична спољна подручја у јавном власништву, где је недостајала јасна подела надлежности.
Као одговор на ситуацију, Стамбена асоцијација
Западног Кента започела је програм регенерације.
На трансформацији окружења, архитекте су радиле у спрези са архитектонским официром за
сарадњу полиције, са стамбеном асоцијацијом, ло-
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Становање
 Функција, привлачност и безбедност примењени на анонимни простор.

Исход
Исход је био побољшани осећај заједништва и морала, као и редукција криминала, награђена 1997.
године “Националном наградом за становање и
безбедност", Института за становање.

У периоду од септембра 1996. године до септембра 2000. дошло је до смањивања свих типова
криминала - за преко 80% у случајевима најчешће
регистрованих облика: оштећења имовине, крађа
из возила и провалних крађа.

Текућа ситуација показује да су побољшавања
окружења била довољно чврста да поднесу екстензивну намену којој су била подвргнута. Ова
подручја функционишу онако како је и намеравано, а надгледање са зграда је добро.
Дрвеће и живице расту, а трава се добро одржава.

 Одељени простор за игру се види са околних кућа, одељен
је од паркинга и заштићен оградом.

 Обезбеђење се налази на улазу у сваку зграду.

 Направљена је тампон зона између зграда и пешачких
стаза.
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Ројдс
Брадфорд

Кључни фактори успеха

Кључни фактори



Стриктно придржавање принципа
“Заштићено дизајном”

Време развоја
од 1994. до данас



Уклањање неких, углавном пешачких
прилазних рута

Водећи дизајнер
WSM Architects



Превентивно стварање одбрањивог
простора

Предузимач
Royds Community Association

 Веома изражено учешће заједнице у
уређивању и управљању

Локална власт
Град Брадфорд
Полиција
West Yorkshire
Подручје анализе
210 хектара
Контакт
Stephen Town, Bradford District ALO
01274 373 195
sti38@wеstyorkshire.pnn_policeук

Контекст
Ројдс се састоји из три округа на рубу Брадфордског урбаног подручја, 5 километара од центра
града. У њега је уложено 31 милион фунти из програма СРБ, којима је финансирана екстензивна реконструкција 1588 стамбених зграда ниске спратности, саграђених после рата од стране локалних
власти и нови развоји асоцијације за обезбеђење
супститутивних облика становања, као што су
центри заједнице, домови за старе и објекти
рекреације.
Подручје је 1995. године било једно од најгорих у
Британији по пљачкама кућа и станова: 138 насилних провала на 1000 домаћинстава, седам пута
више од тадашњег просека државе. Подручје је
било запуштено, са лоше одржаваним кућама и
инфраструктуром и са озбиљном социјалном угроженошћу (47% незапослених). Регенерација која
је уследила уз примену принципа “Осигурано уређењем", омогућила је локалном становништву да
утиче на своје окружење.

 Типичан крај у Ројдсу
пре регенерације

Општи преглед
Ројдс је пример успешне примене принципа “Заштићено дизајном", постигнуте упркос постојећим
финансијским ограничењима у склопу програма
регенерације. Кључни аспекти процеса су: стварање Асоцијације за контролу и управљање програмом заједнице, консултације са становницима,
непосредна укљученост АОС округа Брадфорд,
који је сарађивао са архитектама који су се бавили
урбаном регенерацијом и принципима “Заштићено
дизајном".
Преуређивањем јавног домена, раздвајањем јавног и приватног и стварањем одбрањивог простора, изградњом објеката заједничке намене и отежавањем мете (у виду прозора и врата отпорних
на провале, ограда, провалних аларма), остварен
је велики допринос задовољству резидената сопственим окружењем и смањивању стопа криминала.
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Процес
Програм су од почетка водили људи из Ројдса, а
криминал је био приоритет за дванаесторо демократски резидената изабраних у одбор Асоцијације заједнице. Један аутобус је коришћен као
мобилно место за консултације, пошто су становници били исувише уплашени од провала да би
напуштали своје куће. После детаљне анализе понашања провалника, резиденти су донели одлуке
везане за локације друштвених објеката и безбедност индивидуалних кућа.
Створен је приватан простор и јасно дефинисан
металним оградама и капијама. Пролази са задњих
страна, паркинзи између зграда и некоришћен јавни отворени простори иза зграда су уклоњени, ти
простори су претворени у баште. Приоритет је такође дат уклањању ризичних пешачких стаза, које
су великим делом биле одвојене од путне мреже.

Становање
 Комплементарни елементи приступа у Ројдсу и “Осигурано уређењем".

Нови развој има за циљ: стварање малих заједница са којима се појединац може идентификовати, унапређивање социјалне кохезије и ојачавање суседских веза, дозвољавајући и идентификацију странаца.
Исход
Једнако као што постиже јасна побољшања човековог окружења, прогам има и утицаје на друштво, креирајући запослење за младе људе и побољшавајући приступ тржишту рада резидентима,
тако што им омогућава стицање радног искуства и
увежбавање за посао. Овде се такође први пут
користе стандарди за врата и прозоре, чији је квалитет везан за отпорност на нападе.

Креирање одбрањивог простора и јасно дефинисање и чврсто раздвајање приватног и јавног
простора омогућава рездентима, поред других
предности, да се суочавају са странцима без страха и да, ако је потребно, позову и полицију.
Извештаји АОС говоре да није било ни једног насилног покушаја упада на било који од преуређених приватних поседа. Заједно са делом поседа
у зони регенерације Ројдса који нису преуређени,
у задњих пет година је дошло до пада провалних
крађа за 69%, а крађа укупно за 58%.

 Ограда која опкољава део унапређеног подручја има
највећим делом симболички значај.

 Раније анонимни простор је замењен специфичним
наменама које су одредили резиденти.
 “Заштићено дизајном” је примењено на уређење простора
око кућа, укључујући и паркинг на плацу, где год је то
изводљиво.
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Орчард

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Време развоја
1998-2001

& Олкорт

Стварање одбрањивог простора на
одмерен начин који одговара
сеоском амбијенту



Поступци управљања посебно
испланирани да смање криминал

Лечлејд

Ферфорд



Промишљено, добро одржавано
уређивање пејзажа



Напори да се подстакну осећаји
поседовања и заједништва

Водећи дизајнер
Batterton Tyack Architects
Предузимач
Beechcroft Developments
Локална власт
Окружно веће Котсволда
Полиција
Gloucestershire Constabulary
Подручје анализе
1.8ха Олкорт, Лечдејл
0.9ха Орчард, Ферфорд
Контакт
Christopher Thompson,
Managing Director Beechchcroft developments
chris.thompson@beechcroft.co.uk

Општи преглед
Ова два развоја која је извео исти предузимач, показују да у сеоским условима безбедни развоји
становања не морају да прибегавају упадљивим
одбрамбеним мерама безбедности, како би се та
места учинила безбедним.
Уместо тога, нагласак је стављен на дизајн зграда
и простора између њих, тако постављених да се
ствара осећај заједништва, поседовања и безбедности.

Постоје и врло високи нивои управљања и одржавања исто тако добри као и дизајнерска решења.
Штавише, у Орчарду, персонал који живи на локацији дели задужења са службеним обезбеђењем.
Развој је требало да да одговор на осетљиве полусеоске прилике, као и да се усагласи са политиком
локалне полиције која промовише брошуру “Заштићено дизајном".

Процес
Контекст
Овај елаборат садржи два стамбена развоја у суседним градићима у Котсволду: Орчард у Ферфорду, и Олкорт у Лечлејду, местима која су погодна за живот онима који желе да раније оду у
пензију.
Добар квалитет традиционалних, вернакуларних*
архитектонских стилова креирао је популарна
места која се уклапају у своје окружење, укључујући и раније изграђено ткиво. Једноставне одлике
дизајна осигуравају да људи који су ту у пролазу
схвате у које просторе могу, а у које не смеју
легално улазити и такође да имају на уму како их
вероватно посматрају.
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Орчард у Ферфорду је највећим делом испланиран
имајући на уму естетска мерила. Планска дозвола
је била првобитно ускраћена због извесних примедби на планска решења. Ревидирани дизајн тежи да повеже развој са околином, стварајући утисак приватне слепе улице, обесхрабрујући присуство било кога ко ту није са разлогом.
Олкорт у Лечлејду унео је детаљнија разматрања.
Прочеља кућа су уређена као ново сеоско зеленило, са попречним стазама које воде до руба
градског центра. Отклањање страха од криминала
типом уређења је било значајна тема, па су консултације обављене са локалним АОС.

Становање
 У канцеларијама на самој локацији раде службеници Повереништва, који пружају безбедност и сами се осећајући сигурно
међу резидентима.

Предузимач је исто тако сарађивао са одељењем
за урбани дизајн месног одбора, како би се осигурало да ће се креирати прихватљив просторни
распоред. Критична питања су била надгледање,
третирање међа, коришћење нивоа и менаџмента
отвореног простора.
Исход
Непрофитабилно повереништво одржава зграде и
терене и организује прикупљање смећа. Кроз развој су подстакнуте једноставне мере управљања.
На пример, паркирање возила у гаражама отежава
да се утврди чији је посед заузет. Секретари повереништва се старају око осигуравања безбедности ниског интензитета.

Уљези се могу јасно уочити. Јавни и приватни
простори се боље разграничавају јасним подцртавањем разлика пејзажних структура, него зидовима и оградама.
Обе шеме садрже високе стандарде радова на
уређењу улица: улични мобилијар, пејзажно обликовање, расвета и поплочавање. Коришћење
шљунковитих путева у Олкорту служи за одвраћање од криминала, стога што се бука која се
ствара ходањем по шљунку може чути са поседа.
Стопе криминала су ниске. У Орчарду, на пример,
ни три године по завршетку радова, није забележен ни један случај крађе.

Просторни распоред зграда јача осећај заједништва. Сваки посед надгледају суседи.

 Преуређен парк у суседству је добро посећен и може се
надгледати са бројних прозора станова.

 Знаци су један од начина коришћених да се, без
постављања физичких препрека, створи одбрањив простор.

 Куће су модерна интерпретација традиционалног типа
градње. Куће повезане једна на другу у низу су међу
најбезбеднијим формама, под условом да им је забрањен
приступ са задње стране.
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Бишопс Мид
Челмсфорд

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Традиционалан план заснован на
примарним рутама, са неколико
изолованих пешачких стаза

Време развоја
2000 - 2002



Висок ниво природног надгледања



Ограђене баште иза кућа



Улази на паркинге са капијама

Водећи дизајнер
Reeves Bailey Architects
Предузимач
Bryant Homes Eastern
Локалне власти
Окружно веће Челмсфорда
Полиција
Essex Police
Подручје анализе
2 хектара
Контакт
Mark Reeves, Reeves Baileu Architects,
m.reeves@rbarchitectsdemon.co.yu

Контекст
Бишопс Мид је нов, “гринфилд”, стамбени развој
у оквиру ширег развоја Канселор Парка, на источном рубу Челмсфорда. Следи традиционални стил
кућа из оближњег подручја конзервације.
Изграђено је 59 објеката, од станова са једном
спаваћом собом до кућа са 5 спаваћих соба. Дизајн
кућа одражава известан број вернакуларних стилова, што значи да на једном малом подручју постоји велики број планских форми, спратности, детаља, кровова, зидних материјала, прозора и боја.
Основе плана су следеће: већина кућа има активно прочеље, континуиране фасаде и компактну
уличну секцију, реминисценцију на традиционални трговачки град.
Општи преглед
Модерна масовна градња, нарочито на “гринфилд”
локацијама, није увек била синоним нити за безбедност, ни за одрживост, а ретко за обоје. Али је
Бишопс Мид на урбаној екстензији Челмсфорд
Канселор Парка на путу да успе и у једном и у
другом.
Заснован на традиционалном моделу улица и
планиран да максимизира природно надгледање,
Бишопс Мид је адекватан одговор на овај низ
изазова. План је пример како успешно планирање
може помирити различите захтеве из разних
препорука и остварити уграђено сигурно окружење. Могао би послужити као модел за даљу градњу у бројним деловима Енглеске у деценијама које
долазе.

Процес
Окружни савет Челмсфорда тежећи напретку у
раној фази Канселор парка, инсистирао је на ригорозној примени Планског упутства Есекса и
СПП3 на Бишопс Миду. Пројектанти из Reeves Baileu Associates, обилазили су локалне градове како
би проучавали вернакуларну архитектуру, ради
постизања захтеване сродности са оближњим подручјем конзервације. У оквиру традиционалног модела улица, створили су разноликост форми и стилова.

План је настао на основу:
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Смернице о планској
политици Владе

Критеријума за усвајање локалних власти



Концесија власницима аутомобила и других
тржишних утицаја



СПП 31) (густина 33 објекта по хектару)



Прилагођавања верникуларним
карактеристикама



Безбедносни аспекти.

Напомена:

1)

Планских упутстава Есекса и

Становање
 Блоковска форма омогућава узајамно надгледање унутрашњег простора.

Исход
Безбедносни интереси су довели до следећих решења:
 Баште иза зграда, затворене континуираним
прочељима кућа према улици;
 Капије на улазима у дворишта са гаражама и
на индивидуални простор за паркинг испред
гаража,
 Надгледање башти, дворишта и улица;
 Јасно разликовање приватног и јавног простора;
 Ограничено коришћење издвојених стаза,

Пројекат је добио награду из фонда Награда за
стамбени дизајн 2000. године и награду Челмсфордског друштва.
Стопе криминала су отприлике упола мање у поређењу са делом Канселор Парка (исте величине,
изграђеног у исто време, иако према много уобичајенијем плану предграђа).

Планом се постигло безбедно окружење, засновано на традиционалним урбаним шемама, са успешно разрешеним уступцима власницима аутомобила.

 Високи зидови и капије штите унутрашње паркинге

 Блоковска форма исто тако омогућава изградњу кућа са
малим бројем страна изложених јавном домену, што их
чини мање подложним провалама.

