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И З Л О Ж Б А 
„ПРОСТОРНO И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ“ 

Косовска Митровица, април-мај 2022. године 

КАРАКТЕР И САДРЖАЈ ИЗЛОЖБЕ 

Изложба се организује као тематска. Тема изложбе су плански документи свих нивоа и 
остали стручни документи (урбанистички пројекти, студије, истраживања, програми и 
пројекти) који су рађени за простор Косова и Метохије. Реализује се са радовима у оквиру 
следећих категорија: 

1. Просторни планови (1.1. регионални просторни планови и просторни планови
подручја посебне намене; 1.2. просторни планови градова и општина);

2. Урбанистички планови (2.1. генерални урбанистички планови; 2.2. регулациони и
детаљни урбанистички планови);

3. Урбанистички пројекти и реализације;
4. Истраживања, студије, програми и пројекти из области просторног и

урбанистичког планирања;
5. Публикације.

Изложба нема такмичарски карактер. Циљ изложбе је афирмација планерске струке и 
делатности просторног и урбанистичког планирања, те промоција досадашњег рада и 
резултата стручних институција усмерених на територију Косова и Метохије и њиховог 
доприноса планирању, развоју и уређењу простора и насеља Косова и Метохије. 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ИЗЛОЖБИ 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која су својим стручним радом и резултатима 
на неки начин допринела планирању, развоју и уређењу Косова и Метохије. За изложбу се 
могу пријавити радови који су рађени за простор АП Косово и Метохија у оквиру наведених 
категорија. Број пријављених радова је неограничен. Могу се пријавити радови који су већ 
излагани на претходним изложбама или салонима. Сви пријављени радови (након рецензије) 
биће објављени у каталогу на српском језику, а селектовани радови биће приказани на 
изложби у Косовској Митровици у виду плаката. Учешће је бесплатно, док трошкове израде 
и штампе плаката сносе физичка и правна лица (учесници, институције).  

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ И ПРИПРЕМУ РАДОВА 

Пријава радова обавља се електронски, слањем попуњеног е-обрасца (.docx документа) 
приложеног уз позив, на назначену e-адресу (office@apps.org.rs или dusanristic@apps.org.rs). 
У обрасцу је потребно унети тражене податке о плану/пројекту (назив рада, категорију, 
руководиоца израде и радни тим, ауторе плаката, назив институције, годину израде и 
усвајања, краћи опис...), уз поштовање писма, величине и стила слова. 
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За каталог је потребно припремити краћи текст и изабрати графички прилог који на најбољи 
начин приказује документ (план, студију, пројекат и др.). Графичка илустрација потребно је 
да буде величине 18x12 cm (водоравно положена), резолуције 300 dpi, у .jpg формату и 
CMYK облику. За текст дужине до 150 речи, користити ћирилично писмо, фонт Times New 
Roman 11 pt. 

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПЛАКАТА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ИЗЛОЖБИ 

На изложби радови се приказују на плакату формата 70x100 cm (на папиру веће грамаже, 
картону или каширани на лепенци). Дизајн и аранжман плаката по избору учесника 
(усправан или водораван положај). Припремљени плакати морају имати слободан простор 
10x10 cm у доњем десном углу за ознаку изложбе. Аутори радове у категорији 
„публикације“ могу приказати у виду плаката или доставити један примерак публикације.  

ВАЖНИ ДАТУМИ (ОКВИР) 

Јавни позив за учешће: прва половина марта 
Рок за доставу материјала за каталог: 03. април 2022. 
Рок за доставу постера: 24.04.2022. 
Датум свечаног отварања изложбе: крај априла – почетак маја 2022. године (тачан датум ће 
накнадно бити утврђен) 


