ИЗВЕШТАЈ О ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ РАДУ УДРУЖЕЊА
УРБАНИСТА СРБИЈЕ, 2009-2012.ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ О ОСНОВНИM АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА
СРБИЈЕ ЗА 2009.ГОДИНУ

Министар Министарства животне срдине и просторног планирања, др
Оливер Дулић, дописом се почетком године обратио да УУС узме учешће у
разматрању радне верзије Закона о планирању (уређењу), грађевинском
земљишту и изградњи и да евентуалне примедбе, предлоге и сугестије
пошаље Министарству.
Законодавна комисија УУС у проширеном саставу, одржала је две седнице
у Београду.
Дана 23.01.2009.године Законодавна комисија радила је у саставу:Душан
Пајовић (председник), мр Михаило Медведев, Александар Костић, Борислав
Ивановић, мр Милица Грозданић, Сања Чиплић, Анђелка Ристић, мр
Наташа Крстић, мр Душан Минић, мр Миодраг Ференчак и Светлана
Јаковљевић.
Један од закључака Комисије био је да се за следећи састанак доставе и
примедбе заинтересованих колективних и индивидуалних чланова УУС.
Дана 6.фебруара 2009. године, Комисија је радила у саставу: Душан
Пајовић (председник), мр Наташа Крстић, мр Миодраг Ференчак, др Весна
Златановић Томашевић, Анђелка Ристић, др Верољуб Трифуновић, мр
Mилица Грозданић, Борислав Ивановић, Драгана Цанић, мр Душан Минић,
Проф.др Миодраг Ралевић, мр Михаило Медведев, Александар Костић и
Светлана Јаковљевић.Укупан број присутних је 14, само је оправдано
одсутна Сања Чиплић.
Закључак Комисије био је да се све примедбе, мишљења и сугестије упуте
Председништву УУС, а затим Министарству.
Крајем јануара и почетком фебруара председник УУС, мр Душан Минић, је у
циљу сарадње обавио разговор са Генералним секретаром Савеза
инжењера и техничара Србије мр Браниславом Вујиновићем, а затим са
Ненадом Теслом, директором Републичког геодетског завода (сарадња на
организацији Летње школе урбанизма).

Председник УУС, мр Душан Минић, председник Савета салона урбанизма,
арх. Славица Ференц и секретар УУС, Светлана Јаковљевић, дана
10.02.2009. год. Посетили су ЈП Завод за урбанизам Ниш и разговарали са
директором мр Драганом Радивојевић и представницима Друштва
урбаниста Ниша о учешћу ЈП и ДУН у Основним активностима УУС у
2009.години. Такође разговарано је и о одржавању 18.Међународног салона
урбанизма, тј. могућности града Ниша да се прихвати учешћа у реализацији
и припреми Салона.
Заједничка седница Председништва УУС, Комисије за законодавство и
директора појединих институција одржана је 13.фебруара 2009.године у
Крушевцу (просторије Регионалне привредне коморе Крушевца).
Домаћин овог скупа било је ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
Крушевац и директор овог предузећа др Милан Пунишић, дипл.просторни
планер.
После љубазних поздравних речи домаћина (представник града Крушевца и
представник ЈП Дирекције) презентиран је приказ активности Дирекције за
урбанизам и изградњу Крушевац у периоду од 50 година.
Главна тачка дневног реда био је Извештај Комисије за законодавство УУС.
Разматране су и усвојене примедбе, предлози и сугестије на радну верзију
Закона о планирању (уређењу), грађевинском земљишту и изградњи.
Донет је закључак да се посебно упути допис Министру др Оливеру Дулићу,
као обавештење да је радна верзија Закона разматрана, а обиман
материјал са свим појединачним примедбама
и мишљењима упути
помоћнику министра Александри Петровић Дамњановић.
У оквиру треће тачке дневног реда, Славко Лукић и Славица Ференц
поднели су извештај са 17.Међународног салона урбанизма, Бијељина
2008.
Донет је закључак да се Летња школа урбанизма одржи у сарадњи УУС и
Републичког геодетског завода и то од 8.до 10.јуна 2009.г. на Златиборуинститут "Чигота". Тема Летње школе је "Место и улога учесника у новом
Закону о планирању и грађењу као и Закону о државном премеру и катастру
непокретности"
Поводом јубилеја 50 година постојања, Председништво је донело одлуку да
се ЈП Завод за урбанизам Ниш, додели Специјално признање за
унапређење урбанистичке делатности.
У првој половини марта 2009.године обављени су контакти у вези припреме
за одржавање Летње школе урбанизма.