 Ограде, зидови и капије омогућавају јасно разликовање
приватног и јавног простора.
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Градски центар
Њукастла

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Време развоја
од 1990тих до данас

Управљање градским центром
подржава јако трговинско језгро
компактног, лако приступачног
градског центра



Главна унапређења на изграђеном
окружењу, нарочито историјских
елемената и јавног простора



Повећана активност у свако доба
дана



Одређен број ванпланских мера

Водећи дизајнер
Градско веће Њукастла
Предузимач
разни
Локална власт
Градско веће Њукастла
Полиција
Northumbria Police Constabulary
Подручје анализе
око 10 хектара
Контакт
David Usher, City Centre Menager 0191
211 5501,
david.usher@newcastle.gov.uk

ћење камена, враћање врата и прозора у првобитни облик, склањање неугледних реклама са
радњи, поправка зграда поново је успоставило веома снажан осећај грађанског поноса и ствоокружење у ком криминал није добро дошао.
Равне џорџијанске фасаде са ретким удубљењима
и праве улице, доприносе ефикасном функционисању видео надзора, природној схватљивости и
приступачности за пешаке кроз увођење пешачких
зона, или зона у које се једино може доћи аутобусом.
Проблеми са криминалом и асоцијалним понашањем - као што су скитничење, улична трговина,
пијанство и инциденти везани за фудбал - били су
разлог за бригу.
Њукастл је 1996. године међу првима добио Менаџера градског центра.
Општи преглед
Градски центар Њукастла је компактно подручје
које већином заузимају џорџијанске и викторијанске улице, што пружа висок квалитет урбаног
окружења од изузетног архитектонског значаја.
Елдон сквер је највећи градски шопинг центар у
земљи. Програмом регенерације на подручју историјског Грејнџер тауна су рестауриране фасаде,
обезбеђен добар квалитет покривања улица, расвете и савременог видео надзора. Део града поред
реке је исто тако реконструисан и сада је важно
комерцијално и стамбено подручје и привлачан
простор за изласке. Постоје добре саобраћајне
везе, укључујући и подземну лаку железницу.
Може да послужи као модел за градове и градске
центре свих величина.

Процес
Побољшања у Грејнџер тауну су била следећа:


Рестаурација фасада;



Становање изнад радњи;



Претварање неких улица у пешачке;



Нови тротоари покривени гранитом и други
радови на поправкама улица;



Улична расвета на зградама;



Уклањање крша (претераних уличних натписа, светиљки, фирми);



Унапређен, 24 часовни видео надзор, контролисан од полиције;



Стално чишћење и одржавање;



Инвестирање у јавне просторе и уопште јавни сектор, повећање пешачког приоритета.

Контекст
Њукастл има чврсту урбану структуру, која представља основ снажног осећаја безбедности. Радови на рестаурацији џорџијанских улица - чиш-
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Градски центри
 Грејнџер Таун је оживљен специфичним мерама, међу које улазе и улични кафићи, да би се створиле очи на улици.

Панел о јавним и приватним интересима за превенцију криминала у градском центру састаје се
месечно, како би расправљао о подацима у вези са
криминалом, неуралгичним тачкама и проблемима.

Статистика све ово доказује. У последње три године, криминал је у целини опао за 25%, пљачке
за 48%, провале у радње за 23%, провале у фирме
за 19% и прекршаји у вези са дрогом за 10%.

Планске мере подржава известан број других стратегија као што су: “Шема искључивања", којом се
регистрованим криминалцима забрањује да улазе
у одређене продавнице; радио везе 170 градских
компанија и полиције; и “Надгледање пабова",
шема видео надзора.

Свако од ових смањивања је у супротности са
трендовима на ширем подручју Нортумбрије.

Исход
Ове су мере допринеле да центар Њукастла доспе
на чело урбане ренесансе. Дању је то атрактивна
дестинација за шопинг, а увече активан град захваљујући бројним баровима и ресторанима и растућем становању. Нови развоји су подстакли осећај поноса код људи који ту живе и раде. Број посетилаца расте, уз све попуњеније хотелске капацитете.
На основу поређења броја посетилаца са малим
бројем људи који ту живе, локална полиција процењује градски центар као безбедно окружење.
 Врло атрактивно
окружење које
привлачи
посетиоце,
ствара идеалне
услове за
природно
надгледање

 Мешовити развој, у овом случају станови, студија,
канцеларије и провод, стварају осећај власништва и
надгледање, које доноси коришћење простора током
читавог дана.
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Центар града
Грејвсенда

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Време развоја
Од 1983 до данас

Управљање градским центром и
оснивање центра за регенерацију и
информације Туризам у центру
града



Више активности и мешовитих
намена у градском центру



Развој раније забачених улица,
изложених криминалу



Радови на изгледу улица

Водећи дизајнер
Окружни савет Грејвшама
Предузимач
разни
Локална власт
Окружни савет Грејвшама
Полиција
Kent Constabulary
Подручје анализе
49 хектара
Контакт
S. Sangha, Gravesham Borough Council
01474 337424

Регенерација центра града је обављена средствима из државних фондова за регенерационе намене, уз велики труд и ангажовање Окружног већа
Грејвшама и полиције Кента. Регенерација је имала два основна задатка: квалитетна физичка
побољшања и управљање градским центром. Ова
комбинација фактора је резултирала смањивањем
криминала и унапређењем физичког окружења, у
прилог становника и посетилаца градског центра.
Процес
Програм регенерације се спроводио уз финансирање од стране Енглеског партнерства и СРБ, у
комбинацији са локалним изворима и договорима
са приватним инвеститорима. Садржао је:

Општи преглед
Окружни савет Грејвшама је проглашен саветом за
пример када је регенерација градских центара у
питању, због радова које је обавио у Грејвсенду.
Резултат демонстрира вредност инвестирања у
градске центре који се боре против криминала.
Ово је постигнуто побољшавањем општег квалитета читавог центра града, као и усредсређивањем на проблематичне локације. У сваком је тренутку стављан акценат на заједнички рад.
Овај елаборат илуструје добробити од борбе да се
дође до квалитетног “места за живот”.
Контекст
Са опадањем активности везаних за луку, Грејвсенд се суочио са напуштеним поседима, празним
пословним зградама и пропадањем објеката културног наслеђа. Грађански понос је био у опадању,
а криминал и неред су својим порастом изазивали
проблеме.
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Конзервацију и рестаурацију објеката културног наслеђа.



Развојне предлоге за локације подложне
криминалу, као што су паркинзи.



Поновно увођење становања у приобаље и
градски центар, укључујући и “становање изнад радње”.

Стварање пешачког приоритета у улицама за шопинг, укључујући и добар квалитет тротоара и коловоза и уличног мобилијара.
Најважнија компонента програма била је формирање управљачке групе за градски центар, Towncentric, која координира услуге, као што су:


Радио веза између продавница и полиције и
видео надзор;



Свакодневно чишћење улица;



Чувари центра града;



Полицијске патроле;



Прикупљање и анализа информација;



Увођење G-SAFE (Безбедни
криминолошке иницијативе.

Грејвсенд)

Градски центри
 Рестаурацијом објеката културног наслеђа смањене су прилике за незаконите активности

Смањивање криминала је дошло као резултат активних мера, као што су радио везе и видео надзор
и пасивних мера, као што је рестаурација оронулих зграда и добар квалитет урбаног дизајна,
што је заједно водило повећавању осећаја поноса
људи у градском центру.

Одсуство графита и смећа одражава се кроз новонастали понос људи у центру и наговештава окружење негостољубиво за криминал и нарушавање
јавног реда и мира.

Сада углавном више нема запуштених зграда, које
су у прошлости пружале прилику за криминалне
активности и скровиште криминалцима.

Између 1999/00 и 2001/02, пљачке продавница су
опале за19%, а криминална оштећења за 8%, што
је супротно ширим трендовима повећања.

већање активности током целог дана - као што су
самоуслуге које раде 24 сата.

Природно надгледање се повећало применом мера као што су увођење становања у центар града
и надгледање шеталишта поред реке и прилаза,
одређивање нове намене за оронуле објекте и по-

 Активности и надгледање се подстичу током читавог дана и
ноћи, дозвољавањем одвијања саобраћаја у пешачким
зонама у вечерњим часовима.

 Поред малопродајних објеката се налазе уређена места за
игру и клупе.

 Тоwncentric, група за управљање градским центром, дала је
највећи допринос регенерацији центра града и смањивању
криминала.
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Центар града
Страуда

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Подстицање активности у центру
града

Време развоја
1997



Велика побољшања изгледа улица



Изражен приступ партнерства јавног
и приватног сектора

Водећи дизајнер
Окружно веће Страуда



Креативно коришћење правосудног
система

Предузетник
разни
Локална власт
Окружно веће Страуда
Полиција
Gloucestershire Constabulary
Подручје анализе
14.7 ха
Контакт
Vicky Hancock, Town Centre manager
01453 767894
tcm@stroudtown.fsnet.co.uk

Један број организација, укључујући ту и локалне
власти и полицију, омогућио је трансформацију
центра града. Кључна међу њима је била Група за
криминал и неред у центру града, која је омогућила кључним јавним, приватним, и добровољним
организацијама да узму у своје руке решавање
проблема криминала.
Процес
У Страуду је примењен целовит приступ у планском отклањању криминала, укључујући и:


Побољшања јавног домена, као што су реконструкција центра града, одржавање чистоће у центру града, постављање натписа и
перманентна јавна уметност.



Напори да се повећају активности у центру
града: догађања, фармерска пијаца, стварање стамбених услова у просторима изнад радњи и поновно коришћење оронулих зграда.



Изградња идентитета градског центра унапређивањем грађанске дизајнерске снаге и
тематским обележавањем квартова локалним, релевантним мотивима. База података о
локалним уметницима је на располагању
пројектима јавне уметности.



Инсталирање видео надзора, који контролише централна служба, и радио везе са полицијом. Да би се умањио негативан визуелни
утицај, камере су постављене у малим куполама.



Добар квалитет уличне расвете.



Изградња отвореног клизалишта, уклањање
свега што је уочено да је на сметњи у центру
града.

Општи преглед
Напредак у центру града Страуда показује како се
планирање може користити као успешно оружје у
борби против асоцијалног понашања и пљачки
продавница. Злоупотреба алкохола на јавним местима озбиљно је утицала на квалитет живота осталих становника, а имала је и неповољне ефекте на
бизнис.
Комбинација побољшања уређења улица, видео
надзора, и мера спровођења закона, променила је
природу центра града смањивањем криминала и
асоцијалног понашања.
Контекст
Страуд има пријатан центар града који је претрпео
висок ниво криминала и асоцијалног понашања.
Нарочито су озбиљни били проблеми у вези са пијанчењем на улици, просјачењем, дрогом и крађама по продавницама.
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Градски центри
 Улични кафићи су извели “очи” на улицу

Исход
Побољшања су ојачала понос људи који живе у
градском центру. Постигнут је висок квалитет дизајна уличног мобилијара, са уобичајеним темама.
Млади људи се и даље у вечерњим сатима током
викенда окупљају у центру града. Они више не
изазивају никакве проблеме, а град је успео да
подстакне бројност и разноврсност активности за
све грађане, изван нормалних часова за шопинг.

Побољшања до којих је дошло, у Страуду се одражавају и кроз податке о криминалу. Последње
две године није било насилних пљачки. У истом
том периоду, број провала је преполовљен са 51
на 25 годишње, а број провала у продавнице за
четвртину. Крађе возила су веома ретке.

Такође је дошло до повећања броја домицилних
фирми и пословних инвестиција у центар града,
чиме су појачане активности и природно надгледање у свим добима дана.

 Постављање уочљивих знакова за оријентацију је само
једно од многобројних побољшања јавног простора, која су
имала за циљ редукцију криминала.

 Менаџер центра града је успео да унесе шаренило боја и
животност на главне улице.

 Видео надзор је приметан, мада и прилагођен историјскоj
локацији.
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Бриџис шопинг
центар
Сандерланд

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Снажан режим управљања,
укључујући и ShopWatch
(надгледање радњи)

Време развоја
Главно проширење је отворено
септембра 2000.



Јако обезбеђење и видео надзор



Водећи дизајнер
Leslie Jones & Partners

Једноставан, светао, отворен дизајн



Безбедан паркинг

Предузимач
Land Securities PLC
Локалне власти
Град Сандерланд
Полиција
Northumbria Police
Подручје анализе
3.5 хектара
Контакт
Kevin Rusbu,
Operations Manager, Bridges Centre 0191
510 8581

Контекст
Бриџис центар се налази у самом срцу Сандерланда. Главни улаз и једино значајно улично прочеље је на Маркет сквер-у и Хај стрит-у. Железничка станица, метро станица и денивелисано укрштање саобраћаја су на кратком растојању од
улаза. Паркинг за око 1000 возила се налази у вишеспратној гаражи са наткривеним горњим нивоом.

Општи преглед
Саграђен раних седамдесетих у форми центра
прилагођеног пешацима, шопинг центар Бриџис је
касније адаптиран и проширен. Постојале су бројне везе са оближњим улицама, тако да је центар
био пролазна рута у више праваца. Ту одлику је
задржао и садашњи центар, што доприноси укупној активности. Још једна карактеристика је задржана из оргиналног пројекта - три стамбена солитера се налазе изнад центра.
Безбедност је много више ојачана уз помоћ јаких
менаџмент група на самом месту, безбедносног
особља, видео надзора и надгледања околних
улица са солитера, него уз помоћ неких специфичних дизајнерских решења.
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Пропустљивост за пешаке је врло висока (када је
центар отворен - затвара се увече), што доприноси и високом нивоу активности унутар центра.
Са солитера се може видети већина прилаза Центру, а на њих је постављен виско-квалитетни видео надзор великог домета, који надгледа полиција. Унутар Центра, 160 камера се надгледа из
канцеларија управе. Већина криминала у Центру
је везана за малопродају, као што су крађе по
радњама и преваре са кредитним картицама.
Процес
Власник (Land Securities RLC.) је последњих година
извршио обимну реконструкцију Бриџиса.
Отворена шеталишта оргиналног центра су крајем
осамдесетих стављена под кров. Даље, септембра
2000. године је отворено проширење од 23.000м2,
вредно 40 милиона фунти. Допунска, мања проширења шест објеката и побољшања улаза су завршена 2001. године.
Унапређења су урађена у склопу укупне регенерације центра Сандерланда, коју су водили компанија One North East и град Сандерланд, уз подршку
средстава из Буџета Владе за регенерацију (СРБ).
Једна од компоненти програма била је и оснивање
Управе центра града Сандерланда, партнерства за
управљање центром града, које активно одржава
квалитет окружења и безбедности.

Трговина на мало
 Безбедносно особље патролира добро осветљеним, светлим ентеријером.

Исход
Бриџис је успешна шопинг дестинација која опслужује центар Сандерланда и допуњава шопинг на
Хај стриту. Препознатљиве теме дизајна су присутне у читавом центру, под од керамичких плочица, металне, беле фирме изнад улаза у радње,
застакљен кров изнад шеталишта и висећи панели
у боји на којима се види име центра. Дизајн је
конзистентан, мада не и изузетан, светао је и
весео.

