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У складу са чл.  9. став 4. и чл. 10. став 2. Статута Асоцијације просторних 
планера Србије од 21. јуна 2010. године,  
 
 

С А З И В А М 
ДЕВЕТУ (РЕДОВНУ) СКУПШТИНУ  

АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ  
 

 
Девета (редовна) Скупштина АППС одржаће се у петак, 17. априла 2015. 
године у ''ЕКО-центру'' на Палићу, са почетком у 18.30 сати. 
 
За седницу Скупштине предлажем следећи 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Избор радних тела Скупштине 
2. Усвајање Записника са Осме (редовне и изборне) Скупштине АППС 

одржане 04. априла 2014. године на Златибору 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду УО АППС за период април 

2014 - април 2015. године  
4. Доношење одлуке о Плану и Програму рада АППС за период мај 

2015 - април 2016. године 
5. Доношење одлуке о пријему нових чланова АППС 
6. Доношење одлуке о висини чланарине за 2015. годину 
7. Усвајање Прогласа о стању просторног планирања у Србији 
8. Разно 

 
Позивају се сви чланови АППС да присуствују седници Скупштине. 

 
У Београду, 02. априла 2015. године  
 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ 

 
мр Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ, дипл. пр. планер 
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З А П И С Н И К 
 

СА 8. (РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ) СКУПШТИНЕ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ 

 одржане дана 04.04.2014. године у просторијама конгресног центра хотела "Палисад" на Златибору, 
са почетком у 18.00 сати 

 
 

Седницу Скупштине је у складу са чл. 10. став 2. Статута Асоцијације просторних планера Србије 
од 21.5.2010. године (у даљем тексту:АППС) сазвао председник АППС Мирослав Марић, који је 
седницу отворио и поздравио присутне. 
 
УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА 
 
На почетку рада Скупштине утврђен је број присутних. Седници  присуствује 58 од укупно 239 
чланова АППС, чиме је испуњен услов из чл. 9 став 3. Статута АППС, којим је прописано да 
Скупштина пуноправно ради и одлучује ако јој присуствује најмање једна петина чланова. 
 
ТАЧКА 1: УСВАЈАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА 
Једногласно је усвојен предложени 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање записника са претходне Скупштине АППС 
3. Формирање радних тела: избор Радног председништва, Изборне комисије и Верификационе 

комисије 
4. Верификација нових чланова АППС 
5. Трогодишњи извештај о раду Председника, УО и комисија АППС 
6. Усвајање одлуке о висини чланарине за 2014. годину 
7. Утврђивање листе кандидата  за нову управу АППС 
8. Избори (гласање) 
9. Резултати гласања за ново руководство АППС 
10. План рада новоизабраног Председника и и УО АППС 
11. Разно 

 
ТАЧКА 2: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СКУПШТИНЕ 
С обзиром да није било примедби на Записник са претходне седнице, Скупштина је једногласно 
донела одлуку да се усваја Записник са 7. (седме) редовне скуштине АППС одржане дана 04.04.2013. 
године  на Палићу, без примедби. 
 
ТАЧКА 3: ФОРМИРАЊЕ РАДНИХ ТЕЛА: ИЗБОР РАДНОГ ПРЕДСЕДНИШТВА, ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ И ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ,  
У Радно председништво једногласно су изабрани Мирослав Марић и Александар Ђорђевић.  
У Изборну комисију једногласно су изабрани Татјана Тодоровић, као председник и Бранко Протић и 
Милан Радовић, као чланови. 
У Верификациону комисију једногласно су изабрани Жарко Душков и Александра Јовановић.  
За записничара је изабрана Александра Гајић. 
Скупштину су у наставку водили Мирослав Марић и Александар Ђорђевић 
 
ТАЧКА 4: ВЕРИФИКАЦЈА НОВИХ ЧЛАНОВА АППС 
Након формирања радних тела  пришло се верификацији нових чланова АППС. Милан Радовић је 
прочитао кандидате који су се пријавили  у периоду од VII (седме) седнице Скупштине АППС.  
Након читања предлога  кандидата за чланство у АППС,  Скупштина је без примедби, једногласно 
верификовала  нове чланове АППС.                                                                   
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ТАЧКА 5: ТРОГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА, УО И  КОМИСИЈА АППС 
Председник  АППС  Мирослав Марић је у своје име, у име заменика председника Александра 
Ђорђевића и чланова УО АППС Мирољуба Станковића, Ђорђа Милића, Владана Мошића, Богдана 
Лукића и Драгана Дунчића, у складу са чл. 9 став 5. тачка 4) Статута поднео трогодишњи извештај о 
раду. Извештај о раду је три недеље пре Скупштине постављен на сајт АППС. Такође је поднет 
извештај Надзорног одбора и свих пет Комисија АППС. Након дискусије сви извештаји су од стране 
Скупштине АППС једногласно усвојени. 
 