УУС у оквиру формирања мреже институција одржало је 18.марта 2009.год.
састанак у Београду ради договора о заједничком учешћу на тендеру у
Црној Гори, БИХ-Република Српска и другим земљама. Састанку је
присуствовао један број предузећа из Србије и Републике Српске.
На позив Немачког Савезног Министарства за економску сарадњу и развој
(BMZ) и Немачке техничке сарадње (GTZ ), 30.марта 2009.год. у Београду је
одржан састанак са представницима GTZ (Dr Babeette Wehmanne, Frank
Samol). Испред УУС присуствовали су: мр Душан Минић, Проф.др Миодраг
Ралевић, мр Александар Јевтић, мр Ратка Чолић и Светлана Јаковљевић.
Тема разговора је био пројекат "Управљање земљиштем и катастар у
Србији", а све у циљу потпунијег сагледавања потребе различитих
институција у Србији и идентификација области у којима немачка страна
може да понуди подршку.
У оквиру јубилеја 50 година постојања ЈП Завод за урбанизам Ниш и ДУН,
31.марта 2009.године, у галерији Србија, отворило је поставку 17.салона
урбанизма, Бијељина 2008. Испред УУС, присутнима се обратио
председник УУС, мр Душан Минић. Уз присуство великог броја посетилаца
и веома квалитетне презентације и програма, може се констатовати да је
гостовање 17. салона урбанизма било веома успешно.
Дана 1.априла 2009.г. у Великој сали Универзитета Ниш-зграда Бановина,
одржана је Свечана академија поводом обележавања 50 годинаод
оснивања ЈП Завод за урбанизам Ниш. Скуп и програм били су изузетни, а у
име УУС поздравним говором се обратио председник УУС, мр Душан
Минић, и уручио Специјално признање Заводу за урбанизам Ниш.
Почетком априла 2009.г. послато је прво обавештење о одржавању Летње
школе урбанизма, а друго обавештење, много комплетније и конкретније,
послато је средином априла.Треће обавештење послато је почетком маја.
Заједничка седница Председништва УУС и Савета салона урбанизма
одржана је у Новом Саду (зграда Скупштине града Новог Сада) дана
23.априла 2009.године.
Скуп је поздравио председник Скупштине града Новог Сада, Александар
Јовановић и директор ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, мр
Александар Јевтић и Зоран Јовановић (Републички геодетски завод),
заменик председника организационог одбора Летње школе урбанизма.
У оквиру тематског дела презентацију Развоја града Новог Сада је веома
успешно представио директор ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови
Сад, мр Александар Јевтић.
Радни део седнице Председништва УУС имао је следеће тачке дневног
реда: 1. Информација о основним активностима УУС из претходног периода