Осећај безбедности стварају: висок ниво активности, видео надзор, програми надгледања радњи, безбедносни персонал и полицијске патроле.
Сви побројани типови криминала су у опадању између 1999/00 и 2001/02: крађе по продавницама,
провале у фирме, крађе од људи, криминално оштећење објеката, насиље, дрога и крађе возила.

 Спољни простори и улице се надгледају са стамбених
солитера, који омогућавају активност преко целог дана.

 Шопинг центар има само три улаза, али је сваки од њих
повезан са постојећом мрежом улица.

 Уочљиво изложен лого Бриџис центра наглашава његов
статус као контролисаног простора који се разликује од
осталог дела центра града
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@Бристол
са подземним
паркингом

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Обавезни висок квалитет дизајна



Микс комплементарних намена и
активности

Време развоја
1995 – 2000.




79 камера за видео надзор, надзор
24 сата дневно, обезбеђење
Партнерство јавног и приватног
сектора, укључујући и полицију, у
развојном процесу

Предузимач
@т-Бристол
Водећи дизајнери
Wilkinson-Eyre, Michael Hopkins & Partners, Alec French Partnership (Concept
Planning Group: AFP, Ferguson Mann and
Bruges Tozer)
Локална власт
Градско веће
Бристола

Полиција
Avon and Somerset
Constabulary

Подручје анализе
3.4ха
Контакт
Richard Holden, Bristol City Council
richard_holden@bristolcity.gov.uk

у мешовитом власништву. @тБристол се развио у
периоду од 5 година, кроз партнерство јавног и
приватног сектора, финансиран од стране Миленијумске комисије, Југозападне регионалне развојне агенције, Градског већа и од приватних
компанија.
Бристолски лучки појас је унитарном развојном
плану признат као кључни стратегијски локалитет,
исто као и у “Детаљном изводу из плана Бристола", који је усвојен као допунски плански документ. Ослањало се и на плански савет о безбедности заједнице Градског већа, као што је био за
локацију специфичан “Протокол за планско уклањање криминала” АОС. Архитектонски официр за
сарадњу је дао мишљење на предлоге решења
зграда, јавних простора и паркинга.
Општи преглед
Прилике за забаву и учење у @т-Бристолу су успешно трансформисале запуштену локацију лучке
зоне у вибрантни кварт центра града. Постављен
на једном броју пејзажно уређених јавних простора, комплекс садржи изложбу дивљег живота са
тропским кишним шумама, музеј науке где је дозвољено додиривати експонате и планетаријум,
биоскоп и јавну уметност, поред радњи, кафића
барова.
@т-Бристол, као и његов безбедни подземни паркинг, показује како примена високо квалитетног
дизајна и програмираног управљања може места
учинити безбедним и популарним. Као такав, @тБристол је кључна компонента урбане ренесансе
града и садржи много добрих примера за начине
провођења доколице и за мешовите намене у свим
контекстима, као и за урбани браунфилд развој
свих типова.
Контекст
@т-Бристол се налази у зони за регенерацију
Бристолске луке, претходно је био највећим делом
запуштен, контаминиран индустријски локалитет
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Иако близу центра града и приступачна, локација
је била релативно слабо коришћена. Пероов мост,
саграђен 1999. године, представља нову везу са
станицом и осталим деловима града.
Процес
Планска и дизајнерска решења произишла из Детаљног извода из плана, примењена су путем “Међународног јавног архитектонског конкурса". Квалитет јавног сектора је био од највеће важности.
Јавна уметност пуна живота, као и низ активности
које значе да је простор жив и дању и ноћу, осигуравају изграђено окружење које захтева поштовање.
На локацији постоји око 40 камера за видео надзор
и додатних 39 на два етажа подземног паркинга. У
централној контролој соби се ради 24 сата дневно.
Постоје и безбедносне патроле.
Подземни паркинг је добио награду за безбедне
паркинге. Ентеријер је јарко осветљен и кодиран
бојама са великим, јасним знацима обавештења,
како би се побољшала разумљивост. Улаз у стаклу
омогућава изванредно природно надгледање на
улазу и излазу са паркинга, а такође и пропушта
природно светло на подземна степеништа.

Разонода
 Добар дизајн зграда и јавних простора, укључујући и уметност и саднице, ствара осећај идентитета места.

Исход
Одличан дизајн @т-Бристола, генерисање активности преко читавог дана, креативна намена јавног простора и надгледање уз помоћ видео надзора и обзезбеђења, продубили су осећај безбедности на читавом простору.
Ово је послужило као катализатор шире регенерације лучког подручја, са већ присутним предлозима у припреми за додатни мешовити развој.

као и бројне награде из области туризма, између
осталог “Породична награда године”.
Подаци о криминалу потврђују успех. Током прве
две године рада, догодила су се само два прекршаја на паркингу - један случај криминалног оштећења зграде и једна крађа из моторног возила. У
целини, криминал у читавом @т-Бристолу знатно
је мањи него на подручјима у окружењу.

Успех @т-Бристола је добио признање кроз низ
награда, као што је награда Грађанског поверништва (Civic Trust) у знак признања за значајан
допринос развоју града и “Награда за архитектуру
Краљевског института британских архитеката”,

 Лакој оријентацији помажу одлични знакови

 Пешачки мост повезује нови јавни простор са остатком
града, представљајући веома истакнуту карактеристику
предела

 Одлике као што су јасни оријентациони натписи, добра
расвета, видео надзор и бојама кодирани нивои, допринели
су добијању Награде за безбедан паркинг.
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Хејвуд
Дистрибутивни
парк

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Сертификат “Обезбеђено уређењем”
у свим фазама

Време развоја
Од 1994. до данас



Ободна ограда са само једном
улазном тачком

Водећи дизајнер
Fletcher Bennett Architect



Видео надзор и безбедносне
патроле

Власник/предузимач
Moorfield Group



Стварање безбедног, али и
пријатног радног амбијента

Локална власт
Окружно веће Рочдејл метрополитена
Полиција
Greater Manchester Police
Подручје анализе
85 хектара
Контакт
David Driver, Heuwood Distribution Park
01706 368645
daviddriver@hdpark.fsnet.co.uk

предвиђено за стамбену изградњу. Локација је у
последњих осам година проширена и унапређена,
од затвореног индустријског комплекса (део још
увек постоји на северозапаном углу) до модерног
дистрибутивног парка.
Природа активности везаних за транспорт и мере
безбедности не стварају снажан однсос са окружењем, ни физчки, а ни социјално. Ипак су предузимачи избегли да од дистрибутивног парка створе утврђену енклаву.
Процес

Општи преглед
Хејвудски дистрибутивни парк је скуп складишних
објеката, ограђених по ободу безбедног простора.
На новоизграђеном делу подручја постигнут је
уједначено добар квалитет дизајна објекта, а такође и путева, паркинга и пејзажног уређења.
Постоје две категорије безбедносних мера: оне
које обезбеђује и спроводи власник и оне које
обезбеђују и спроводе закупци простора. Заједно,
ствара се безбедно окружење на безбедносно осетљивој локацији. Постићи безбедно окружење је
важан елемент понуде/продаје услуга за предузимача/власника, који се придржава сертификата
“Обезбеђено уређењем".
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Просторни распоред објеката, путева и пејзажа изведен је у складу са Мастер планом и са препорукама полиције (Greater Manchester Police: елиминисање криминала планом - индустријски објекти.)
Основне одлике су:


Пескирано (мат, замућено) стакло на
прозорима;



Усмеравајућа расвета на улазима;



Само једна прилазна тачка;



Стубови који се увлаче на улазима у приземље;



Излази који се отварају само изнутра;



Врата осигурана против провала;.

Контекст

Препоруке су прилагођене условима и ризицима
конкретне локације. Увођење видео надзора, провалних аларма, електронских брава и сличног је
препуштенo закупцима, како би могли да стандардизују уговоре са комитентима и заштите информације о функционсању безбедносне опреме.

Главни прилаз локацији је са аутопута ММ6, око
1км западно од парка. Подручје има један пут и
отворен терен на три стране који се не надгледа,
као и неискоришћену железничку пругу на северу,
поред које се налази земљиште локалних власти

Пројектантска решења се допуњавају низом свакодневних управљачких иницијатива, као што су
патроле са псима, видео надзор, контроле улазака
и излазака на главној капији и одржавање, како
расвете на објектима, тако и путева и предела.

Комерцијала
 Власници парка су тежили да корисницима створе осећај поседовања, креирањем упечатљивог имиџа

Исход
Хејвуд дистрибутивни парк је сада стекао репутацију безбедног места да се лоцира бизнис, што
потврђује и присуство крупних малопродајних
фирми и снабдевача електричним апаратима. Дизајн је био у рукама једног архитекте, што је водило козистентности изгледа зграда и коришћених
материјала.
Безбедносне поставке су дискретне, али и ефикасне, са циљем да се избегава изглед тврђаве.
Спољна ограда дуж пута, на пример, је густа жичана мрежа, еластична, али и незгодна за пењање, и отпорна на пробијање. Уређени пејзажи
омекшавају изглед, али је то исто тако урађено
имајући безбедност на уму. Постоји само једна,
главна капија, упадљива зграда са канцеларијама
се налази изнад улаза/излаза са уздигнутим ивичњацима да би се спречио недозвољени улаз.
Подаци полиције показују да се у 2001/02. десило
само десет случајева криминала, у поређењу са
53, на оближњем индустријском комплексу сличне
величине, али без таквог нивоа безбедности.

 Једина тачка улаза у парк шаље јасну поруку о укупној
безбедности.

 Мере безбедности се комбинују са уређивањем пејзажа,
који ствара пријатно и сигурно окружење.
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Здравствени
центар
Вест Роуд
Њукастл на Тајну

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Нагласак на мерама отежавање мете



Интерно уређење ради смањивања
криминала

Време развоја:
1996-1997




Добра расвета, природна и
вештачка
Видео надзор

Водећи дизајнер:
Purves and Partners Architects
Предузимач:
Здравствени центар Вест роуд
Полиција:
Northumbria Police
Подручје анализе:
0.05 хектара
Контакт:
Sue Shone, Practice Manager,
West Road Health Centre
0191 273 6364

Контекст
Хирургија је проширена, како би се удовољило
захтевима повећаног обима рада. Северно се налази подручје предратних, делимично одељених
кућа. Са јужне стране Вест роуда су старије куће
у низу, подручје високе незапослености.
На крају Вест роуда је Хојл авенија, затворена за
саобраћај. Споредна улица са задње стране здравственог центра омогућава и прилаз задњим странама радњи. Паркирање је могуће једино на
улици, стога што су три закључана простора на
плацу неприступачна, због паркираних аутомобила на улици.
Пре реконструкције, на хирургији су се готово редовно дешавале провале и криминалне штете.
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Општи преглед

Процес

Овај здравствени центар се раније налазио у
згради на углу, на крају низа продавница. Ово је
постало неадекватно, па је 1996. године објекат
проширен екстензијом са задње стране. Пошто се
налази у социјално угроженом подручју, криминал
и нарочито провалне крађе су представљали
проблем. Нови делови објекта су много безбеднији
па се овај проблем смањио, иако се још дешава
насилно понашање пацијената према докторима и
особљу, док је криминал и даље присутан на улици. Хирургија је сада добро осветљена и пријатна,
са могућностима надгледања, које су избалансиране са захтевима приватности.

Када је донесена одлука да се уради екстензија,
добијена је дозвола и партнери су обезбедили
хипотекарну гаранцију. Пројектант, Purves and
Partners, уважио је потребу за безбедношћу, мада
није желео да од болнице прави тврђаву.
Смештај је светао и добро осветљен. Добра је видљивост из једног дела простора у друге делове.
Архитекте су намеравале да направе отворену рецепцију, али су партнери инсистирали на извесној
заштити, што се постигло застакљеним параваном. Простор и светлост су повољно деловали на
стварање мирног окружења и у том је погледу
дизајн био успешан.

Здравство
 Полукружно испупчење зграде омогућава добру видљивост улице на обе стране

Исход
На приземном нивоу су рецепција и канцеларија,
чекаоница, три собе за консултације и амбуланта.
На првом спрату је још једна чекаоница, две собе
за консултације и канцеларије. Раван кров са
кровним осветљењем се не види споља. Зграда
има видео надзор на рецепцији и у чекаоницама.
У свакој од соба за консултације постоје алармна
дугмад и провални аларми који су повезани директно са полицијом.
Бочно и са задње стране је јака, два метра висока
ограда од челичних решетки. На неким од прозора
у приземљу постоје металне шипке против провале. План зграде је уопштено храбар одговор на
захтеве медицинског објекта, који се налази у
социјално угрженом крају града са надпросечним
нивоом криминала. Од када је извршена реконструкција, нису се дешавале провале у здравствени центар.

 Ограђен простор је видљив са улице.

 Уличица са задње стране здравственог центра је посебно
изложена криминалу, што захтева и веће
физичко/грађевинско обезбеђење.

 Ограда јасно дефинише приватан простор и спречава
недозвољени улаз.
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Парс Вуд
Технолошка
школа
Грејтер Манчестер

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Време развоја
Од 1994. до данас

Маштовита примена принципа
“Обезбеђено уређењем", са
приступачном локацијом и
безбедном зградом



Заједничко обезбеђење и видео
надзор са другим објектима на
локацији



Поновни развој финансиран из
средстава од закупа земље у
власништву школе



Природно надгледање дању и у
вечерњим часовима

Водећи дизајнер
Edmund Kirby Architects
Предузимач
Thornfield Developments for City of Manchester City Council
Локална власт
Град Манчестер
Полиција
Greater Manchester Police
Подручје анализе
7 хектара
Контакт
Parrs Wood Technology College
0161 445 8786

Контекст
Нова школа се налази у парковском окружењу,
што је и послужило као инспирација да се дизајнира објекат који одговара амбијенту типа кампуса.
Ова је школа заменила стару, монтажну зграду са
бројним ходницима, спољним вратима и небезбедним кровним осветљењем, која је често била изложена провалама, вандализму и насилничком понашању. Величина локације је ипак омогућила да се
део грађевинске парцеле према путу изнајми за
изградњу центра за забаву са биоскопом, лутријом, кугланом, фитнес клубом и ресторанима. Паркинзи имају вишеструку намену, зависно од тражње која се за њима јавља у различито доба дана.
На северном рубу постоји и хотел који је саграђен
на сопственом земљишту.