ТАЧКА 6: УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ 
Једногласно је донета одлука  да висина чланарине у 2014. години остане 1000,- динара и да су сви 
чланови у обавези да измире претходна дуговања. 
 
ТАЧКА 7: ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА НОВУ УПРАВУ АППС 
Верификациона комисија, у саставу Жарко Душков и Александра Јовановић, утврдила је да 
Изборној  скупштини АППС  присуствује 58, од укупно 239 чланова АППС, чиме је испуњен услов 
из чл. 9 став 3. Статута АППС, којим је прописано да Скупштина пуноправно ради и одлучује ако јој 
присуствује најмање једна петина чланова.  
Актуелни Председник АППС, Мирослав Марић је прочитао предложене кандидате за нову управу 
АППС, и то: 
За Председника АППС, један кадидат, и то: 

1. мр Зоран Радосављевић, Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре , 
За УО АППС шест кандидата, од којих један за заменика председника, и то: 

1. Драгослав Павловић, ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд – за заменика председника 
АППС; 

2. др Велимир Шећеров, Географски факултет Универзитета у Београду,Београд; 
3. мр Ненад Крчум, ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште 

Смедерево,Смедерево; 
4. мр Дејан С. Ђорђевић, ЈП Паланка Смедеревска Паланка,Смедеревска Паланка; 
5. мр Драгана Дунчић, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, и  
6. мр Мирољуб Станковић, град Ниш, Градска управа –Управа за планирање и изградњу, Ниш. 

За Надзорни одбор АППС, три кандидата, и то: 
1. др Милица Максић, ЈП Завод за урбанизам Ниш,Ниш; 
2. Мирослав Марић, Институт за путеве, Београд и 
3. МА Ивана Стефановић, Републичка агенција за просторно планирање, Београд 

Како других предлога за председника, чланова УО и НО АППС није било, једногласно је усвојен 
напред наведени предлог кандидата, након чега се приступило подели листића за гласање. 
 
ТАЧКА 8: ИЗБОРИ (ГЛАСАЊЕ) 
Након представљања кандидата за будућу управу АППС приступило се гласању, које је спровела 
Изборна комисија у саставу Татјана Тодоровић, председник, Бранко Протић, члан и Милан Радовић, 
члан. 
 
ТАЧКА 9: РЕЗУЛТАТИ  ГЛАСАЊА ЗА НОВО РУКОВОДСТВО АППС 
Након пребројаних гласова и сачињеног записника Изборна комисија је саопштила изборне 
резултате. Константовано је да су 2 (два) изборна листића неважећа. 
За Председника АППС изабран је: 

1. мр Зоран Радосављевић, Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре са 55 
гласова. 

У УО АППС је изабрано шест чланова, од којих један за заменика председника АППС, и то: 
1. Драгослав Павловић, ЈУП Урбанистички завод Београд, Београд – за заменика председника 

АППС, са 56 гласова 
2. др Велимир Шећеров, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, са 55 

гласова 
3. мр Ненад Крчум, ЈП Дирекција за изградњу Смедерево, Смедерево, са 56 гласова 
4. мр Дејан С. Ђорђевић, ЈП Паланка, Смедеревска Паланка, са 56 гласова 
5. мр Драгана Дунчић, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, са 56 гласова 
6. мр Мирољуб Станковић, град Ниш, Градска управа – Управа за планирање и изградњу, 

Ниш, са 56 гласова 
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У Надзорни одбор је изабрано три члана и то: 
1. др Милица Максић, ЈП Завод за урбанизам Ниш, са 56 гласова 
2. Мирослав Марић, Институт за путеве, Београд, са 56 гласова 
3. МА Ивана Стефановић, Републичка агенција за просторно планирање, Београд, са 56 

гласова. 
У складу са чланом 9. став 5. тачка 4) Статута АППС и резултатима спроведених избора за ново 
руководство АППС, Скупштина АППС донела је Одлуку о разрешењу и именовању лица 
овлашћених за заступање АППС, и то: 

- Разрешава се функције лица овлашћеног за заступање АППС Мирослав МАРИЋ, ЈМБГ 
2909974xxxxxx, Београд, а за заступника АППС бира се нови председник АППС мр Зоран 
РАДОСАВЉЕВИЋ, ЈМБГ 1606966xxxxxx, Београд; 

- Разрешава се функције лица овлашћеног за заступање АППС Александар ЂОРЂЕВИЋ, 
ЈМБГ 0909979xxxxxx, Београд, а за заступника АППС бира се нови заменик председник 
АППС Драгослав ПАВЛОВИЋ, ЈМБГ 1408959xxxxxx, Београд; 

- На основу ове одлуке има се извршити упис у Регистар удружења Агенције за привредне 
регистре. 