и припрема за одржавање Редовне годишње Скупштине УУС, 2. Летња
школа урбанизма, Златибор-Институт"Чигота" 2009.г., 3. Извештај о раду
Комисије за конкурсе, 4. Извештај о активностима организационих целина
УУС.
Седницом Савета салона урбанизма председавао је председник Савета
салона урбанизма, Славица Ференц, д.и.а.
На седници су усвојени Програм и Правилник 18. Међународног салона
урбанизма, који ће се одржати у Нишу.
Премијерна поставка Салона одржана је 6.новембра 2009.(ПЕТАК), јер
8.новембар 2009. године био је недеља.
Активности на реализацији конкурса за урбанистичко-архитектонско
решење центра Бечеја одвијао се по програму. Жири је 25. маја донео
одлуке, доделио је три награде и три откупа, а за три рада су обезбеђена
обештећења.
Започет је и рад на организацији конкурса за урбанистичко-архитектонско
решење стамбено-пословног комплекса "Калуђерско поље" у Прибоју.
На Генералној скупштини Савета урбаниста Европе (СЕУ), која је одржана
15. и 16. маја 2009.године у Бриселу, Удружење урбаниста Србије је
примљено у пуноправно чланство.
У позиву за седницу Скупштине, којој нису присуствовали представници
УУС, приложен је дневни ред, при чему се истиче следеће:
• Административни део седнице се односио на план активности Савета
за период од 2010-2013.
• Стручни део седнице Скупштине се односио на: извештај о
активностима УН ХАБИТАТ, тему територијалне кохезије-Стратешко
планирање ка Територијалној кохезији, извештај и приказ кључних
примера кохезионих програма, полицентричне регионе у Алпскојадранском подручју, и активности Савета Европе-CEMAT-CDPATER
и Европска повеља о пределу, и др.
Савет урбаниста Европе је основан 1985. године и удржује 24
професионалне асоцијације и института 22 европске земље. Текући рад
СЕУ се односи на:
• Дисеминацију ревидоване Атинске повеље о планирању градова у
21. веку (2003),
• Рад на подстицању квалитетнијих и ефикаснијих градова и урбаног
живота у Европи,
• Израду смерница за планирање и територијалну кохезију,
• Публиковање
материјала
са
кључних
конференција
о
урбаном/просторном планирању у Европи,

•

Доделу награда у области урбаног и регионалног планирања у
Европи.

Од стране Инжењерске коморе Србије-Матичне секције урбаниста упућен је
допис председнику УУС да присуствује стручном скупу "Урбани форум",
Ивањица, 20.мај 2009.године. Мр Душан Минић је поздравио присутне и
обратио се скупу.
У организацији Удружења урбаниста Србије и републичког геодетског
завода у периоду од 8-10.јуна 2009.године, на Златибору, Институт "Чигота"
одржана је Летња школа урбанизма са темом: Место и улога учесника у
новом Закону о планирању и грађењу као и Закону о државом премеру и
катастру непокретности".
Скупу је присуствовало око 250 учесника из Србије, Црне Горе и Републике
Српске. Било је значајно учешће и представника струке из градских и
општинских управа.
Присутне је поздравио председник Скупштине општине Чајетина, директор
Републичког геодетског завода, директор пореске управе Републике Србије,
представник Републике Српске, председник Матичне секције урбаниста при
Инжењерској комори Србије, Декан Летње школе и председник Удружења
урбаниста Србије.
Оцењено је од стране учесника, предавача и гостију да је ово један од
веома успешних скупова. Саопштење је припремио експертни тим
предавача: еминентни професори са Универзитета, експерти из
Републичког геодетског завода и јавних и других предузећа, локалне
самопуправе, урбанисти, планери, пројектанти и инвеститори. Штасмпан је
Зборник радова свих приложених радова.
Летња школа је радила у преподневним и поподневним часовима. Била је у
сали увек присутност учесника 100%. То је велики квалитет овог скупа.
Учесници су добили сетификат о завршеној Летњој школи.
Завршна саопштења и закључци Летње школе урбанизма 2009.године
достављени су одређеним институцијама.
Поред основних активности, учесници Летње школе посетили су и Етно
центар Сирогојно. Уједно била је изложба радова са 17. Међународног
салона урбанизма, Бијељина 2008 год., као и изложба једног броја радова
из ЈП "План" Шабац.
Редовна Скупштина Удружења урбаниста Србије одржана је 8.јуна
2009.године на Златибору, Институт "Чигота" са следећим дневним редом:

