Број: 66/2014

Датум: 15. октобар 2014. године

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
мр Драгану ДУНЧИЋУ, директору
11 000 Б е о г р а д
ул. Краља Милутина 10а

ВЕЗА: Ваш допис бр. 350-601/2014-01 од 9. октобра 2014. године

Поштовани господине ДУНЧИЋУ,
Захваљујемо Вам на позиву да делегирамо представнике Асоцијације просторних
планера Србије који би, као чланови радних група које ће формирати
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, активно учествовали
у припреми подзаконских аката прописаних актуелном Изменом и допуном
Закона о планирању и изградњи.
С тим у вези, достављамо Вам тражени предлог:
1. Садржина, начин и поступак израде планских докумената
-

Владислава РИСТОВИЋ, дипл. инж. арх., Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште, ЈП Смедерево;

-

Проф. др Марија МАКСИН, дипл. инж. арх., ИАУС, Београд;

-

др Никола КРУНИЋ, дипл. пр. планер, ИАУС, Београд, и

-

Мирослав МАРИЋ, дипл. пр. планер, Институт за путеве, Београд.

2. Регистар планских докумената и информациони систем о стању у
простору, формат за припрему, рокови и начин достављања донетих
планских докумената регистру
-

др Александар ЂОРЂЕВИЋ, дипл. пр. планер, Географски факултет
Универзитета у Београду, и

-

др Никола КРУНИЋ, дипл. пр. планер, ИАУС, Београд

3. Формат планског документа са прилозима и начин објављивања
-

др Александар ЂОРЂЕВИЋ, дипл. пр. планер, Географски факултет
Универзитета у Београду, и

-

др Никола КРУНИЋ, дипл. пр. планер, ИАУС, Београд

4. Садржина, начин и поступак израде докумената за спровођење просторних
планова
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-

Проф. др Марија МАКСИН, дипл. инж. арх., ИАУС, Београд, и

-

др Никола КРУНИЋ, дипл. пр. планер, ИАУС, Београд

5. Садржина, начин и поступак израде урбанистичко-техничких докумената
-

мр Мирољуб СТАНКОВИЋ, дипл. инж. арх., Град Ниш, Управа за
планирање и изградњу

6. Начин јавне презентације урбанистичког пројекта
-

мр Мирољуб СТАНКОВИЋ, дипл. инж. арх., Град Ниш, Управа за
планирање и изградњу

7. Начин, поступак и оцена за утврђивање испуњености услова за издавање
лиценце за израду просторних планова и генералног урбанистичког плана
-

мр Мирољуб СТАНКОВИЋ, дипл. инж. арх., Град Ниш, Управа за
планирање и изградњу, и

-

мр Дејан ЂОРЂЕВИЋ, дипл. пр. планер, ЈП Паланка стан, Смедеревска
Паланка

8. Услови, програм и начин полагања стручног испита у области просторног и
урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења и
енергетске ефикасности
-

Марко ПЕРИШИЋ, дипл. пр. планер, Саобраћајни институт ЦИП,
Београд, и

-

Проф. др Марија МАКСИН, дипл. инж. арх., ИАУС, Београд

9. Услови и поступак издавања и одузимања лиценце за одговорног
урбанисту, пројектанта и извођача радова, одговорног планера и
одговорног инжењера енергетске ефикасности
-

Марко ПЕРИШИЋ, дипл. пр. планер, Саобраћајни институт ЦИП,
Београд, и

-

Проф. др Марија МАКСИН, дипл. инж. арх., ИАУС, Београд

Са изразима уважавања,
за Асоцијацију просторних планера Србије
председник
мр Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ, дипл. пр. планер
Достављено:
- наслову
- архиви
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