 
ТАЧКА 10:  ПЛАН РАДА НОВОИЗАБРАНОГ ПРЕДСЕДНИКА И ПРЕДСЕДНИШТВА 
Новоизабрани Председник АППС мр Зоран Радосављевић се у своје и у име изабраних чланова 
Управног и Надзорног одбора свима срдачно захвалио. Изложио  је део плана будућих активности за  
које се очекује да ће унапредити досадашњи рад АППС у свим сегментима, што је од стране 
присутних подржано. 
 
ТАЧКА 11:  РАЗНО 
Пошто се у оквиру 11. тачке – разно, нико од присутних није јавио за реч, Скупштина АППС је 
завршена у 21,00 сати. 
 
 
Златибор, 04.04.2014. године 
 
 
Записничар: 

 
____________________ 
Александра Гајић 
 

Председавајући  Изборне Скупштине 
 

__________________________ 
Мирослав МАРИЋ, дипл.пр.планер 
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На основу чл. 12. став 1. тачка 1), а у вези са чл. 9. став 5. тачка 3) и 4) Статута 
Асоцијације просторних планера Србије од 21. јуна 2010. године, Управни одбор 
Асоцијације просторних планера Србије подноси Скупштини Асоцијације 
просторних планера Србије 
  

 
И З В Е Ш Т А Ј  О  Р А Д У  
УПРАВНОГ ОДБОРА 

АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ 
ЗА ПЕРИОД АПРИЛ 2014 - АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ  

 
 
Сагласно одлукама донетим на Осмој (изборној) Скупштини АППС одржаној 04. 
априла 2014. године на Златибору, верификовани су мандати новоизабраних 
чланова УО и НО АППС за период од 2014. до 2017. године, односно контитуисани 
су УО и НО АППС (више на http://www.apps.org.rs/sr/o-asocijaciji/struktura-i-
upravljanje/). Извршена је примопредаја дужности и аката између руководства 
претходног и новоизабраног сазива, као и пререгистрација у погледу промене 
овлашћених лица чиме је обезбеђен континуитет у раду и даљем функционисању 
АППС. 
 
Одржане су три редовне седнице УО на којима су дефинисане приоритетне 
активности УО у спровођењу Програма рада за период од априла 2014. до априла 
2015. године и доношене одлуке од значаја за остваривање циљева Асоцијације. 
Успостављен је нови концепт рада који се заснива на флексибилнијем и 
ефикаснијем моделу руковођења са акцентом на поверавању послова и 
одговорности посебно формираним тимовима задуженим за реализацију 
конкретних задатака. 
 
У наведеном периоду, тежиште ангажовања УО АППС било је на следећим 
пословима: 
 

1. Активности на унапређењу рада Асоцијације: нови web – сајт 
(www.apps.org.rs) 
 

- На Првој (конститутивној) седници УО и НО АППС у новом сазиву, донет је 
закључак да једна од приоритетних активности на консолидовању стања и 
унапређењу рада Асоцијације буде припрема новог веб-сајта. На седници је 
констатовано да веб-сајт АППС постоји, да је у претходном периоду израђен 
и одржаван волонтерски, као и да такво решење није адекватно савременим 
потребама АППС, те је неопходно радити на његовом унапређивању како 
би био квалитетнији и информативнији. Приоритет је учинити активности 
Асоцијације видљивијим и унапредити комуникацију са члановима и 
заинтересованом јавношћу. 

- Једногласно је донета одлука о изради новог веб-сајта АППС, и у том циљу 
формирана је посебна радна група чији је задатак да предложи концепт 
новог веб-сајта, укључујући његову структуру и садржај, припреми 
одговарајући пројектни задатак и обави потребне активности на 
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координацији његове израде. За чланове Радне групе именовани су: мр 
Дејан С. Ђорђевић, Душан Момчиловић и мр Зоран Радосављевић.  

- На основу наведене одлуке, предлог концепта веб-сајта сачињен је до 18. 
августа 2014., да би након прикупљених сугестија и коментара чланова УО и 
НО АППС коначна верзија концепта са структуром, садржајем и предлогом 
основног дизајна веб-сајта била завршена 5. септембра 2014. године. 