Извештај и План рада. Такође је у Удружење урбаниста Србије примљено
око 30 нових чланова, а додељен је и одређен број признања.
Дана 16.октобра 2009.године одржано је Председништво Удружења у
Свилајнцу (зграда општине).
Седници Председништва УУС присуствовала је и председница општине
Свилајнац, др Горица Динчић Тасић, а у оквиру тематског дела извршена је
и презентација Плана генералне регулације са елементима детаљне
регулације за зону привређивања "Велико поље" у Свилајнцу.
Радни део седнице Председништва УУС имао је следећи дневни ред: 1)
Извештај о реализацији Летње школе урбанизма 2009.год., 2) Извештај о
активностима на припреми 18. Међународног салона урбанизма, 3) Договор
о активностима УУС у наредном периоду и 4) Информација о припреми
саветовања на тему нових закона о планирању и изградњи, као и закона из
области геодезије.
Премијерна поставка 18. Међународног салона урбанизма одржана је
6.новембра у Нишу у галерији "Србија", јер ове године, традиционалну
датум одржавања Салона, 8. новембар је био недеља, па је из практичних и
организационих разлога датум одржавања био промењен.
Дан пре отварања Салона одржана је конференција за штампу и седница
Савета салона урбанизма, где је разматран Извештај селекционе комисије,
Извештај жирија 18. Салона и Програм свечаног отварања Салона.
На Салону урбанизма изложен је значајан број радова у десет категорија
(просторни планови, урбанистички планови, урбанистички пројекти и
реализације, конкурси, истраживања и студије, заштита животне средине
кроз студије и урбанистичке планове, примена информатичке технологије,
публикације и студентски радови).
Организатор Салона урбанизма је Удружење урбаниста Србије, а
реализатор је био УУС, ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштво урбаниста
Ниша уз свесрдну помоћ града Ниша.
На отварању Салона урбанизма било је око 300 присутних а између осталих
и руководство града Ниша, Нишки владика Иринеј, делегације из
иностранства (Данска, Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Бугарска), руководство Инжењерске коморе Србије, председник
ДАГИТ-а из Бања Луке, средства информисања итд.
Значајно је напоменути да је овај Салон карактеристичан по присуству не
само градова већ директно и делегација из иностранства, као и да је било
велико интересовање студената (Београд, Ниш, Нови Сад, Бања Лука,

Подгорица, Сарајево и Загреб). На основу оваквог интересовања студената
може се закључити да урбанизам има перспективу.
Удружење урбаниста Србије, Републички геодетски завод, Министарство
финансија-Пореска управа и Актив урбаниста Крагујевца, 18.11.2009.
године у хотелу "Шумарице"-Крагујевац организовало је стручни скуп са
темом: "Правци промена у новом Закону о државном премеру и катастру и у
новом закону о планирању и изградњи".
Пред велим бројем представника средстава информисања, стручни скуп је
поздравила Александра Петровић Дамњановић, помонићник министра у
Министарству животне средине и просторног планирања, председник
Удружења, директор Републичког геодетског завода, дитректор Пореске
управе Србије и представник града Крагујевца.
Стручном скупу присуствовало је преко 200 учесника и било је неколико
тематских блокова:
I Основне напомене о правцима новог Закона о планирању и изградњи
• Александра Петровић Дамњановић, помонићник министра у
Министарству животне средине и просторног планирања
• Милија Ђаловић, Министарство животне средине и просторног
планирања
II Закон о државном премеру и катастру
• Ненад Тесла, директор Републичког геодетског завода
• Младен Дугоњић, Републички геодетски завод
Извори прихода локалне самоуправе-нови систем опорезивања
III
непокретности у Србији
• Др Драгутин Радосављевић, директор Пореске управе Србије
IV Урбанистички планови, реализације и градско грађевинско земљиште
• Проф.др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет Београд
• Проф.др Весна Златановић Томашевић, Висока Грађевинско
геодетска школа Београд
V Просторни планови
• Проф.др Верољуб Трифуновић, Крагујевац
Пратећа манифестација скупа је била Презентација делатности и
конкурсног рада за израду идејног архитектонског решења стамбенопословног објекта Delta Generali Osiguranje у Крагујевцу.
Дана 27.11.2009.године у Сава центру, Београд, одржан је семинар:
"Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података у
Србији". Организатор струћног скупа био је Републички геодетски завод и