Општи преглед
Ова скоро завршена, изнова изграђена средња
школа је неуобичајена по томе што се налази на
неограђеном терену који је приступачан јавности.
Постављена је на месту монтажно грађене школе,
која је имала многе проблеме са безбедношћу и
нередом. Нови центар за провођење слободног
времена, саграђен на локацији у оквиру истог финансијског аранжмана, је у непосредној близини
школе.
Циљ је био да се направи школа на коју ће ученици бити поносни и која ће бити безбедна и без
претерано уочљивих безбедносних мера. Овај је
циљ успешно остварен, захваљујући безбедном
ентеријеру зграде са једним контролисаним улазом и напредним видео надзором, који обезбеђење надгледа 24 сата дневно. Постоји кооперација служби обезбеђења школе и центра за рекреацију. Локална полиција је задовољна резултатима.
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Локација је потпуно приступачна, укључујући и
школска игралишта. Ипак, пешачке стазе не функционишу као пречице, а река је природна препрека на источној страни.
Процес
Пошто су обезбеђена средства изнајмљивањем дела локације, урађен је пројекат/дизајн којим је
креиран модеран објекат са јасним идентитетом у
окружењу кампуса. Архитекте су радиле у складу
са договорима са директором школе и АОС манчестерске полиције.
Одлучено је да се избегне примена очигледних одбрамбених мера у вези са школом, као што су капије, ограде и натписи упозорења. Уместо тога је
дозвољено да локација буде приступачна јавности, а обезбеђење се остварује унутар зграде.
Минимизиран је број прозора у приземљу, а постоји само један главни улаз. На том улазу је радник обезбеђења на 24-часовној дужности , а ту је
и место одакле се надгледа уз помоћ видео камера, које покривају унутрашњост и простор око
школе. Пројекат је освојио награду “Обезбеђено
уређењем".

Образовање
 Локација школе је отворена за приступ јавности уз интегрисано безбедносно надгледање

Исход
Школа има јасан и препознатљив идентитет, који
има за циљ стварање осећаја поноса код ученика.
Остварене су предности од допунског развоја на
локацији, као што су комбинована намена паркинга, сарадња безбедносног особља и заједнички
прилаз. У последње време се догодило само неколико инцидената, од чега су два била повезана са
грађевинским радовима на локацији.
Нова је школа дизајнирана тако да се избегне
стварање скровитих места, а модерни видео надзор треба да пружи допунску безбедност. Најуочљивија карактеристика дизајна је отвореност
локације. Ово није донело проблеме са криминалом и показује да школе не морају обавезно бити
изоловане од свог ширег окружења.
Овакав приступ је у извесној мери зависан од 24часовног присуства обезбеђења и видео надзора.
Између 1999/00 и 2001/02, дошло је до опадања
криминала за 53%.

 Док на самој локацији нема ограничења приступа, зграде су
саграђене према врло високим безбедносним
спецификацијама.

 Отворен план локације омогућава надгледање на читавом
простору, од стране корисника и путем видео надзора.
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Мобреј парк
Сандерланд

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Потпуна реконструкција, уз основни
приоритет смањивања криминала

Време развоја
Дец 1998 - Апр 2000.



Унапређено природно надгледање



Мере управљања, чувари парка,
видео надзор и затварање по ноћи

Водећи дизајнер града
Сандерланда
Пејзажне архитекте



Финансирање од стране Државне
лутрије

Предузимач
Град Сандерланд
Полиција
Northumbria Police
Подручје анализе
8 хектара
Контакт
Kevin Johnson,
Principal Landscape Architect
City of Sunderland
0191 553 8774
kevin.johnson@sunderland.gov.uk

Локација је са три стране окружена улицама, а са
четврте се налазе Музеј Сандерланда и нова Зимска башта.
Парком води дијагонална рута у правцу стамбеног
насеља на источној страни, која се екстензивно
користи као пречица. На тој страни су канцеларија
чувара парка и дечије игралиште. Са западне
стране је пешачки мост преко улице у правцу једног грађанског центра. Из грађанског центра се
види део јужне стране парка, а надгледање је донекле могуће и са источне и северне стране.
Процес
Као део програма вредног 3,3 милиона фунти,
парк је преуређен, укључујући и реконструкцију
музеја и изградњу зимске баште, заједно са рестаурацијом самог парка. Консултована је полиција.
Општи преглед
Моубреј парк је викторијански јавни парк у центру
града, који је после пажљивог преуређења постао
безбеднији. Повећана је видљивост, запослени су
чувари да патролирају парком и постављен је
видео надзор. Промењена је и природа криминала
у парку; озбиљни инциденти су се свели на младалачко изазивање нереда. Направљена је нова
зимска башта, а укљањањем ограде од живице која је окруживала парк, побољшано је природно
надгледање са улице.
Контекст
Настао средином 19-ог века, Моубреј парк се налази на списку историјских паркова и вртова Енглеског културног наслеђа. У парку постоје бројни
артефакти, као што су Споменик жртвама рата,
један истакнути стуб на западној страни, викторијански простор за оркестар и разне статуе и
споменици, од којих је један заштићен оградом од
појачаног стакла.
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Радови су укључивали:


Уклањање неких стабала и живица у околини
парка



Уклањање корова са железничких шина у
парку



Нову решеткасту ограда око парка (1-2 метра
висока- савет полиције је био да виша ограда
неће значајно побољшати безбедност)



Нови простор за игру деце, уздигнут да би се
побољшало надгледање



Побољшања видљивости у парку, отварањем
видика и смањивањем ограђивања.

Уведени режим управљања и одржавања обухвата
чуваре парка, видео надзор и моблилне тимове
ноћног обезбеђења, који раде по уговору. Парк се
затвара у сумрак и неосветљен је. Забрањене су
игре са лоптом, вожња бицикла и алкохол.

Паркови
 Селективна сеча стабала је створила неометане видике и смањила прилике за сакривање.

Исход
Резултат је високо квалитетан градски парк који
унапређује градски центар Сандерланда и пружа
место за опуштање, уживање, игру деце и атрактивну пешачку руту ка центру града. Мере обезбеђења као што је видео надзор и канцеларија
чувара парка су врло видљиве, а околна ограда је
препрека комотном улажењу на било ком месту
без забране.

Месечно се у просеку деси 10 случајева криминала
и асоцијалног понашања, а пре него што су текуће
мере у потпуности примењене, било је 30-50 таквих случајева.

Поновно уређење је успешан прилаз рестаурацији
градског парка на локацији у центру града. Одвраћа криминал, а да нагласак није стављен на избацивање наметљиваца.

 Простор за игру деце видљив је како из парка, тако и са
улице.
 Присуство чувара парка је смањило асоцијално понашање,
тако што се осигурало да ће се посетиоци придржавати
правила понашања у парку.

 Упадљив видео надзор је обезбеђен високо постављеним
камерама.
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Кларенс Моуз
Хакни

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Поновно коришћење напуштених
зграда на неуралгичним тачкама
криминала

Време развоја
2000-2002.



Нагласак на надгледању са
зграда које се користе преко
читавог дана



Затварање приступа задњим
баштама



Побољшања квалиета окружења

Водећи дизајнер
Cazenove Architects
Предузимач
Развојна група Кларенс Моуз
Локална власт
Лондонски округ Хакни
Полиција
Metropolitan Police
Подручје анализе
0.1 хектара
Контакт
Louise Goodison, Cesasnove Architects,
020 8525 5520

Контекст
Кларенс Моуз је био традиционално крај коњушница, повезаних са квалитетним кућама из 19-ог
века које гледају на Клептон сквер. Неке од башти
између задњих страна кућа и коњушница су делимично елиминисане развојем, али су преживеле са
задњих страна 4 куће, које се наслањају на развојну локацију. Ако се изузме овај нови развој,
квалитет окружења је био вема низак, а коњушнице су биле места где се диловала дрога, крали
аутомобили и дешавале провале.
Створена је јединствена комбинација учесника у
овој иницијативи. Власник једне од кућа на Клептон скверу, архитекта, био је заинтересован да
користи коњушнице као канцеларије, суседи са
обе стране су желели да активирају потенцијал
прочеља коњушница и да заштите задње стране
својих кућа.
Општи преглед
Напомена:

1)

Некада низови
кућа са
коњушницама које
су гледале на
споредне сокаке,
који се и сами по
томе називају.

Ова приватна иницијатива у средишту унутарградских “коњушница”1, у крају претходно познатом по асоцијалном понашању укључујући и диловање дроге, довела је, заједно са другим развојима, до ефикасног подизања квалитета и безбедности на овом подручју.
Новосаграђени пословни простор у приземљу и
стамбени простор на спратовима не само да је
омогућио надгледање “коњушница”, већ је и повратио безбедност у кућама за изнајмљивање, које су некад имале и штале са задње стране.
Замена и пропадање ових објеката довели су до
доминантног учешћа комерцијалних намена ниског квалиета, тако да су многи објекти и напуштени. Захваљући маштовитом дизајну, овакав
тренд је сада преокренут. План је урађен у договору са локалном полицијом, а добијена је и планска сагласност, која је уважила вредност развоја
мешовите намене на овој локацији.
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Процес
Дизајнерски приступ пружа комбиноване пословне
и стамбене јединице, у циљу побољшања окружења коњушница и олакшавања надгледања ради
заштите задњих башти, све заједно то је катализатор даљих побољшавања.
У фази израде плана, обављене су консултације са
АОС у вези са природом криминала на датом подручју, са мерама безбедности, и око тога како развој може у свему томе помоћи. Надлежни за планирање су уважили неопходност промене у односу
на типове намена који су претходно били дозвољени. Куће на Клептон скверу су пописане и
постале су део подручја конзервације, чија граница обухвата и баште кућа, али не и коњушнице.
Пројекат се у целини финансирао из приватних
извора.

Мешовити развој
 Профилна скица која показује односе нових зграда према околним развојима и сумира одлике дизајна уперене против
криминала.

Исход
Резултат је модерни урбани дизајн живих боја,
који оживљава суморно окружење и омогућава активно прочеље у средишту коњушница, уз надгледање са кровне терасе и из дневних соба на
првом спрату. Део пода у приземљу је глазиран.
Металне ролетне се налазе са унутрашње стране,
чиме се избегава стварање празних прочеља када
се не ради.

Због постигнутих побољшања, Кларенс Моузу је
постао непривлачан за асоцијалне активности које
су ту некад постојале, чиме је повећанавредност
имовине, што је послужило као охрабрење другим
власницима имовине да спроведу сличне промене.
Пројекат је 2002. године добио Награду за дизајн
стамбених зграда.
Број случајева нереда је опао за 19% у периоду од
1999/00. до 2001/02. године.

Приземље је увучено један метар од улице, а први
спрат се надвија до ивице улице. Овакав испуст
онемогућава пењање.

 Развој је повећао атрактивност коњушница, служећи као
подстрек за даљу рехабилитацију.

 Нова зграда ствара прочеље ка коњушницама и омогућава
изолацију и безбедност у, раније рањивим, приватним
баштама.

 Посвећивање пажње детаљима у овом случају значи да ће
посетилац бити идентификован пре него што се отворе
врата.
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Биркенхед
Аутобуска
станица

Кључни фактори успеха

Кључне чињенице



Транспарентан дизајн што значи
изврсна видљивост у свим правцима

Време развоја
1996



Видео надзор и расвета



Водећи дизајнер
Cass and Associates

Обезбеђење



Нагласак на одржавању

Предузимач
Merseytravel
Локална власт
Окружно веће Вирала
Полиција
Merseyside
Подручје анализе
0.5 хектара
Контакт
Terry Heaton, Merseutravel
0151 330 1552 (Design issues) Linda
Wаlsh, Merseutravel
0151 330 1551 (Operational issues)

секу 20 аутобуса на сат по стајалишту. Локација је
омогућила да станица буде мања него што се првобитно намеравало. Конкурентске потребе за
паркирањем аутомобила изискивале су да станица
буде пројектована унутар овог уског дела троугласте локације.
Положај у центру града, који прати ноћни живот
и паркирање и чињеница да туда пролази јавни
пут, значе и потенцијално висок ризик од дешавања криминала и нереда.
Процес

Општи преглед
Ова аутобуска станица у центру града је највећим
делом у стаклу, због чега на први поглед делује
изложено криминалу и вандализму. Ипак, ствари
тако не стоје. Мада се део постигнуте безбедности
може приписати опреми за надгледање, безбедносном особљу и управљању аутобуском станицом, и сам је дизајн објекта томе у великој мери
допринео.
Дизајн у облику петље и провидни зидови доприносе одличној видљивости из станичне зграде,
споља ка унутрашњости и у оквиру самог објекта.
Ниво расвете и дању и ноћу одвраћа извршавање
криминалних активности. Утврђено је да се на
станицама дешава 30% пљачки. Овај објекат показује како дизајн може помоћи да се реши
проблем.
Контекст
Биркенхедска аутобуска станица замењује један
број уличних стајалишта. Прилаз центру са станице је одличан, а Конвеј парк железничка станица је 300м северно. Аутобуска станица није крајња, већ опслужује пролазне путеве уз помоћ саобраћајне петље. Аутобуске линије иду у свим
правцима, обави се више од 50 услуга, са у про-
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Аутобуска станица је завршена 1996. године, по
обављеном тендеру, финансирана из ЕУ програма
Objective One (“Циљ један”). Као део процеса припреме плана, обављене су консултације у оквиру
Партнерства за саобраћајне везе заједнице и то са
представницима хендикепираних група, школама,
женским групама, полицијом, аутопревозницима и
широм заједницом.
Локација је изискивала обезбеђење следећих
безбедносних елемената:


Видео надзора надгледаног из канцеларије
станице;



Звучних упозорења;



Високог интензитета расвете;



Максималне видљивости;



Чекаоница које се могу закључавати ;



Алармних уређаја у трговинском делу.

Као допуна овоме, безбедност на аутобуској станици је омогућена и низом мера управљања, као
што су:


Безбедносно особље;



Безбедносне везе са трговцима;



Забране уласка кажњаваним лицима;



Чистачи по уговору, који су обучени да поступају са иглама зависника од дрога.

Саобраћај
 Високи стандарди дизајна одају утисак места на коме се криминал и асоцијално понашање неће толерисати.

Исход
Биркенхедска аутобуска станица има препознатљив изглед, који је постигнут континуираним закривљеним формама и и застакљеношћу, што успешно умањује ефекат локације са ограниченим
приступом и велику близину бочног зида шопинг
центра. Дизајн обухвата одлике које утичу на смањивање криминала, јер дозвољавају надгледање
са једног стајалишта на друго, из аутобуса у чекаонице и од стране пролазника. Ово је праћено
добрим квалитетом расвете, видео надзором и већ
поменутим мерама управљања. Вандализам и графити се не појављују, као што је постојала бојазан
обзиром на велике застакљене просторе. Догодио
се само један случај разбијања стакла и то, како се
верује, случајно.

