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Поштовани,                                                          
 
Пројекат српско-немачке сарадње „Унапређење управљања земљиштем на нивоу 
локалних самоуправа“ од 2010. године градовима и општинама у Србији пружа техничку 
подршку у модернизацији управљања земљиштем на локалном нивоу. У светлу жељеног 
придруживања Србије Европској унији, посебан циљ пројекта је да се партнери на 
локалном, али и на националном нивоу, кроз усклађивање система планирања приближе 
стандардима и смерницама ЕУ на пољу планирања урбаног развоја и начина коришћења 
земљишта.  
 
Једна од тема којим се пројекат протеклих година бавио је и учешће јавности у 
просторном и урбанистичком планирању. У првој фази пројекта реализовано је неколико 
пилот пројеката у оквиру којих су тестиране различите технике партиципације. Резултати 
ових пројеката ушли су у Водич за партиципацију у планирању урбаног развоја. На 
предлог пројекта, у склопу доношења измена и допуна Закона о планирању и изградњи у 
поступак израде просторних и урбанистичких планова у Србији уведен је рани јавни увид. 
 
Задовољство нам је да Вас позовемо на радионицу у склопу нашег циклуса „Урбана 
лабораторија“ посвећену овој теми, која ће се одржати 27. октобра 2015. са почетком у 
11:00 часова у Београду, СКГО, 8 спрат  
 
Циљ ове радионице је представљање искустава са новим партиципативним приступима у 
поступку израде просторних и урбанистичких планова и прва размена искустава о 
новоуведеном инструменту раног јавног увида. Све ће бити допуњено и презентацијом на 
тему праксе учешћа јавности у планирању у Немачкој.  
 
У завршном делу ће бити размотрено питање да ли је и уз спровођење којих мера могуће 
да инструмент партиципације јавности допринесе унапређењу степена прихваћености и 
квалитета просторних и урбанистичких планова, што му је и циљ.  
 
Програм радионице можете наћи у у прилогу.   
 
Најљубазније Вас молимо да свој долазак потврдите до 23. октобра 2015. путем е-маила. 
Контакт особа је Невена Ђурђевић, е-маил nevena.djurdjevic@mgsi.gov.rs. 
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