норвешка организација за картографију и катастар Статенс Картверк. По
позиву организатора присуствовали су и представници Удружења
урбаниста Србије. Званично је пуштен у рад иницијални геопортал Србије
уз присуство норвешког амбасадора у Србији, представника из
СтатенсКартверка, представника НИГП-а (министарства и други државни
органи, локална самоуправа и јавна предузећа), образовних институција,
приватног сектора и руководства Републичког геодетског завода.
Пословање УУС током године одвијало се тако да су утрошена средства
била увек у складу са приходима.
Полагање стручних испита из области урбанизма и просторног планирања
реализовало се у складу са предвиђеним испитним роковима, а све у
сарадњи са Савезом инжењера и техничара Србије.
Салон урбанизма (радови са премијерне поставке 17. Салона одржаног у
Бијељини) гостовао је успешно током године у Нишу, Крагујевцу, Шапцу,
Златибору и Београду.
Сарадња и контакт са ресорним Министарством, сродним удружењима,
Савезом инжењера и техничара Србије, Инжењерском комором Србије,
Друштвом архитеката, грађевинских инжењера и техничара-Бањалука,
Републичким геодетским заводом, Пореском управом Републике Србијестручни скупови, локалном самоуправом, јавним и приватним предузећима,
факултетима, организационим целинама УУС итд. Одвијала се у
континуитету.

ИЗВЕШТАЈ О ОСНОВНИМ АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА
СРБИЈЕ ЗА 2010.
Цела 2010.година је била у знаку јубилеја 55 година постојања и више од
пола века успешног рада Удружења урбаниста Србије.
У складу са Програмом рада Удружења урбаниста за 2010. годину,
почетком године, тј. 02.02.2010. године у Шиду је одржана седница
Председништва Удружења урбаниста Србије са следећим дневним редом:
1. Извештај о основним активностима Удружења урбаниста за 2009.
годину;
2. Основни правци деловања Удружења урбаниста Србије и план рада
УУС за 2010. годину;
3. Почетак припреме и дефинисања теме Летње школе урбанизма-Тара
2010;

4. Доношење одлуке о одржавању 19. Међународног салона урбанизма
у граду Шапцу;
5. Извештаји организационих целина Удружења урбаниста Србије.
Седници Председништва присуствовали су и представници руководства
општине Шид и директор јавног урбанистичког предузећа Милан Јандрић.
Домаћин је приказао и један урбанистички план са подручја Шида, а
посећено је Јавно урбанистичко предузеће Шид и Галерија слика «Сава
Шумановић».
Извештај о пословању за 2009. годину и План рада УУС за 2010. годину су
једногласно увсојени и упућују се Скупштини УУС.
Дана 11.02.2010. године, на седници Скупштине Војвођанског удружења
урбаниста, изабран је за председника Мр Александар Јевтић.
Ј.П. Завод за урбанизам «Урбанизам» Нови Сад, дана 12.02.2010. године у
СПЦ «Војводина (СПЕНС) обележило је 50 година постојања. Поводом
великог јубилеја, председник Удружења урбаниста Србије, Мр Душан
Минић, уручио је Специјално признање предузећу за изузетан допринос у
развоју урбанистичке делатности.
У организацији Удружења урбаниста Србије, града Лесковца и Центра за
развој Јабланичког и Пчињског округа, дана 15.04.2010. године у мотелу
«Предејане», Предејане, одржан је стручни скуп са темом «Актуелне
промене и реализације у Новом закону о планирању и изградњи».
Стручни скуп имао је за циљ да стручним предавањима и јавним
саопштењима укаже на актуелне промене у Новом закону о планирању и
изградњи са посебним освртом на нову пореску политику према
непокретностима у Србији.
Стручни скуп је имао следеће тематске блокове:
1. Изворни приходи локалне самоуправе-Нови систем опорезивања
непокретности у Србији;
2. Просторни планови;
3. Урбанистички планови и реализације;
4. Градско грађевинско земљиште;
5. Искуства локалних самоуправа и предузећа из урбанизма и
грађевинског земљишта;
6. Стручна контрола планских докумената од стране републичких
органа и комисија.
Стручни скуп је, изнад очекивања, био успешан. Број присутних је био око
120. Сви предавачи су били присутни, а реферати веома квалитетни и
интересантни.