У просеку се дешава 5-7 инцидената везаних за
криминал и асоцијално понашање на 100,000 корисника, у поређењу са 20 на аутобуској станици
Бутл и 16,4 на Хајтону - две упоредиве локације на
територији Мерсисајда.

 Комплекс се надгледа 24 сата дневно из управне
канцеларије у склопу станице.
 Добра расвета и ентеријер без гужви омогућавају
корисницима да јасно виде једни друге.

 Провидност спољних зидова олакшава надгледање у оба
смера.
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Прилог 2
Утврђене чињенице о
томе шта функционише,
знање о смањивању
криминала, принципима
и вредностима
безбедности заједнице

Увод
Прилог пружа општи приказ теорије криминала и
увид у истраживачку базу података, као и у питања урбаног дизајна на која се овај практичан
водич ослања. То није детаљни прилог. Ипак, тежња му је да подстакне и усмери дугорочну еволуцију праксе, теорије, истраживања и вредновања
у овом важном сегменту. Овај прилог такође уводи
нека шира и комплекснија питања која произилазе
из напора да се плански систем и редукција криминала у великој мери чврсто повежу. Допунска
литература у смислу подршке доказној основи
може се наћи у Прилогу 3.
Политика и пракса заснована на доказима
- добро у принципу, али колико је чврста
та платформа у реалности?
У свим сферама управљања државом, постоји јака
тенденција у правцу политике и праксе засноване
на доказима, како би се унапредила одрживост и
трошак-ефективност. Редукција криминала није
никакав изузетак (видети, на пример Goldblatt and
Lewis 1998, а посебно поглавље 3. о доказима у
вези са ситуационом превенцијом криминала,
Екблом 1998; такође Ckarke 1997). Све је већи број
добрих истраживања о смањивању провала и
крађе аутомобила (великих проблема криминала
на које би требало да утичу планске одлуке). Ипак,
много се пажње посвећује сигурносним аранжманима и конструкцији, као и управљању зградама и
возилима, а да то нема много везе са наменом
земљишта и просторним распоредом. Постоји мали број истраживања о смањивању криминала у,
и око, изграђеног окружења.
Та истраживања, онаква каква су, не подржавају
увек традиционалне концепте дизајна или планирања против криминала, као што је одбрањив
простор, теорија коју је поставио Оскар Њумен
1972. године. Ауторитет већине пионира се доводи у питање (Екблом 1995). На пример, методи
истраживања и анализе на којима се Њуменове
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идеје заснивају су жестоко критиковани (Bottoms
1974; Маuхеw 1979). Идеје Алис Колмен (оградити
- концентрисати) о недостацима дизајна, његовим
ефектима на криминал и како их залечити, су
снажно нападане (види, на пример Lipman & Harris
1988; Pouner & Webb 1992), и у великој мери и
оборене широком провером финансираном од
стране Министарства инвајермента (МИ 1997). Bil
Hilier (види Hillier & Shu 2000) је дао провокативан
наслов једном од својих ранијих чланака: Против
ограђивања.
Оваква збрка није ништа ново. Већ известан број
година, постоје две удаљене школе мишљења,
свака у оквиру сопственог независног домена теорије, метода и налаза. Једна од ових школа види
проблеме са криминалом и нередом у неком крају
као претежно изазване социјалним процесима
(као што су концентрација деце, политике алокације стамбене изградње које су прекршитеље концентрисале на истим местима, управљање некретнинама и стваране репутације); и друга школа
коју први анатемишу као “архитектонске детерминисте’. Са једним изузетком, није било покушаја
да се сачини студија која би истовремено испитала
и социјалне и дизајнерске факторе. Тај је изузетак
било истраживање Министарства унутрашњих
послова о карактеристикама одбрањивог простора
кућа и стамбених блокова (Wilson 1978), која је
показала да, док различити нивои одбрањивог
простора утичу на ризик од вандализма, густина
деце је много моћнија детерминанта, која у резултату надјачава све друге факторе.
Тема од посебног интереса кључним струкама тиче се ограђивања и пропустљивости. Док су налази истраживања још увек непоуздани, конфликтни и често изазивају недоумицу, почела су да се
појављују и нека значајна разјашњавања.
Британски криминални преглед из 1998. (Budd
1999, Табела А.3.6 п51) показује да су сокаци најмање у опасности од провала (цифре показује да
се провале у току једне године изврше у 4.3% домаћинстава на главним путевима, 3.5% на спо-

Адаптирано из говора
Пола Екблома из
Министарства
унутрашњих послова
са Конференције о
планском уклањању
криминала, Лондон,
11.04.2003. година

редним путевима и само 2.1% у сокацима, иако
овде није узет у обзир додатно компликујући утицај прихода домаћинстава или типа подручја). Код
провала у покушају, ризици за сокаке су исти као
и за главне путеве, а мањи него код споредних
путева.
Армитиџево (Armitage) (тек завршено, мада још
увек не и коначно) детаљно поновно испитивање
брошуре “Заштићеног уређењем” и фактора ризика окружења у Западном Јоркширу такође указује да у ћорсокацима постоје мањи ризици да се
постане жртва криминала, сем ако они не “цуре’,
то јест, ако не постоји нека стаза као излаз. Стазе
које воде до радњи, или се укрштају са много
других стаза су нарочито снажан фактор ризика.
Али постоји још једна компликација: када једном
постану мета прекршитеља, у случају ћорсокака
постоји већи ризик да ће се неко кривично дело
поновити. Интерпретација је да ће растојање од
прометних улица/путева пре да заштити од провала, зато што ће они који траже мете за провале
такве куће теже уочити у пролазу. Ипак, када се
једном први пут успешно изврши кривично дело,
ови исти фактори престају да важе, па удаљеност
од погледа постаје предност за провалнике. Појнеров рад о Нортемптону (Pouner Webb 1991) показује да је више новца и накита украдено из
прометних улица, електричних апарата, из ћорсокака са стазама - зато што највероватније провалници прилагођавају своје активности тактичким ограничењима и приликама.
Главна дивергенција се јавља код анализе “синтаксе простора” Хилиера и његових колега. Хилиер и Шу (2000) су, на пример, открили да се
најмањи број провала дешава у прометним улицама са кућама у низу са обе стране, а највећи, на
пешачким стазама, нарочито у ћорсокацима са
задњих страна кућа, који омогућавају улаз у задњу
башту, док су сокаци негде у средини по броју
провала.
Још увек предстоји главни посао да се измире сви
ти налази, од којих су се неки врло помно усредсредили на методологију мерења и анализе, па и
узимали у обзир физички и социо-демографски
контекст становања. Ове празнине у знању што се
тиче фактора ризика и онога што делује на редукцију криминала, могле би се смањити на два начина: уз помоћ опсежних истраживања и уз помоћ
систематских напора да се спроводе многа индивидуална вредновања интервенција лоцираних у
различитим окружењима, уз свесно уложен труд
да се такви резултати синтетизују. За опште добро, планери и локална партнерства за смањивање
криминала и нереда морају бити приправни да
употпуњавају ове резерве знања, подржавајући
иновације и вредновање.

Проучавања покушаја (најчешће неуспешних), да
се преслика нека успешна прича о редукцији
криминала на друго место показују да је оно што
даје резултате врло осетљиво на контекст (Tilleu
1993). Такође указује да поједностављено примењивање решења у виду “рецепата из кувара” не
гарантује да ће она и успети у некој другој средини. Уместо тога, практичари би требало да се
придржавају интелигентног процеса прикупљања
информација о проблемима криминала и о ризицима, као и њихове селекције и прилагођавања
интервенција проблемима и контексту (Екблом
2002а). Врста знања која је неопходна је комбинација општих принципа који се могу применити
на низ различитих околности и практичних детаља
тако да се они примене у конкретним локалним
условима. На пример, стратегија затварања пролаза капијама примењује принцип ограђивања
мете на месту отвореног пролаза са задње стране;
специфичан метод је сама капија; детаљно знање
подразумева да је капија добро постављена; врло
детаљно знање укључује потребу да се основа
галванизира против корозије. Специфична знања
у вези са локацијом се могу односити, на пример,
на врсту причвршћивања за зид које одговара
грађевинском материјалу, на стил који се уклапа
са околном архитектуром и на присуство старих
или хендикепираних особа којима ће бити неопходна посебна врста браве.
Неки узрочни принципи производе конфликтна
предвиђања. На пример, већа пропустљивост, ако
успешно води томе да што више људи буде напољу и унаоколо, може изгледати да иде у прилог
“очима на улици”, процесу надгледања који је
дефинисала Џејн Џекобс (1961). До кога степена и
под којим условима могу надјачати користи од
таквог надгледања у пролазу алтернативне безбедносне користи од ограђивања и ширег одбрањивог простора, као што је “лакоћа уочавања
незнанаца” и “колективна мотивација и овлашћење да им се супротстави’?

Где су границе сазнања?

Није вероватно да се узроци криминала и нереда
у урбаним окружењима просто додају једни на
друге, постојано повећавајући ризик на линеаран
начин. Традиционалан тип адитивног, “на факторима заснованог” знања (као што је онај “крајеви
низа кућа су увек ризичнији") не могу стићи даље
од тога у предвиђању ризика - у просеку, такве ће
локације заиста бити ризичније. Али конфигурација низа фактора - услова окружења као што су
линије надгледања и бекства, присуство криминално оријентисаних и мотивисаних извршилаца,
мета криминала и потенцијалних браниоца људи
и имовине - је та која укупно, сасвим поуздано
одређује да ли ће неко подручје остати мирно, или
постати неуралгична тачка криминала и нереда.
У складу с тим, решење које најбоље функционише биће извесна комбинација принципа и практичних метода одговарајућих датој конфигурацији, која могућно додаје и извесну синергију.

Никада неће бити могуће да се до краја попуне
постојеће празнине у знању о смањивању криминала. Постоје суштински лимити за обухвата
знања о ономе “што даје резултате”, без обзира да
ли се то знање заснива на поузданим, систематски
сређеним доказима, или на искуству из праксе,
или и на једном и на другом.

Важно је развити тај капацитет да се сроди са
ризицима на одређеном месту (и/или добу дана,
дану у недељи, годишњем добу). Иначе постоји
ризик натурања решења типа “што је добро за
једног, добро је и за остале”, уз вероватноћу да се
погреши. Или, што је још извесније, да се улази у
претеране и непотребне детаље, или да се не-
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довољно целовито одреди решење у односу на
проблем криминала и на низ других вредности и
приоритета које планери морају узимати у обзир.
(У овом је контексту интересантно како је
“Обезбеђено уређењем” убрзано напредовало у
правцу флексибилног, прилагодљивог приступа,
избегавши да буде ригидни рецепт).
И коначно, требало би нагласити да се мењају и
проблеми криминала, а и њихов контекст, заједно
са променама намене земљишта. Пословање се
може појавити у ранијим стамбеним зонама, могућно као резултат развојне политике; саобраћајнице се могу преиначити; планирана алокација
стамбене изградње може концентрисати или распршити потенцијалне прекршитеље; и они се сами
могу прилагодити постојећим методима превенције, чинећи их застарелим на локалном, или националном нивоу; нове технологије стварају нове алате и мете криминала, а друштвене промене могу
утицати на заузетост простора. Генерички принципи опстају, али јеспецифично, детаљно знање о
томе шта успева у борби против криминала потрошна роба, као стара кола којима су потребне
сталне поправке.

на сопствене ноге, бицикле, тера их у радње,
биоскопе, итд. (Town 2002)? Који други услови
могу посредовати на вези између физичке
пропустљивости и оствареног приступа и
кретања?


Операционализација и мерење вредности и
принципа помаже да се лакше бавимо њиховим супротстављеним приоритетима. Није
увек могуће разрешити такав баланс фактора
на нивоу уопштавања (на пример, ако кажемо
да се у просеку постиже већа безбедност окруживањем него приступачношћу). Понекад је
могуће направити избор на нивоу непосредних, опипљивих карактеристика (на пример,
сокаци са задње стране кућа су ретко добра
идеја). Али у већини случајева, неки мали детаљ неке одређене локације ће преокренути
баланс у прилог ограђивања на једном, али и
у корист приступачности на неком другом месту, једва приметно другачијем. А и релативни
приоритети могу варирати - овде ће бити доминантна безбедност, а тамо приступачност.



Креативност игра важну улогу у разрешавању
супростављених приоритета. Уместо да се боримо да постигнемо некакав трули компромис
између безбедности и приступачности (тамо
где су оне у сукобу), често је могуће направити креативне скокове који ће олакшати
њихово усклађивање и омогућити да се обе
вредности истовремено остваре. У томе нам
могу помоћи технологија и дизајн. Традиционално америчко противпожарно степениште је пример безбедности насупрот противпожарне заштите. Балансирање је између
омогућавања станарима да побегну из пламена, насупрот спречавању провалника да туда уђу унутра. Решење је у спуштању задњег
дела степеништа, који се активира под теретом станара који беже.



Интервенције често најбоље функционишу у
синергијским комбинацијама - на пример, уопштено, пажљиво одређена мешавина акција
усмерених на ситуацију и оних усмерених на
прекршитеља, од којих ће само неке бити у
надлежности планирања. Ово значи, под идеалним околностима, да се планске одлуке доносе уз сазнање о другим политикама и мерама на сузбијању криминала, а понекад и у
координацији са њима. За тако нешто наравно
постоје стриктна законска ограничења. Тако
да би они који су на локалном нивоу одговорни за стратегију борбе против криминала и
нереда (на пример, партнерства за смањивање криминала и нереда, која раде са С17 из
Закона о криминалу и нереду на уму, која
изискује од локалних власти да разматрају
смањивање криминала и нереда док обављају
све своје друге дужности), требало да имају
шири увид у читав низ потенцијаних система
за контролу криминала - планирање, дизајн,
изградњу, управљање, функционисање - безбедносно понашање и пратеће технологије,

Имајући на уму ова ограничења знања,
како се оно што поуздано знамо може
прилагодити да послужи својој примени
кроз активности на терену?
Постоји известан број могућих стратегија у циљу
излажења на крај са овим ограничењима, неке од
њих су унутар планског система, неке у интеракцији са другим процесима, а неке су потпуно
независне.
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Јасније дефинисање фундаменталних вредности ће омогућити да се боље схвати како
се оне узајамно повезују. У овом водичу се то
и покушало, за безбедност заједнице и приступ/кретање. Експлицитне дефиниције ће
такође разјаснити како се и под којим условима тим вредностима служи, конкретним
принципима као што су ограђивање и пропустљивост простора. Ово се не може увек
урадити праволинијски, стога што су односи
између принципа и вредности понекад неконзистентни – ограђивање погрешне врсте
може склонити провалника са видика, а сувише пропустљивости може становнике изложити стресу.
Важно је развити методе оперативног мерења
вредности, како би се боље повезали принципи и вредности. Криминал је могуће релативно добро мерити, али последице криминала и не тако јасно. На пример, да ли је
могуће мерити приступачност и кретање, или
чак пропустљивост? Тим за синтаксу простора
(и њихов интектуални нуспродукт Интелигентни Простор), је развио неке методе, али
да ли су оне довољне? Да ли пропустљивост
простора избацује људе из кола и поставља их

реакције на прекршаје, старање и одржавање.
Планирање уређује сцену за оне који следе.
Добро планирање ће, на пример, смањити терет
превенције криминала кроз управљање локацијом и њено одржавање, лоше планирање ће
оставити у наслеђе ризике криминала и трошкове.