- Уследиле су активности на проналажењу и ангажовању програмера – веб 
дизајнера који су на основу дефинисаног пројектног задатка започели 
израду сајта. Пралелно са овом активношћу, одређена су појединачна 
задужења за припрему материјала по поједним секцијама, подсекцијама или 
њиховим деловима. Поред чланова Радне групе на овим активностима 
радило је укупно десетак чланова АППС. И већ 30. октобра 2014. године, 
чланови Радне групе су били у могућности да на интернету приступе првој 
радној верзији сајта, након чега су уследиле редовне консултације и 
константно допуњавање садржаја са пристиглим материјалима. 

- Најзахтевнији део израде сајта – прикупљање и детаљна припрема 
материјала, у већој мери завршен је до средине јануара 2015., након чега је 
26. јануара 2015. године свим члановима УО и НО АППС упућен позив да 
приступе радној верзији новог сајта Асоцијације и дају своје сугестије и 
коментаре у вези са до тада обављеним радом. После размтрања пристиглих 
коментара и сугестија и њихове „уградње“ у сајт, Радна група је заузела став 
да се нови веб-сајт АППС може представити јавности. 

- Од 22. марта 2015. године на познатој веб адреси www.apps.org.rs доступан 
је нови сајт АППС са богатијим и занимљивијим садржајем, модерним 
изгледом, са идејом да се уз лакше сналажење и бржу претрагу 
корисницима пруже битне информације не само о Асоцијацији просторних 
планера Србије и њеним активностима, већ и омогући приступ важнијим 
прописима из области просторног, урбанистичког и енвајронменталног 
планирања, просторним плановима у јавном увиду, 
информацијама/подацима о просторном планирању уопште и студијама 
просторног планирања, условима за стицање лиценце одговорног планера, 
начину полагања стручног испита, итд. 

- Садржај сајта је подељен у 8 секција: Насловна, О Асоцијацији,  
Актуелности, Међународна сарадња, О просторном планирању, 
Публикације, Прописи, Линкови. Свака од секција има више подсекција 
међу којима је и више нових садржаја који до сада нису били доступни на 
нашем сајту. То се пре свега односи на историјат АППС, представљање 
управе (биографија, фотографија, контакт подаци), детаљни приказ свих 
досадашњих публикација у издању АППС (публикације са научно-
стручних скупова, посебна издања, преводи, часопис Планер, Билтен 
АППС), приказ значајнијих прописа са могућношћу преузимања текстова 
(закони, уредбе, правилници, стратегије), линкови ка струковним 
организацијама, међународним, републичким, покрајинским и локалним 
институцијама и сл. 

- Значајно је напоменути да је садржај сајта доступан у више верзија: на 
српском језику – латинична верзија, на српском језику – ћирилична верзија, 
на енглеском и немачком језику (само одређени делови сајта). 
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- У жељи да активности и присутност планерске и урбанистичке струке у 
Србији учини видљивијим што ширем кругу заинтересованих, Асоцијација 
је на свом (новом) веб сајту који посетиоцима даје преглед корисних 
линкова  (http://www.apps.org.rs/linkovi/pokrajinske-i-lokalne-institucije/) 
омогућила директан приступ ка интернет презентацијама чак 32 
урбанистичка предузећа/организације са територије Србије. Пригодним 
дописом, ова предузећа замољена су да на одговарајућем делу свог сајта 
креирају линк ка интернет презентацији АППС, што су ЈП Завод за 
урбанизам Нови Сад 
(http://www.nsurbanizam.rs/?q=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B
E%D0%B2%D0%B8) и ЈП Завод за урбанизам Врање 
(http://www.urbanizamvr.rs/cir/linkovi-cir), већ учинили. 

- Поједине секције и подсекиције још увек су у изради, односно, у наредном 
периоду биће унапређиване, како би сајт био још квалитетнији и 
информативнији. 

 
2. Активности на унапређењу законодавног оквира просторног уређења и 

изградње: 
 

- УО АППС је пажљиво пратио ток израде Измена и допуна Закона о 
планирању и изградњи и активно се укључио у разматрање Нацрта закона 
који је објављен на web страници Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре 25. јула 2014. године. Представници АППС учествовали 
су на јавној расправи одржаној у ПКС у Београду, 05. августа 2014. године, и 
истакли да циљ укључивања Асоцијације, осим жеље да се допринесе 
квалитету, одрживости и ефикасности решења која се кроз Нацрт закона  
предлажу, јесте и снажнија афирмација комплексног, 
интердисциплинарног, научно утемељеног и партиципативног приступа 
планирању просторног/урбаног развоја у Србији. Примедбе, предлози и 
сугестије Асоцијације на Нацрт закона о изменама и допунама ЗПИ 
званичним путем достављене су Министарству 19. августа 2014. године. 
(више на  http://www.apps.org.rs/APPS_primedbe_ZPI2014.pdf). 