За успешност скупа у Предејанима посебне заслуге има домаћин, тј.
Драгана Стошић, помоћник градоначелника за урбанизам града Лесковца и
Биљана Станковић, директор Центра за развој Јабланичког и Пчињског
округа.
У вези припреме седнице Председништва и одржавања Салона урбанизма,
22.04.2010. године у Шапцу је одржан састанак Председника Удружења
урбаниста Србије Мр Душана Минић, секретара Удружења урбаниста
Србије Светлане Јаковљевић, директора ЈУП «План» Шабац Јасмине
Стевановић, и Председника Савета Салона урбанизма Славице Ференц.
У просторијама Републичког геодетског завода, дана 23.04.2010. године
одржан је састанак у вези организације Летње школе урбанизма-Тара 2010.
Састанку су присуствовали директор Републичког геодетског завода, Ненад
Тесла, председник Удружења урбаниста Србије, Мр Душан Минић, декан
Летње школе урбанизма, Др Верољуб Трифуновић и заменик председника
Организационог одбора Зоран Јовановић.
Поводом проблема цена у поступку јавних набавки за израду просторних и
урбанистичких планова у Београду је 26.04.2010. године у организацији
Удружења урбаниста Србије одржан састанак неколико јавних и приватних
урбанистичких предузећа. Констатовано је да су понекад цене испод свих
критерија, а има случајева да се фаворизују услови плаћања који
подразумевају плаћање урађене документације после усвајања и
доношења планског документа. Према томе, код понуђених цена поводом
јавних позива не примењује се «Одлука о начину утврђивања минималних
цена израде просторних и урбанистичких планова», односно Акт
Инжењерске коморе Србије.
Због уочених поремећаја, који угрожавају опстанак урбанистичких
институција, Удружење урбаниста Србије као струковна организација која
окупља урбанисте Србије, на Председништву УУС одржаном у Шапцу
донела је неколико предлога препорука и мера.
После гостовања 18. Међународног салона урбанизма у Македонији
(Скопље, Куманово . . .), Салон урбанизма је 04.05.2010. године гостовао у
Крагујевцу. Заједничку изложбу радова Салона урбанизма и ЈП Дирекције
за урбанизам Крагујевац отворио је председник Удружења урбаниста
Србије, Мр Душан Минић.
Заједничка седница Председништва Удружења урбаниста Србије и Савета
Салона урбанизма одржана је у Шапцу дана 12.05.2010. године. Седницом
су председавали председник Удружења урбаниста Србије, Мр Душан Минић
и председник Савета Салона урбанизма, Славица Ференц,дипл.инж.арх.
Дневни ред на седници Председништва био је следећи:

1. Извештај о припремама за одржавање Летње школе урбанизма, Тара
2010.;
2. Информација о одржаном састанку са једним бројем урбанистичких
предузећа у вези тендера;
3. Информација о гостовању 18. Међународног салона урбанизма;
4. Припрема за одржавање Редовне скупштине Удружења урбаниста
Србије;
5. Предлог награда и признања УУС поводом одржавања Редовне
скупштине УУС;
6. Разматрање и усвајање Програма и правила 19. Међународног
салона урбанизма који ће се одржати у граду Шапцу, 8. новембра
2010. године.
У оквиру тематског дела Тема је била: «Шабац, домаћин 19. Међународног
салона урбанизма».
Чланове Председништва поздравио је градоначелник града Шапца, Милош
Милошевић, и уједно дао велику подршку 19. Међународном салону
урбанизма.
Такође био је присутан и велики број средстава информисања, који су дали
подршку Салону урбанизма и Летњој школи урбанизма.
На позив Немачког Савезног Министарства за економску сарадњу и развој,
тј. Немачке техничке сарадње (GTZ), 19.05.2010. године у Крагујевцу је
одржан састанак са представницима GTZ (Harald Uveller, Christfried Vetter,
Др Ратка Чолић, Бранко Беговић). Испред Удружења урбаниста Србије
разговор је водио председник УУС Мр Душан Минић.
Тема разговора је био пројекат «Унапређење управљања земљиштем на
нивоу локалних самоуправа у Србији», а то подразумева постизање
следећих појединачних циљева (области извршења):
1. Развијање и тестирање нових инструмената управљања земљиштем
уз примену и даљи развој ГИС технологија;
2. Размена знања и искустава у вези нових инструмената управљања
земљиштем;
3. Препоруке за побољшање правног и институционалног оквира;
4. Стручно образовање и усавршавање кроз практичну оријентацију.
Основни циљ разговора је био потпуније сагледавање потребе различитих
институција у Србији и идентификација области у којима немачка страна
може да понуди подршку.
Може се рећи да сe у периоду првих пет месеци 2010. године, тако рећи у
континуитету (тј. свакодневно) интензивно радило на припреми одржавања
Летње школе урбанизма-Тара 2010. године (дефинисање теме, одабир
предавача, достављање реферата, слање првог саопштења, слање другог

