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Скупштина Асоцијације просторних планера Србије, на седници 
одржаној 17. априла 2015. на Палићу, донела је 
 
 

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. Апсолутно 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 заједничког става о темама које су од стратешког значаја за 
струку планера/урбаниста у Србији. 
 

 
 