 
- На позив РАПП (допис бр. 350-601/2014-01 од 9. октобра 2014. године), 

Асоцијација је делегирала своје представнике, који би, као чланови радних 
група које ће формирати Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, активно учествовали у припреми подзаконских аката 
прописаних Законом о изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи. (више на http://www.apps.org.rs/predstavnici_APPS.pdf) 

 
3. Активности на реализацији научно-стручних скупова АППС: 

 
- У сарадњи са ГЕФ Универзитета у Београду и ЈП Завод за урбанизам града 

Суботице и уз подршку Ambero Consulting Gesellschaft mbH и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, организован је VIII 
научно-стручни скуп са међународним учешћем "Планска и нормативна 
заштита простора и животне средине", традиционално у Суботици-Палићу, 
од 16. до 18. априла 2015. године. Ове године, посебан акценат је стављен на 
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климатске промене и последице овог феномена на простор и насеља. 
Имајући у виду све већу актуелност поменуте теме и широк дијапазон 
научних и стручних приступа решавању последица климатских промена, 
оцењено је како је скуп прилика да се на једном месту размене научна и 
стручна искуства и донесу закључци који би допринели унапређењу стања 
у простору и насељима Србије. Као и на претходних седам конференција, 
обезбеђено је учешће гостију из иностранства, водећих експерата са 
универзитета, из стручних планерских и урбанистичких кућа, 
републичких, покрајинских и локалних органа управе, као и стручњака из 
области просторног планирања и заштите животне средине. (више на 
http://www.apps.org.rs/2015/03/viii-naucno-strucni-skup-sa-medunarodnim-
ucescem-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine-subotica-palic-
16-18-april-2015-godine/) 

 
4.  Међународна сарадња: 

 
- Дана 16. јула 2014. године, након сазнања да је у часопису PlanerIN бр. 

3/2014 (http://www.srl.de/dateien/dokumente/de/inhalt%203-14.pdf) 
објављен прилог о посети представника Немачког удружења урбаних, 
регионалних и просторних планера - SRL (http://www.srl.de/) 
институтцијама просторног и урбаног планирања у Србији ("Србија на 
путу ка ЕУ", аутори; Michael Stein и Barbara Wolf), Асоцијација је поменутом 
удружењу упутила писмо захвалности којим је, између осталог, исказана 
спремност за даље развијање сарадње.  
 

- У периоду од 07. до 10. децембра 2014. године позвани представници АППС 
и ГЕФ Универзитета у Београду посетили су Федерални институт за 
изградњу, урбанизам и просторни развој СР Немачке са седиштем у Бону 
(http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Home/homepage_node.html) и органе 
управе Града Дизелдорфа надлежне за урбани развој и уређење простора 
(http://www.duesseldorf.de/stadtplanung/index.shtml). Студијски боравак се 
одвијао под покровитељством и у организацији GIZ/Ambero у склопу 
наставка експертске сарадње између представника обе земље започете 
фебруара 2014. године посетом представника SRL – Немачког удружења 
урбаних, регионалних и просторних планера Србији.  (више на 
http://www.apps.org.rs/sr/2014/12/studijsko-putovanje-u-bon-i-dizeldorf/ и 
http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/exchange-
experiences/) 

 
- На основу заједнички утврђеног интереса, уважавајући досадашњу добру 

праксу, а у циљу потпуније икоришћености расположивих материјалних и 
кадровских потенцијала, АППС и Амберо Консалтинг – Представништво у 
Београду, који заступа конзорцијум фирми AMBERO Consulting GmbH и 
ICON-INSTITUT PUBLIC SECTOR GmbH, одговорних за спровођење ГИЗ-
овог пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних 
самоуправа у Србији” који финансира Влада Савезне Републике Немачке 
преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), 
закључили су 16. марта 2015. године Меморандум о разумевању. 
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Меморандум подразумева сарадњу на постизању заједнички утврђеног 
интереса у промовисању европских стандарда и искустава најбољих 
примера из праксе у циљу успостављања одрживог система планирања 
просторног и урбаног развоја у Србији. Сарадња ће се спроводити кроз 
активности које омогућавају имплементацију резултата пројекта ГИЗ-овог 
пројекта “Унапређење управљања земљиштем на ниову локалних 
самоуправа у Србији”. (више на 
http://www.apps.org.rs/sr/2015/03/potpisan-memorandum-o-saradnji-
asocijacije-prostornih-planera-srbije-i-ambero-konsalting-predstavnistva-u-
beogradu/) 