саопштења, контакт са предузећима, министарствима, ИКС и СКГО,
штампање зборника радова итд.).
Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод ове године
организовали су Летњу школу урбанизма (31. мај-02. јун, Тара, хотел
«Оморика») са темом:

•
•

МОНИТОРИНГ И КОНВЕРЗИЈА
Мониторинг као метод (модел) ефикасне и ефективне стручне
контроле у областима урбанизма, архитектуре и грађевинарства.
Утицај конверзије права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту на планирање и изградњу.

Летња школа урбанизма одржана на Тари била је веома успешна,
професионална и изузетно посећена (око 300 учесника). Тема конверзија и
мониторинг су пун погодак. То је била хит тема. Летња школа је попримила
и међународни карактер (учешће представника Федерације БиХ, Републике
Српске, Црне Горе и Хрватске).
Оцењено је од стране учесника, предавача и гостију да је ово један од
веома успешних скупова. Саопштење је припремио експертни тим
предавача: еминентни професори са Универзитета, експерти из
Републичког геодетског завода и јавних и других предузећа, локалне
самоуправе, урбанисти, планери, пројектанти и инвеститори. Штампан је
Зборник радова, а директно је презентовано око 30 радова.
Учесници су добили сертификат о завршеној Летњој школи урбанизма, а у
сали је била присутност учесника 100%.
Поред основних активности учесници Летње школе посетили су МећавникДрвенград и туристички комплекс Мокре Горе (вожња "Шарганском
осмицом").
Редовна Скупштина Удружења урбаниста Србије одржана је 31. маја 2010.
године на Тари са следећим дневним редом: Извештај о пословању и План
рада, Усклађивање Статута Удружења са Законом о удружењима, Пријем
нових чланова у Удружење, Доношење Одлуке о наградама и признањима
Удружења и Додељивање награда и признања Удружења урбаниста Србије.
Специјално признање за доринос у реализацији програма УУС, а посебно
Летње школе урбанизма добио је Републички геодетски завод.
Од стране Инжењерске коморе Србије-Матичне секције урбаниста упућен је
допис председнику УУС да присуствује стручном скупу "Урбани форум",
Ивањица, јун 2010. године. Мр Душан Минић је поздравио присутне и
обратио се скупу.

Крајем септембра одржано је Председништво УУС у Бијељини. Домаћин
скупа било је ДОО "Завод за урбанизам и пројектовање" Бијељина и њихов
директор Славко Лукић,дипл.инж.арх. Основне теме дневног реда биле су
следеће: Завршне припреме 19. Међународног Салона урбанизма (Шабац,
2010.год.). Договор око контакта и гостовања на Салону урбанизма у Шапцу
председника Европског савета урбаниста, господина Жоао Теиксеира,
Договор око превода Нове Атинске повеље, Одређивање представника УУС
да присуствује редовној седници Европског савета урбаниста (Брисел, 1920. новембар 2010.год.) и Извештај о основним активностима
организационих целина Удружења (Војвођанско удружење урбаниста,
Друштво урбаниста Београда, Друштво урбаниста Ниш и Актив урбаниста
Крагујевац).
Премијерна поставка 19. Међународног Салона урбанизма Удружења
урбаниста Србије одржана је као и сваке године, на светски дан урбанизма,
8. новембра 2010. год. у хали спортова "Зорка" у Шапцу.
Програм свечаног отварања 19. Међународног Салона урбанизма био је
следећи:
10,00 Долазак учесника и гостију, разгледање радова.
11,00 João Teixeira, председник Европског савета урбаниста (ЕСТР),
Обраћање скупу и предавање "About the future".
12,00 Свечано отварање 19. Међународног Салона урбанизма, Извештај
жирија и додела награда
13,00 Коктел
Дан пре отварања Салона одржана је седница Савета салона урбанизма,
где је присуствовао и председник Европског савета урбаниста, а разматран
је Извештај селекционе комисије, Извештај жирија и Програм свечаног
отварања Салона.
На Салону урбанизма изложено је 144 рада у 11 категорија (просторни
планови, генерални планови, планови генералне регулације, планови
детаљне регулације, урбанистички пројекти и реализације, конкурси,
истраживање и студије из области урбанизма, заштита животне средине
кроз студије и планове, примена информатичких технологија, публикације и
студентски радови).
Организатор Салона урбанизма је Удружење урбаниста Србије, а
реализатори су били Удружење урбаниста Србије и ЈУП "План" Шабац уз
свесрдну помоћ града Шапца.
Велики допринос за успешну реализацију Салона дали су град Шабац,
градоначеник града Шапца, Милош Милошевић, ЈУП "План" Шабац и њихов