Планирање је највећим делом једнократна
одлука која антиципира конкретне трошкове и
користи од конкретног предлога намене
земљишта. Као што је већ речено, узроци и
проблеми криминала се мењају (уосталом,
исто као и други фактори намене земљишта).
Технике као што су анализа учинка криминала
(на пример, Екблом 2002б), могу се усавршити, како би се пре свега помогло у коректном прогнозирању проблема криминала,
али је схватање да се модел мора надограђивати врло важно за његову валидност у
будућој борби против криминала. На пример,
могућност затварања неких стаза у случају
хитних проблема са криминалом може се уградити у усвојени план/дизајн. Неизбежно је
међутим, да се проблеми криминала који се
нису могли разрешити,јер нису били подложни
планској контроли, морају разрешавати кроз
касније активности као што су управљање локацијом, одржавање, или, полицијске патроле. Пошто су ово наравно решења која
изискују и текуће трошкове, те је све то и
скупље, требало би их свести на минимум.
Технике предвиђања конфигурација окружења, које су криминогене, или резистентне
на криминал, постоје на разним нивоима. Једна од могућности је и коришћење техника
виртуелне стварности како би се предвидели
нови предлози , или модификовано окружење
– на пример, да се идентификују и отклоне дизајном мрачна, скровита места, или преуреде
простори који пружају могућности за пењање.
Ово је за сада превише скупо и троши исувише
времена са многобројним апликацијама, највише јер изискује напоран рад на прикупљању
података (мада ласерско скенирање и још
моћнији компјутери могу у томе помоћи), са
једним изузетком. Дизајн нових развоја
урађен уз помоћ комјутерских анимација често
има капацитет да прикаже виртуелну реалност - чак је могуће видети шта видео камера снима са одређених тачака.
На једном, у већој мери појмовном нивоу, допринос конфигуративном размишљању долази
од модела Стицај криминалних околности
(www.crimereduction.gov.uk/learningzone/cco.htm).
СКП настоји да помогне практичарима да
идентификују проблеме и да размишљају на
један систематски начин усмерен ка њиховом
решавању, тако што ће се усредсредити на 11
непосредних узрока криминала (на пример,
бити близу места криминала), и 11 једнако
општих врста интервенција у тим случајевима.
Концепти и термини су јасно дефинисани, што

доноси корист прецизности у комуникацији,
поделе знања и акције. Укључивањем најширег низа фактора, помаже се планерима и њиховим колегама у полицији и јавној безбедности да стекну слику читаве конфигурације
узока који настају у некој локалној средини.
Ово не само да покрива мислити као криминалац” (по Кларковом приступу “рационализовати извршиоца” из 1997), већ и размишљање из перспективе оних који се баве
превенцијом криминала и/или жртава. Практичари упознати са СКП су у повољној ситуацији да могу предвидети ризике од криминала “наилазеће” из спољних извора; и проценити потенцијални ефекат криминала који
произилази из планских предлога (или било
које акције на локалном нивоу у складу са С17
Закона о криминалу и нереду, 1998).

Тако да је, уопштено говорећи, оваква експертиза коју усавршавамо да бисмо добили
највише од редукције криминала зависне од
окружења, у целини боља него када техничар
примењује одговарајући сет дијагностичких
алата, и вреднија од савета консултаната са
свим принципима при руци, зато што је способна да се уобличава и прилагођава у току
рада и под специфичним околностима.
Упутство за урбани дизајн
Публикација Владе, “Дизајном”, тврди да се урбани дизајн тиче односа људи и места, кретања и
урбаних форми, природе и изграђеног ткива и
процеса који би требало да осигурају стварање
успешних села, градића и градова. “Дизајном” сумира циљеве урбаног дизајна као:


Карактер: место са сопственим идентитетом;



Континуитет и ограђивање: место где су приватни и јавни простори јасно разграничени;



Квалитет јавног домена: место са атрактивним
и успешним отвореним подручјима;



Лакоћа кретања: место до кога је лако доћи и
кретати се кроз њега;



Схватљивост: место које одаје јасну слику и
кога је лако схватити;



Прилагодљивост: место које се лако може
мењати;



Разноврсност: место са разноликошћу и
изборима.

Постоје и други водичи дизајна које је објавила
Влада, као што су” Боља места за живот”: допунско упутство за “Смерницу планске политике 3# (о
стамбеној изградњи): “Допунско упутство за Билтен о дизајну 32” (о путевима и стазама у стамбеном насељу).

97

Прилог 3
База података:
Допунска литература

Општа редукција криминала


Clarke R. 1997, Situational Crime Prevention:
Successful Case Studies 2nd Edn. Albany, N.Y.:
Harrow and Heston



Curtin, L., Tilley, N., Owen, M. & Pease, K. 2001,
Developing Crime Reduction Plans: some examples from the Reducing Burglary Initiative, Home Office Crime Reduction Research Series Paper



Department of the Environment 1997, An evaluation of DICE Schemes. Regeneration Research Summary No. 11 1997. London: DOE (now
ODPM)



Ekblom, P. 1995, “Less crime, by design’. Annals
of the American Academy of Political and Social
Science, 539: 114-129 (Special review edition
edited by Prof. Wesley Skogan, Northwestern
University)



Ekblom, P. 1998, “Situational crime prevention”
in Goldblatt, P. and Lewis, C. (eds.) 1998, Reducing Offending: An Assessment of Research Evidence on Ways of Dealing with Offending Behaviour. Home Office Research Study No. 187.
London Home Office.



Ekblom, P. 2001, The Conjunction of Criminal
Opportunity: a framework for crime reduction,
Home Office (www.crimereduction.gov.uk/learningzone/cco.htm)



Ekblom, P. 2002a, “From the Source to the Mainstream is Uphill: The Challenge of Transferring
Knowledge of Crime Prevention Through Replication, Innovation and Anticipation.’ In: N. Tilley
(ed.) Analysis for Crime Prevention, Crime Prevention Studies 13: 131-203. Monsey, N.Y.: Criminal Justice Press/ Devon, UK: Willan Publishing



98

Ekblom, P. 2002b, “Future Imperfect: Preparing
for the Crimes to Come.’ Criminal Justice Matters
46 Winter 2001/02:38-40. London: Centre for
Crime and Justice Studies, Kings College



Goldblatt, P. and Lewis, C. (eds.) 1998, Reducing
Offending: an Assessment of Research Evidence
on Ways of Dealing with Offending Behaviour.
Home Office Research Study 187. London: Home Office



Jacobs, J. 1961, The Death and Life of Great
American Cities. New York: Random House



Lipman, A, and Harris, H. 1988, “Alice Coleman”s Dystopia-Refusals from Nowhere’, in Rehumanising Housing, eds. N. Teymour, T.A. Markus and T.A. Wooley, London: Butterworths



Read T. & Tilley N. 2000, Not rocket science?
Problem solving and crime reduction, Home Office Crime Reduction Research Series Paper 6



Schneider, R. & Kitchen, T. 2002, Planning for
crime prevention: a Transatlantic perspective,
London: Routledge



Tilley, N. 1993, After Kirkholt: Theory, Methods
and Results of Replication Evaluations. Crime
Prevention Unit Paper 47. London: Home Office



Tilley, N. & Laycock, G. 2002, Working out what
to do: evidence-based crime reduction, Home
Office Crime Reduction Research Series Paper
11



Tilley, N., Pease, K., Hough, M. & Brown, R.
1999, Burglary prevention: early lessons from
the Crime Reduction Programme, Home Office
Crime Reduction Research Series Paper 1

Прилаз и кретање
Модел кретања


Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00



Armitage, R. forthcoming, Secured by design refined: environmental risk factors, offenders”
modus operandi and costs and incentives



Hillier, B. & Shu, S. 1999, “Do burglars understand defensible space?: New evidence on the
relation between crime and space’, Planning in
London, April 1999



Knowles, P. 2001, Defensible space and the distribution of crime and disorder in residential
areas, Bedfordshire Police



Newman, O. 1972, Defensible space: crime prevention through urban design, New York: Macmillan



Pascoe, T. 1999, Evaluation of Secured by Design in public sector housing, Watford: Building
Research Establishment



Poyner, B. & Webb, B. 1991, Crime free housing,
Oxford: Butterworth Architecture (updated version in preparation)



Property Crime Reduction Action Team. 2001,
Tackling property crime: an initial report from
the Property Crime Reduction Action Team



Budd, T. 1999, Burglary of domestic dwellings:
findings from the British Crime Survey, Home
Office Statistical Bulletin 4/99



Cozens, P. M., Hillier, D. and Prescott, G. 2002,
“Criminogenic Associations and British Housing
Design’. International Journal of Planning, 7



Hillier, B. & Shu, S. 1999, “Do burglars understand defensible space?: New evidence on the
relation between crime and space’, Planning in
London, April 1999; also at
www.spacesyntax.com/housing/BillCrimePaper/ BillCrimePaper.html



Hillier, B. and Shu S. 2000, “Crime and urban layout: the need for evidence’. In: S. Ballintyne, K.
Pease and V. McLaren (eds.), Secure Foundations: Key Issues in Crime Prevention, Crime Reduction and Community Safety. London: Institute for Public Policy Research



Hillier, B. 2002, “Can streets be made safe?’,
London: Space Syntax



Shu, S. 2000, “Housing layout and crime vulnerability’, Urban Design International, 5, 177-188





Tilley, N., Pease, K., Hough, M. & Brown, R.
1999, Burglary prevention: early lessons from
the Crime Reduction Programme, Home Office
Crime Reduction Research Series Paper 1

Shaftoe, H. 2001, Crime prevention and security
in Great Britain, Bristol: University of the West
of England



Shu, S. 2000, “Housing layout and crime vulnerability’, Urban Design International, 5, 177-188



Tilley, N., Pease, K., Hough, M. & Brown, R.
1999, Burglary prevention: early lessons from
the Crime Reduction Programme, Home Office
Crime Reduction Research Series Paper 1



Wilson, S. 1978, “Vandalism and Defensible
Space on London Housing Estates’, in Tackling
Vandalism, ed. R.V. Clarke, Home Office Research Study 47: 41-65, London: HMSO



Town S. 2002, Permeability, Access Opportunities and Crime. Unpublished paper, West Yorkshire Police

Прилаз зградама


Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00



Armitage, R. forthcoming, Secured by design refined: environmental risk factors, offenders”
modus operandi and costs and incentives



Budd, T. 1999, Burglary of domestic dwellings:
findings from the British Crime Survey, Home
Office Statistical Bulletin 4/99



Johnson, S. & Loxley, C. 2001, Installing alleygates: practical lessons from burglary prevention projects, Home Office Briefing Note 2/01



Pascoe, T. 1999, Evaluation of Secured by Design in public sector housing, Watford: Building
Research Establishment



Poyner, B. & Webb, B. 1991, Crime free housing,
Oxford: Butterworth Architecture (updated version in preparation)



Tilley, N., Pease, K. Hough, M. & Brown, R.
1999, Burglary prevention: early lessons from
the Crime Reduction Programme, Home Office
Crime Reduction Research Series Paper 1

Објекти

Уклањање и пренамењивање рањивих зграда и
простора


Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00



Budd, T. 1999, Burglary of domestic dwellings:
findings from the British Crime Survey, Home
Office Statistical Bulletin 4/99



Cozens, P. M., Hillier, D. and Prescott, G. 2002.
“Criminogenic Associations and British Housing
Design’. International Journal of Planning. Volume 7 (2)



Wilson, J & Kelling, G. 1982, “Broken windows’,
The Atlantic Monthly, March 1982, 29-38

Надгледање
Природно надгледање


Forrester, D., Chatterton, M. & Pease, K. 1988,
The Kirkholt Burglary Project, Rochdale, Home
Office Crime Prevention Unit, Paper 13



Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00

Зграде и типови просторног распореда


Armitage, R. forthcoming, Secured by design refined: environmental risk factors, offenders”
modus operandi and costs and incentives

99



Tilley, N., Pease, K., Hough, M. & Brown, R.
1999, Burglary prevention: early lessons from
the Crime Reduction Programme, Home Office
Crime Reduction Research Series Paper 1

Физичка заштита
Обезбеђење имовине



Budd, T. 1999, Burglary of domestic dwellings:
findings from the British Crime Survey, Home
Office Statistical Bulletin 4/99



Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00



Poyner, B. & Webb, B. 1991, Crime free housing,
Oxford: Butterworth Architecture (updated version in preparation)



Armitage, R. forthcoming, Secured by design refined: environmental risk factors, offenders”
modus operandi and costs and incentives



Budd, T. 1999, Burglary of domestic dwellings:
findings from the British Crime Survey, Home
Office Statistical Bulletin 4/99



Pascoe, T. 1999, Evaluation of Secured by Design in public sector housing, Watford: Building
Research Establishment



Property Crime Reduction Action Team. 2001,
Tackling property crime: an initial report from
the Property Crime Reduction Action Team



Smith, D.G., Gregson, M. & Morgan, J. 2003,
Between the lines: an evaluation of the Secured
Car Park award scheme, Home Office Research
Study 266



Tilley, N., Pease, K., Hough, M. & Brown, R.
1999, Burglary prevention: early lessons from
the Crime Reduction Programme, Home Office
Crime Reduction Research Series Paper 1

Расвета


Farrington D & Welsh B. 2002, Effects of improved street lighting on crime: a systematic review, Home Office Research Study 251

Видео надзор


Farrington D & Welsh B. 2002, Crime prevention
effects of closed circuit television: a systematic
review, Home Office Research Study 252

Власништво
Јасно разграничавање јавног и приватног
простора


Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00



Armitage, R. forthcoming, Secured by design refined: environmental risk factors, offenders”
modus operandi and costs and incentives