 
- Уз подршку ГИЗ-овог пројекта “Унапређење управљања земљиштем на 

нивоу локалних самоуправа у Србији", обезбеђено је гостовање експерата из 
Немачке који ће на VIII  научно – стручном скупу са међународним 
учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, 
дана 16. априла 2015. године у Суботици, одржати предавања на 
тему: "Заштита климе у урбанистичком планирању у Немачкој" (Клаус 
ХОПЕ, Klaus Hoppe Consulting, Фрајбург, СР Немачка) и "Национална 
платформа Град будућности – Агенда процеса развоја немачких градова у 
правцу CO2 неутралности" (Јенс ЛИБЕ, Немачки институт за урбанизам, 
Берлин, СР Немачка) (више на 
http://www.apps.org.rs/sr/2015/03/asocijacija-prostornih-planera-srbije-
poziva-vas-na-predavanje-na-temu-zastita-klime-u-urbanistickom-planiranju-u-
nemackoj/ и http://www.apps.org.rs/sr/2015/03/asocijacija-prostornih-
planera-srbije-poziva-vas-na-predavanje-na-temu-nacionalna-platforma-grad-
buducnosti-agenda-procesa-razvoja-nemackih-gradova-u-pravcu-co2-
neutralnosti/) 

 
5. Присуство/учешће представника АППС на скуповима, радионицама,  

манифестацијама и сл. чији су организатори сродне 
организације/институције, односно партнери АППС: 

 
- Представници АППС учествовали су на округлом столу “Процена утицаја и 

стратешка процена утицаја на животну средину у Србији: десет година 
после“, 15. маја 2014. године у хотелу "Парк" у Београду, организатори: 
Центар за европске политике, Еколошки центар "Станиште" из Вршца и 
Удружење Србија у покрету из Београда, а под покровитељством Амбасаде 
Краљевине Норвешке у Београду. 
 

- Представници АППС учествовали су на Завршној конференцији Пројекта 
"Оцењивање привлачности простора у Југоисточној Европи" (Assessing 
Territorial Attractiveness in South East Europe – Attract-SEE), 11. септембра 2014. 
године у ПКС у Београду; организатор: Републичка агенција за просторно 
планирање као партнер у Пројекту Attract-SEE (више на 
http://www.rapp.gov.rs/aktuelnosti/cid258-83634/zavrsna-konferencija-
attractsee) 
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- Представници АППС присуствовали су праћењу интернет преноса 
експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства РС са 
правним тековинама ЕУ за Поглавље 27 – Животна средина (хоризонтално 
законодавство; квалитет ваздуха, заштита од буке; управљање отпадом; 
заштита природе; хемикалије; контрола индустријског загађења и 
управљање ризиком), од 15. до 18. септембра 2014. године у ПКС у Београду, 
организатор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са 
Канцеларијом за европске интеграције (више на 
http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2014/08/Javni-poziv-za-pra%C4%87enje-
eksplanatornog-skrininga-za-poglavlje-27.pdf) 
 

- Представници АППС присуствовали су праћењу интернет преноса 
експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства РС са 
правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавље 22 – Регионална политика 
и координација структурних инструмената, 01. и 02. октобра 2014. године у  
Београду, организатор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у 
сарадњи са Канцеларија за европске интеграције (више на 
http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/poziv-za-pracenje-eksplanatornog-skrininga-
za-poglavlje-22/) 
 

- Представници АППС присуствовали су радионици у циклусу “Урбана 
лабораторија” на тему “Интегрални приступ у планирању урбаног развоја 
у Србији – допринос даљем приближавању Србије Европској Унији“, 02. 
децембра 2014. године у Београду, организатор:  GIZ/Ambero-ICON. (више 
на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-
2014/integrated-urban-development-strategies-serbian-cities-urban-laboratory/) 
 

- Представници АППС учествовали су на радионици “Ка стандаррдизацији и  
класификацији намена земљишта и планских симбола“, 25. марта 2015. 
године у СКГО у Београду, организатори: Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, GIZ/Ambero-ICON и СКГО. 
 

6. Издаваштво: 
 

- Публикован је Зборник радова VIII научно-стручног скупа са 
међународним учешћем "Планска и нормативна заштита простора и 
животне средине", Суботица-Палић, 2015; уредници: Проф. др Дејан 
Филиповић, Проф. др Велимир Шећеров и мр Зоран Радосављевић;  тираж 
300; 
 

- Приређено је и објављено електронско издање Зборника радова младих 
истраживача са VIII научно-стручног скупа са међународним учешћем 
"Планска и нормативна заштита простора и животне средине", Суботица-
Палић, 2015; уредници: др Александар Ђорђевић и др Јелена Луковић;   
тираж 200; 
 

- У "Водичу за спровођење стратешке процене утицаја на животну средину у 
урбанистичком планирању", издавач: GIZ/Ambero consulting, 
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представништво Београд (Београд, март 2015. године; 128 стр. – тираж 500),  
Асоцијација је присутна као Партнер GIZ-овог пројекта “Унапређење 
управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији". 
 

7. Остало: 
 

- Посебна пажња била је посвећена унапређењу сарадње и заједничког рада 
Асоцијације и ГЕФ Универзитета у Београду, те је дана 15. јануара 2015. 
године потписан Уговор о научној и пословно-техничкој сарадњи између  
ове две институције. Уговорне стране су се сагласиле да успоставе и 
одржавају обострано корисну и интересну пословно-техничку и научну 
сарадњу на принципима међусобног уважавања, са развојем и унапређењем 
односа у областима за које су регистровани. Имајући у виду досадашњу 
добру праксу, очекује се да ће се сарадњом остварити ефикасније 
коришћење расположивих материјалних и кадровских потенцијала и 
постићи бољи резултати. (више на 
http://www.apps.org.rs/2015/03/potpisan-ugovor-o-naucnoj-i-poslovno-
tehnickoj-saradnji-asocijacije-prostornih-planera-srbije-i-geografskog-fakulteta-
univerziteta-u-beogradu/) 
 

- На 23. Међународном салону урбанизма одржаном у Београду (07. 
новембар 2014. године), у категорији "Публикације", АППС је освојила 3. 
награду за Зборник радова Научно-стручног скупа Локална самоуправа у 
планирању и уређењу простора и насеља – Управљање земљиштем (више 
на http://www.apps.org.rs/2014/11/) 
 

- Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), поводом свог 
јубилеја – 60 година постојања и рада, доделио је дана 07. децембра 2014. 
године Асоцијацији просторних планера Србије Захвалницу, као знак 
признања за дугогодишњу успешну сарадњу (више на 
http://www.apps.org.rs/Zahvalnica_IAUS_2014.pdf) 
 

- Редовни годишњи Финансијски извештај за 2014. годину сачињен је и 
предат надлежним органима у законом прописаном року; Утврђен је 
Предлог плана и програма рада АППС за наредни једногодишњи период 
(од маја 2015. године), и др. 
 

- Јавност рада и информисање о раду АППС обезбеђивани су  
континуираним извештавањем на веб сајту Асоцијације, као и кроз 
непосредну комуникацију и размену информација како са члановима 
Асоцијације, тако и са партнерима.  

 
У Београду, априла 2015. године  
 

за Управни одбор Асоцијације просторних планера Србије  
п р е д с е д н и к  

 
мр Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ, дипл. пр. планер 
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        П Р Е Д Л О Г 
 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  
АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ 

ЗА ПЕРИОД МАЈ 2015 - АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ 
 
 
 
План и Програм рада АППС пројектовани су на основу задатака дефинисаних у 
Статуту АППС и прилагођени специфичностима актуелне ситуације у којој се 
налазе просторно-планерска струка и непрофитни сектор у Србији. 
 
Приоритети за период мај 2015 - април 2016. године: 
 

- Редовно одржавање седница УО АППС и реализација активности на основу 
обавеза из Статута АППС (у континуитету) 

 
- Припрема и организовање X (редовне) Скупштине АППС (април 2016. 

године) 
 

- "Мапирање потенцијала/ресурса" – компонента 1: ажурирање базе 
података о члановима АППС; компонента 2: формирање базе података о 
органима управе ЈЛС надлежним за послове ПиУП у Србији; компонента 3: 
формирање базе података о јавним урбанистичким и другим 
предузећима/организацијама у области ПиУП у Србији (мај-октобар 2015.) 

 
- Праћење активности на изради/новелирању законског оквира планирања 

и уређења простора и насеља у Србији и укључивање/реаговање по 
потреби (у континуитету) 

 
- Наставак и даље развијање међународне сарадње (SRL и друга сродна 

удружења/организације) уз разматрање могућности за учешће АППС у 
међународним пројектима (у континуитету) 

 
- Припрема и објављивање прилога о АППС у стручном часопису Немачког 

удружења урбаних, регионалних и просторних планера - SRL 
(http://www.srl.de/) PlanerIN 
(http://www.srl.de/publikationen/planerin.html)(до краја 2015.) 