Bottoms, A.E. 1974, Review of Defensible Space
by Oscar Newman, British Journal of Criminology, 14:203-206



Mayhew, P. 1979, “Defensible Space: the Current Status of a Crime Prevention Theory’, The
Howard Journal, 18:150-159



Newman, O. 1972, Defensible space: crime prevention through urban design, New York: Macmillan



Pascoe, T. 1999, Evaluation of Secured by Design in public sector housing, Watford: Building
Research Establishment



Poyner, B. & Webb, B. 1991, Crime free housing,
Oxford: Butterworth Architecture (updated version in preparation)

Подстицање осећаја власништва


Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00



Armitage, R. forthcoming, Secured by design refined: environmental risk factors, offenders”
modus operandi and costs and incentives



Property Crime Reduction Action Team. 2001,
Tackling property crime: an initial report from
the Property Crime Reduction Action Team



Tilley, N., Pease, K., Hough, M. & Brown, R.
1999, Burglary prevention: early lessons from
the Crime Reduction Programme, Home Office
Crime Reduction Research Series Paper 1

100

Активности
Активна места


Allford, V. 1996, “Crime and spaces in the inner
city’, Crime Design Studies, 2, p53



Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00



Armitage, R. forthcoming, Secured by Design refined: environmental risk factors, offenders”
modus operandi and costs and incentives



Connolly, P. 2002, “The human deterrent’, Regeneration & Renewal, 4 Oct 02



Forrester, D., Chatterton, M. & Pease, K. 1988,
The Kirkholt Burglary Project, Rochdale, Home
Office Crime Prevention Unit, Paper 13



Jacobs, J. 1961, The death and life of great
American cities, New York: Random House

Мешовите намене


Goodchild, B., Chamberlain, O., Dalgleish, K. &
Lawrence, B., 1997, Crime and the homefront:
the impact on crime and anti-social behaviour of
housing people in town and city centres, York:
Joseph Rowntree Foundation



Oc, T. & Tiesdell, S. 1997, “Towards safer city
centres” in Oc, T, & Tiesdell, S. (eds), Safer city
centres: reviving the public realm, London: Paul
Chapman



Pascoe, T, & Harrington-Lynn, J. 1998, Bexley
Town Security Project: executive summary and
final report, Watford: Building Research Establishment

the Crime Reduction Programme, Home Office
Crime Reduction Research Series Paper 1

Управљање и одржавање
Добар квалитет јавног домена



Wilson, J & Kelling, G. 1982, “Broken windows’,
The Atlantic Monthly, March 1982, 29-38

Armitage, R. forthcoming, Secured by design refined: environmental risk factors, offenders” modus operandi and costs and incentives





CABE, 2002, The value of good design, London:
CABE

Bentley, I. et al. 1985, Responsive environments, London: Architectural Press





Oc, T. & Tiesdell, S. 1997, “Towards safer city
centres” in Oc, T, & Tiesdell, S. (eds), Safer city
centres: reviving the public realm, London: Paul
Chapman

Colquhoun, I. 1995, Urban regeneration, London: Batsford



DETR & CABE 2000, By design: urban design in
the planning system: towards better practice,
London: Thomas Telford



DETR, 1998, Places, streets and movement: a
companion guide to Design Bulletin 32: Residential Roads and Footpaths



DETR, 2000, Urban White Paper: our towns and
cities; the future, London: TSO



DTLR, 2002, Planning and sustainable access





Poyner, B. & Webb, B. 1997, “Reducing theft
from shopping bags in city centre markets” in
Clarke, R. 1997, Situational Crime Prevention:
Successful Case Studies, Second Edition, pp8389, New York: Harrow and Heston

Системи мениџмента/ управљања

Урбани дизајн и планирање



Armitage, R. 2000, An evaluation of Secured by
Design housing in West Yorkshire, Home Office
Briefing Note 7/00



DTLR & CABE, 2001, Better places to live: By
Design - a companion guide to PPG3, London:
Thomas Telford



Armitage, R. forthcoming, Secured by design refined: environmental risk factors, offenders”
modus operandi and costs and incentives



English Heritage, 2000, Streets for all



Gehl, J. & Gemzoe, L. 2001, New city spaces,
Copenhagen: The Danish Architectural Press



Budd, T. 1999, Burglary of domestic dwellings:
findings from the British Crime Survey, Home
Office Statistical Bulletin 4/99



Llewelyn Davies For English Partnerships, 2000,
The urban design compendium



Cozens, P. M., Hillier, D. and Prescott, G. 2002.
“Criminogenic Associations and British Housing
Design’. International Journal of Planning. Volume 7 (2)



Lynch, K. 1981, A theory of good city form, Cambridge: MIT Press



Tibbalds, F. 1992, Making people-friendly towns,
Harlow: Longman



UDAL & ICE, 2000, Designing streets for people



Urban Task Force, 1999, Towards an urban renaissance, London: E & FN Spon












Hollins, C., Oc, T. & Tiesdell, S. 1997, “Safer city
centres: the role of town centre management”
in Oc, T, & Tiesdell, S. (eds), Safer city centres:
reviving the public realm, London: Paul Chapman
Home Office, 2000, Report of Policy Action Team
6: neighbourhood wardens
Laycock, G. & Tilley, N. 1995, Policing and neighbourhood watch: strategic issues, Home Office Police Research Group, Crime Detection &
Prevention Series Paper 60
Oc, T. & Tiesdell, S., 1997, “Towards safer city
centres” in Oc, T, & Tiesdell, S. (eds), Safer city
centres: reviving the public realm, London: Paul
Chapman
Sims, L. 2001, Neighbourhood Watch: findings
from the 2000 British Crime Survey, Home Office Research Findings no. 150
Tilley, N., Pease, K., Hough, M. & Brown, R.
1999, Burglary prevention: early lessons from

Даље информације

Следеће организације су користан извор
допунских информација:
ACPO Crime Prevention Initiatives:
www.acpo.police.uk/about/cpi.html
CABE www.cabe.org.uk
Crime Concern www.crimeconcern.org.uk
The Design Council”s Design Against Crime initiative www.designagainstcrime.org
Home Office crime reduction website:
www.crimereduction.gov.uk
NACRO www.nacro.org.uk
Planning Officers Society:
www.planningofficers.org.uk

101

Прилог 4
Резиме листа за проверу

Приступ и кретање

5 Да ли се разматрало преуређивање, уклањање, или другачије коришћење зграда и простора осетљивих на криминал?

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога, потребно је имати на уму следећа
питања:

6 Да ли су разматране потенцијалне користи у
сфери превенције криминала од рестаурације
историјских окружења?

1 Да ли је размотрен број и природа свих веза?
2 Да ли сви путеви воде тамо где људи хоће да
иду? Да ли су баш сви неопходни?
3 Да ли путеви пружају потенцијалним прекршиоцима лаган и непримећен прилаз потенцијалним метама?
4 Да ли су путеви за различите кориснике издвојени, иако би могли бити интегрисани?
5 Да ли ће пешаци, бициклисти и возачи моћи
да схвате које путеве треба да користе?
6 Да ли је лако схватити како путовати кроз неко подручје?

Структура

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога, потребно је имати на уму следећа питања:
1 Јесу ли типови зграда изабрани и пројектовани имајући безбедност у виду?
2 Да ли је план развоја погодан за идентификовање ризика од криминала, једнако
као што би требало да испуни шире планске
циљеве?
3 Да ли су све намене на неком подручју
компатибилне и да ли се пажљиво размишљало о могућим конфликтима?
4 Да ли сав јавни простор служи намени и да ли
подржава одговарајући ниво легалних активности?
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Надзор

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога потребно је имати следећа питања на
уму:
1 Да ли су максимално искоришћене прилике за
надгледање са датог и суседних обејаката?
2 Да ли они који надгледају криминал и асоцијално понашање реагују адекватно?
3 Да ли и 1. и 2. важе у било које доба дана, недеље и године?
4 Да ли је нешто учињено на уклањању неактивних прочеља и углова зграда?
5 Где је то одговарајуће, као код јавних зграда,
да ли план омогућава велику видљивост зграде и локације?
6 Да ли су паркирана возила видљива а и безбедна?
7 Да ли је расвета била примарна брига планског елиминисања криминала?
8 Да ли су стандард расвете и њен режим одржавања адекватни и отпорни на вандализам
и оштећења? Да ли је добро испланирана и
постављена?
9 Да ли је видео надзор најбоље решење
и најефикасније коришћење средстава?
10 Да ли је видео надзор део ширег пакета мера
превенције криминала?
11 Да ли је у наредним годинама обезбеђена подршка видео надзору, укључујући иперсонал
за надгледање и реаговање?

Власништво

Управљање и одржавање

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога потребно је имати следећа питања на
уму:

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога потребно је имати следећа питања на
уму:

1 Да ли ће корисницима бити јасно- укључујући
и потенцијалне преступнике - који су простори јавни, заједнички, полуприватни и приватни?

1 Да ли се водило рачуна да се креира висок
квалитет јавног домена?

2 Да ли су границе између јавног, заједничког и
приватног простора означене на прави начин,
да ли уз помоћ физичких или психолошких
препрека, као што су промене у начину
покривања улица, изгледу површине/боје,
уређивању пејзажа и постављању знакова?
3 Да ли ће неко место имати свој идентитет?

2 Да ли су уведени одговарајући системи управљања зградама? Да ли пројекат и план
зграде то омогућавају?
3 Да ли су корисници, пословне активности и
становници узели учешће у управљању?

Формулисање опште политике

4 Да ли су сви они који се осећају власницима
укључени у дефинисање идентитета места?
5 Да ли су препреке детаљно и квалитетно замишљене да одговарају локалним условима?

Теме за разматрање прилком конципирања опште политке о планском уклањању криминала:
1 Да ли политика не дуплира националне смернице?

Физичка заштита

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога потребно је имати следећа питања на
уму:
1 Да ли су примењени принципи “Заштићености
мете” из “Заштићено дизајном”?
2 Да ли је потенцијално негативни визуелни
ефекат мера превенције криминала узет у обзир и, тамо где се то не може постићи добрим
планом, да ли су самерене предности у односу
на неповољне ефекте?

2 Да ли је политика применљива на све развојне предлоге, или, да ли политика спецификује могућа решења за појединачне
проблеме и разматра различите намене земљишта?
3 Да ли политика треба да истакне конфликтне
приоритете са којим се планирање превенције
криминала може суочити и да допринесе
формулисању алтернативних одговора?
4 Да ли политика доприноси ширим циљевима
доброг урбаног дизајна?
5 Да ли политика одређује да ли се одређене
мере превенције криминала могу једино разматрати за одређене типове/ величине
развоја?

Активности

Приликом планирања и разматрања развојних
предлога потребно је имати следећа питања на
уму:
1 Да ли ће се поштени грађани привући да у
што већем броју користе јавни простор?
2 Постоји ли стратегија којом се становништво
из стамбених насеља привлачи у центре градова?
3 Да ли би требало неговати вечерњу привреду
и ако да, да ли је она разнолика и свеобухватна?
4 Да ли су мешовите намене успешно међусобно интегрисане?
5 Да ли су све намене простора компатибилне и
да ли су пажљиво размотрени могући конфликти?

Формулисање специфичних политика

Теме које се морају размотрити приликом конципирања специфичних политика везаних за
планско отклањање криминала:
1 Да ли је политика неопходна?
2 Да ли политика заиста одговара на специфично питање и контекст, уместо да само представља преформулацију опште политике?
3 Да ли је политика комплементарна са општом
планском политиком и државним упутством?
4 Да ли би допунско упутство помогло имплементацији политике?

6 Да ли оно што привлачи људе на неки јавни
простор унапређује његову атрактивност?
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Прилог 5
Речник појмова

Активна прочеља - Прочеља или предње стране
зграда, или простори са вратима и прозорима, као
супротност празним зидовима, оградама и гаражама.
АЛО/АОС - Архитектонски официр за сарадњу.
Специјалиста за превенцију криминала полиције,
који се бави ризицима од криминала и обавља
саветодавну функцију у вези са планским уклањањањем криминала из изграђених окружења.
Анализа образаца криминала - Спроводи је
полиција, а може се добити сарадњом са АОС
/СППК. Састоји се од четири компоненте: формирање серија података о криминалу, идентификација тренда, анализе “неуралгичних тачака”
и анализе општих профила. Овај последњи аспект
укључује и истраживање демографских и друштвених промена и њиховог утицаја на криминал и
спровођење закона.
Безбедност заједнице - аспект квалитета живота, животно стање у коме су људи, појединачно
и колективно, довољно ослобођени од, или разуверени око величине, стварног или опаженог
ризика који се тиче криминала и повезаног асоцијлног понашања; и у довољној мери способни да
се носе са последицама таквих инцидената које
ипак доживљавају; а ако нису у стању да се сами
носе, помаже им се у томе, на пример помоћ жртвама или осигурање. Све ово успоставља услове
да остварују оно што им је неопходно у културном,
друштвеном и економском делу својих живота, да
добијају адекватне услуге, да испољавају своја
знања, да уживају у благостању и да стварају
добробит у најширем смислу. Нарочито тамо где се
развијају друштвена кохезија, колективна ефикасност и шира обавеза за реципроцитетом, такви
услови доприносе капацитету саме заједнице, нарочито да излази на крај са криминалом и нередом
у сарадњи са институцијама система (а да при том
неформална друштвена контрола не постане неподношљива, агресивна или ексклузивистичка,
нити да се претвори у узимање закона у своје руке) и уопштеније развоју одрживих заједница.
Braunfield - Земљиште које је већ претходно било
изграђено/развијено.
Видљивост - Способност да се са једног простора
види други.
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Граница јавног/приватног - Тачка на којој се
подручја јавног земљишта (објеката) сусрећу са
приватним.
Документи/развојни
документи/плански
документи - Овај водич говори о документима
специфичним за неку локацију као о развојним
документима. Они се називају и низом других
имена, као што су документи о дизајну,плански
документи и развојни модели.
Заједнички простор - Подручја земљишта, као
што су баште, која су обично под приватном контролом, намењена заједничком коришћењу од
стране ограниченог броја људи, као што су станари неке стамбене зграде.
“Заштићено дизајном” - Награђена шема коју је
сачинила Асоцијација начелника полиције, и која
је на локалном нивоу промовисана преко архитектонских официра за сарадњу.
Заштићено дизајном се залаже за:
-

Руте (стазе и путеве) који су прометни, осветљени и надгледани; за мали број јасних и
директних рута преко било које локације

-

Контролисан приступ индивидуалним и заједничким поседима, и за “тампон зону” између јавних и приватних простора

-

Одсуство: објеката претераних капацитета
(који нису намењени локалној заједници),
“кошница” (места где се људи радо окупљају)’
“генератора страха” (места која могу бити
напуштена и тако подстицати асоцијално понашање и чињење) и предимензионираног
јавног простора у новим стамбеним насељима

-

Безбедне куће и паркинге, са минималним
стандардима који отежавају мету

-

Програмиран систем управљања (редовно кошење траве, одржавање терена, склањање
смећа и графита

Изглед улице - Улични обрасци, уређење и
пејзажно обликовање који формирају изграђено
окружење.