 
- Успостављање сарадње са струковним организацијама планера/урбаниста 

са територије некадашње СФРЈ, организовање и реализација међусобних 
посета са циљем припреме платформе за формирање Регионалне мреже 
струковних организација, уз потписивање протокола о сарадњи и сл. (мај 
2015-април 2016.) 

 
- Организовање и реализација Округлог стола на тему "Планирање и 

политика" (оквирно новембар 2015-фебруар 2016. године). 
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- Припрема и реализација Шестог научно-стручног скупа са међународним 

учешћем "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља", 
Златибор (април 2016. - условљено финансијским могућностима АППС) 

 
- Учествовање на састанцима, конференцијама, радионицама и округлим 

столовима посвећеним питањима планирања просторног и урбаног развоја 
у земљи и иностранству (у континуитету) 

 
- Унапређење web сајта АППС, његово редовно ажурирање и одржавање, уз 

информисање чланова АППС и јавности о активностима Асоцијације (у 
континуитету) 

 
- Промоција активности АППС на ТВ и радију, у штампи, на друштвеним 

мрежама... (у континуитету) 
 

- Представљање АППС на слободној енциклопедији Википедији (Wikipedia 
http://sh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia) на више језика. 

 
- Унапређење визуелног идентитета АППС - "тотал дизајн" (припрема 

пројектног задатка и др. – мај-новембар 2015.)  
 

- Активности које нису наведене у Програму, а у току године их као предлоге  
прихвати и одобри УО АППС. 

 
План и Програм рада АППС прилагођаваће се актуелним дешавањима везаним за 
струку, при чему ће УО АППС бринути да чланови АППС буду благовремено 
информисани и, по потреби, косултовани. 
 
 
У Београду, априла 2015. године  
 
 

за Управни одбор Асоцијације просторних планера Србије  
п р е д с е д н и к  

 
мр Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ, дипл. пр. планер 
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П Р Е Д Л О Г 
 
Скупштина Асоцијације просторних планера Србије, на седници одржаној 
17.04.2015. на Палићу, доноси 
 
 

П Р О Г Л А С  
О СТАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ 

 
 

Имајући у виду положај, третман и перспективу струке просторног 
планирања у Србији данас, изражавамо: 
 

1. Озбиљну забринутост због третмана простора и насеља, планских 
докумената, јавног интереса, планерских и урбанистичких 
институција у актуелној друштвеној ситуацији у Србији. 

2. Бојазан за перспективу садашње и будуће генерације стручњака, 
студената и експерата који се баве пословима планирања, уређења, 
заштите и развоја простора и насеља. 

3. Растуће непоштовање прописа, праксе, процедура и приоритета 
развоја простора са потенцијално несагледивим последицама и по 
простор и по будућност струке. 

 
У циљу превазилажења актуелне ситуације и унапређења струке захтевамо 
да се: 
 

1. Неодложно прекине са ниподаштавањем струке, науке и праксе 
засноване на догогодишњем искуству планирања и уређења 
простора и насеља у Србији. 

2. Безусловно поштује хијерархичност планова, процедура израде и 
доношења планских докумената, приоритета и обавеза које из њих 
проистичу, принцип позитивног законодавства и заштита јавног 
интереса.  

3. По угледу на афирмисане иностране примере, планерска струка 
консултује и уважи при доношењу стратешких докумената, 
пројеката, закона, прописа и капиталних пројеката од значаја за 
свеукупну друштвену заједницу. 

4. Установи јасан систем планерских институција на свим нивоима, од 
националног (реафирмација Републичке агенције за просторно 
планирање и њена нова позиција), регионалног, до локалног и 
спречи даље урушавање струке, јавних планерских и урбанистичких 
предузећа и дирекција за газдовање грађевинским земљиштем. 
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5. Транспарентно, професионално и интегрално приступи 
дефинисању и реализацији пројеката од значаја за друштвену 
заједницу на локалном, регионалном и националном нивоу, 

 
Од својих чланова Скупштина захтева да се: 
 

1. Асполутно придржавају етичких, еснафских и моралних принципа 
струке. 

2. У односу на положај који заузимају непрестано доприносе достизању 
захтева из овог прогласа. 

3. Допринесу да се престане са дампинговањем цена планова и услуга и 
девалвирањем струке. 

4. Залажу за унапређењe положаја струке и даљих активности АППС. 
 
Из свих наведених разлога позивамо друге струковне организације да овај 
проглас подрже и да нам се придруже у формирању Савета струке 
састављеног од представника свих струковних удружења и осталих 
заинтересованих институција које се баве планирањем, заштитом и 
уређењем простора и насеља, као тела које би се, по потреби, старало о 
заузимању зеједничког става о свим важним темама које су од стратешког 
значаја за струку. 
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