Јавни простор/подручје/домен - Делови села,
градића и градова (без обзира да ли су у приватном или јавном власништву), који су на располагању, без наплате, сваком ко жели да их користи или види, укључујући и улице, скверове и
паркове.
Контекст - Услови и просторни размештај локације или подручја, укључујући факторе као што су
саобраћај, активности, намена земљишта, као и
пејзажи и изграђене структуре.
“Кошнице” - Места, као што су ресторани брзе
хране, где се људи у великом броју окупљају и
бораве.
Кретање - Људи и возила који се крећу ка
зградама, местима или просторима, или пролазе
поред њих. Мрежа/матрица кретања се приказује
на плановима, синтаксном анализом простора, означавањем аутопутева, бројчаним или дијаграмима терена, кроз податке о изворима и дестинацији кретања пешака, пожељним рутама, детаљима о услугама јавног саобраћаја, пешачким
стазама, или детаљима о бициклистичким рутама.
Надгледање - Обесхрабривање криминалаца
присуством пролазника, или могућношћу људи да
виде улицу са околних прозора.
Неактивна прочеља - Предње стране зграда или
простора, које не пружају могућност надгледања
са зграде или простора.
Неуралгичне тачке - Места концентрације криминала и асоцијалног понашања.
Одбрањив простор - Јавни или полујавни простор који је “одбрањив” у смислу да је разграничен,
да се надгледа и одржава. Изведено из истоимене
студије Оскара Њумена, из 1973, важан концепт
код осигуравања јавне безбедности у урбаним
подручјима, одбрањив простор је такође зависан
од постојања праваца бекства и нивоа анонимности, што могу антиципирати корисници простора.
Отежавање мете - Чинити мету отпорнијом на
нападе, или тежом да се однесе или оштети, уз
помоћ, на пример:
-

постављања бољих врата, прозора или заштитних ролетни - брава на вратима и прозорима

-

аларма

-

видео надзора у банкама и грађевинским
фондовима

-

система ограђивања

- поправљања оштећених и оронулих објеката.
Паркирање на поседу/плацу - Где се возила
паркирају у оквиру приватног поседа/плаца..
Планирање приступачности - Од локалних
власти у Енглеској које раде Локалне саобраћајне
планове (ЛСП) се очекује да у свој други ЛСП
унесу и планирање приступачности, што ће покрити период од 2006/07— 2010/11. Циљ планирања приступачности је да се осигура присуство
једног јаснијег и систематичнијег процеса за утврђивање и решавање проблема са којима се људи суочавају на путу до места кључних услуга. Ово
ће бити засновано на партенерству оних који се
ексклузивно баве планирањем локалног саобраћаја, планирањем намена земљишта, провајдера
кључних услуга и релевантних локалних агенција,

нпр. партнерстава за смањивање криминала и нереда.(Даље информације на: www.accessibilityplanning.gov.uk )
Полу-јавни простор - Простор који је приступачан јавности, али на коме постоје форме
управљања којима се спречавају неке активности,
а охрабрују неке друге, као што је случај код шопинг центара.
Полу-приватни простор - Простор који може да
буде у приватној својини, или којим се може приватно управљати, али у који јавност може имати
приступ ако за то постоји легални основ, као што
је башта испред куће.
ППГ/СПП - Упутства о планској политици. Документ који садржи смернице Владе о општим и специфичним аспектима планске политике, које би
требало узети у обзир приликом формулисања
развојног плана и доношења планских одлука.
ППС/СПП - Смерница о планској политици. Документ који одређује политику Владе према некој
специфичној теми, што се мора узети у обзир приликом формулисања развојних планских политика
и доношења планских одлука. СПП замењују УПП.
Превенција криминала - Интервенција на узроке криминалних дешавања, како би се смањио
ризик њиховог дешавања и њихова потенцијална
озбиљност. Ово покрива све теорије о криминалу
и све приступе превенцији, без обзира да ли су
ситуациони (променама окружења отежавати криминал, или га чинити мање атрактивним), или су
усмерени на извршиоца (“друштвени”); да ли интервенције делују на удаљене узроке криминала
(као што је подизање деце у раном добу), или на
непосредне (као што је присуство младих хулигана, или рањивости зграда на провале); и да ли
делују спровођењем закона и кроз правосудни
систем, или кроз шири рад служби за спровођење
закона (као што је добијање безбедносних савета
од АОС/СППК) или (као што је случај код планирања) преко добровољних грађанских и друштвених организација и институција грађанског
друштва.
Превенција криминала кроз уређивање
окружења (ЦПТЕД/ПККУО) - Суштина овог
приступа је да се “физичким окружењем може
манипулисати, како би се произвели ефекти на
понашање који ће смањити дешавање и страх од
криминала, на тај начин побољшавајући квалитет
живота. Ови се бихејвиористички ефекти могу постићи смањивањем склоности физичког окружења
да пружа подршку криминалном понашању." Три
стратегије које се преклапају у оквиру ПККУО су:
- Територијално јачање, која тврди да физички
дизајн може охрабрити кориснике неког простора, да развију осећај да га фактички и поседују. Територијалност је подељена на два корака: Предзаузеће, које се имплементира у фази
дизајна и које подржава скицирани одбрањиви
простор (физичке границе уцртане у плану) и
трајност дизајна (уграђену у лакоћу одржавања
и трајност)
- Контрола природног приступа, што садржи и
карактеристике уређења, како би се контролисало кретање људи и њихових возила на уласку
и изласку са неког поседа.
Природно надгледање је олакшано карактеристикама уређења, које повећавају видљивост и дозвољавају лакше опажање од стране
рутинских корисника простора.
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Приватни простор - Делови села, градића или
града где је забрањен јавни приступ.
Примарна рута - Улица на којој има много људи,
више кретања, и активности него у мањим околним улицама.
Природно надгледање (или надзор) - Обесхрабривање потенцијалних прекршитеља због
присуства пролазника, или због извесности да ће
се бити виђен са неког од околних прозора. Такође
познато као пасивно надгледање (или надзор).
Приступачност - Способност људи да се крећу
неким подручјем и да долазе до неких места и
објеката, укључујући и старе и хендикепиране
особе, људе са малом децом и оне натоварене
пртљагом, или купљеним потребштинама.
Просторни распоред/план - Начин на који су
зграде, путеви и отворени простор постављени у
узајамном односу..
Проходност - Степен постојања неког броја пријатних, угодних и безбедних рута на неком
подручју.
Развој мешовите намене (простора) - Мешавина намена у оквиру неке зграде, или локације,
или на неком подручју. “Хоризонталне” мешовите
намене су једна поред друге, обично у различитим
зградама. “Вертикалне” мешовите намене су лоциране на различитим спратовима исте зграде.
Распознатљивост - Степен до кога се неко место
може лако схватити и по њему се кретати.
Ситуациона превенција криминала - теорија
превенције криминала која има приступе засноване на људима и на рационалним изборима,
као што је “теорија рутинских активности’. СПК
садржи мере за смањивање прилике које:

критички настројена према великим зградама које
онемогућавају да се уоче странци, према мноштву
ненадгледаних прилазних тачки које олакшавају
извршиоцима да приђу некој згради и да одатле
прибегну и лоцирању стамбених зграда у зоне са
високим криминалом, што све укупно самом својом
појавом обележава мету. Њуменов рад је истражио појам “анонимности’, где појединац више нема
осећај припадности заједници. Такође је истакао
како недостатак надгледања олакшава да се непримећено почини кривично дело и како расположивост путева за бекство олакшава криминалцима да побегну са места злочина.
Стицај криминалних околности - У последње
време је сачињен један општи приступ смањивању
криминала, који настоји да пружи чврст модел и
језик за дијагностицирање узрока криминала и
планирање врста интервенција које одговарају
овим узроцима. Овакав приступ тежи да помогне
практичарима да утврђују проблеме и размишљају
о њима на један систематски начин који настоји да
их разреши, фокусирајући се на непосредне
узроке криминала. Тиме се остварује још један
утицај на формулацију атрибута безбедних,
одрживих места. Комплетни детаљи о овоме се
могу наћи на сајту:
www.crimereduction.gov.uk/learningzone/cco.htm
Теорија рутинских активности - Теорија која
настоји да објасни зашто се криминал дешава,
засновано на три ствари које се дешавају у исто
време и на истом месту:
-

присутна је одговарајућа мета

-

не постоје одговарајући чувари који би спречили да се криминал догоди

-

су усмерене на сасвим специфичне облике
криминала

- присутан је мотивисани, потенцијални извршитељ.

-

укључују управљање, уређење и манипулацију

Теорија рутинских активности је уграђена у Спој
криминалне прилике.

непосредним окружењем на што систематскији и трајнији начин

Урбана ренесанса - Уређивање градића и градова тако да буду атрактивнији за људе који ту
живе, раде, забављају се и инвестирају.

-

чине криминал тежим и ризичнијим, мање уносним и опростивијим, према процени широког круга извршиоца.

- усредсређују пажњу на прилике за криминал
и размaтрају једнако уређење окружења и управљање њиме, ситуациони приступ чини корак даље од одбрањивог простора и теорија о
превенцији криминала.
Смањивање криминала - Било које акције у
циљу смањивања фреквентности и озбиљности
дешавања криминала.
Способни чувари - Људи који се баве превенцијом криминала, спремни, вољни и способни за
надгледање и интервенцију. То могу бити становници, запослени, пролазници, полиција или
обезбеђење.
Теорија одбрањивог простора каже да се један
број механизама - стварних и симболичких препрека, јасно дефинисана подручја утицаја, и побољшане могућности надгледања - комбинују како
би се окружење ставило под контролу својих резидената. Ова контрола, каже се у теорији, доноси
безбедност. Теорија одбрањивог простора је

106

Урбани дизајн - Уметност стварања места. Урбани дизајн се бави дизајнирањем зграда, група
зграда, простора и пејзажа, у селима, градићима и
градовима, и успостављањем модела и процеса
који олакшавају успешан развој.
ЦДРП/ПСКН - Партнерства за смањивање криминала и нереда. Оснивају се према Закону о
криминалу и нереду из 1998. испитују криминал и
неред на свом локалном подручју и сваке треће
године утврђују стратегије за њихово смањивање
ЦПДА/СППК - Саветник за планирање превенције криминала. исто што и Архитектонски официр за сарадњу, што се као израз користи у неким
полицијама, укључујући и лондонску/метрополитенску.
Члан 17 - У члану 17 Закона о криминалу и нереду
из 1998, каже се да: “без предрасуда у односу на
било које друге своје обавезе, дужност је свих
власти на које се овај члан односи да обављају
своје различите функције са дужним обзиром према могућим ефектима извршавања тих функција,
и потреби да се уради све што је разумно могуће
да се спречи криминал и неред на свом подручју".

Прилог 6
Захвалност

Тим пројекта
Безбеднија места: систем планирања и превенција
криминала су припремили консултанти Llewelyn
Davies (Patrick Clarke, Ben Castell, Keith Denham, Elle Fowler) у сарадњи са Holden McAllister Partnership
(Tony Holden) испред Канцеларије Заменика председника владе и Министарства унутрашњих послова. Графичка обрада: Llewelyn Davies (Ting Lam
Tang, Christine McKeown).

Franklin Riley, Градско веће Лидса/Краљевски урбанистички завод; Martin Seddon, независни консултант; Mark Stokes, полиција Vest Midlenda; Paul
Talbot, Crest Strategic Projects; Paul Wilson, Канцеларија Заменика председника владе, Peter Wooliscroft, Министарство здравља.
Додатни савети су примљени од стране Stephen
Town, Wест из полиције Јоркшира.
Фотографије

Управљачка група
Управљачка група пројекта, укључила је и представнике Канцеларије Заменика председника владе (Peter Ellis (Chair), Mark Plummer, Anna Wojtowicz, Alistair Donald), Министарства унутрашњих
послова (Paul Ekblom, Steve Wilkes, Penella Price),
Министарства саобраћаја (Tracy Wallace), Комисије
за архитектуру и изграђено окружење (CABE) (Edward Hobson), Асоцијације шефова полиције - Иницајтиве за превенцију криминала (ACPO CPI) (Alan
McInnes), London First1) (Richard Flynn) и Друштва
урбаниста (Jameс Rуссell).
1)

London First је врло
утицајна пословна
организација, која
се залаже да
Лондон буде
најбољи град на
свету.

Експертски одбор
Додатне савете је пружао експертски одбор, који
се састојао од следећих људи: Jean Chinery, Окружно веће Ejlsberi Vejla; Philip Connolly, Living Streets; Rosie Erol, Министарство унутрашњих послова;
Catriona Frame, Окружно веће Ejlsberi Vejla; Tim Gale, Удружење урбаних дизајнера; Sam Howes, Окружно веће Čhichestera/Forum енглески историјски градови; Peter Knolwes, полиција Бедфордшајра; Alan Maybert, Саобраћајни саветодавни комитет за хендикепиране особе; Kate Moss, Универзитет Логборуа; Tim Pascoe, Building Research
Establishment; Simon Quin, Окружно веће Рединга;

Полиција Хемпшајра, страна 8
Michael J Mills at MJM Photography, Tyne & Wear,
стране 4 и 65
Градско веће Њукастла, стране 38 и 65
Newcastle Gateshead Initiative (Graeme Peacock,
Alan Bennington), стране 7 и 36.
Ropemaker Properties, Heywood Distribution Park,
страна 75
WSM Architects, страна 59
Све друге фотографије: Llewelyn Davies
Исечак из новина на страни 17 је приказан уз
дозволу Telegraph & Argus, Bradford
Карте Картографске агенција Владе УК
(Ordnance survey)
Све карте су репродуковане из материјала Картографске агенције и уз њихову дозволу, у име Controller of Her Majesty”s Stationery Office © Crown copyright. Unauthorised reproduction infringes Crown
copyright and may lead to prosecution or civil proceedings.
Office of the Deputy Prime Minister, 100018986, 2004.
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