директор Јасмина Стевановић и председник Салона урбанизма Славица
Ференц.
На отварању Салона урбанизма било је око 450 присутних, а између
осталих и руководство града Шапца, председник Европског савета
урбаниста (који је директно дошао из Лисабона), Харолд Милер из Немачке
са својим сарадницима, представници Македоније, Црне Горе, БиХ,
Републике Српске и Словеније.
Значајно је напоменути да је овај Салон отворио контакт са великим бројем
градова, али и делегацијама из иностранства.
Веома је било значајно ангажовање Др Ратке Чолић, председника Комисије
за међународну сарадњу Удружења урбаниста Србије, која је обављала
договоре са Европским саветом урбаниста да њихов председник, поводом
јубилеја 55 година УУС, дође на отварање 19. Међународног Салона
урбанизма.
Такође Мр Зоран Радосављевић и Др Ратка Чолић дали су велики допринос
да Удружење урбаниста Србије поводом 55 година јубилеја добије
сагласност од Европског савета урбаниста да преведе Нову атинску повељу
(Визија градова у 21. веку) на српски језик и публикује је на ћириличном
писму.
У свом предговору српском издању João Teixeira, председник Европског
савета урбаниста (ЕСУ) је написао следеће:
"Удружење урбанита Србије донело је праву одлуку и у правом тренутку да
преведе Нову атинску повељу на српски језик, и публикује је на ћириличном
писму . . . . Ћирилица је постала треће званично писмо Европске заједнице,
након латинског и грчког алфабета".
"Повеља је нарочито значајна управо из разлога што је планирање
просторног развоја у фази промена, промена које су резултат економских,
финансијских и политичких криза са којима се суочава читава Европа.
Планирање просторног развоја више никада неће бити исто као што је било.
Међутим, уз разумевање тих промена, веома је важно и да сви
урбанисти/планери, широм Европе, имају заједничку визију планирања
просторног развоја . . . "
Реч наших уредника Мр Зорана Радосављевића и Др Ратке Чолић је
следећа:
"Европски урбанисти поручују: Најбољи начин да се предвиди будућност је
да је сами створимо. Зато је и написана Визија европских градова у XXIвеку
..."
Крајем ове године, тј. 14. децембра 2010. године одржана је седница
Председништва на Архитектонском факултету у Београду.

У првом делу седнице скуп је поздравио продекан Архитектонског
факултета, а тематски део се односио на Презентацију рада и активности
Архитектонског факултета.
Други део седнице је имао следећи дневни ред: 1. Усвајање записника; 2.
Извештај са XIX Међународног Салона урбанизма; 3. Извештај у вези
гостовања председника Европског савета урбаниста (ЕСТР-а) João Teixeira,
редовне скупштине ЕСТР-а одржане у Бриселу, договор око одржавања
редовне скупштине ЕСТР-а у Београду (2011.г.); 4. Представљање Нове
атинске повеље-Визија градова у 21. веку; 5. Летња школа урбанизма
2011.год.; 6. Како видите основне активности Удружења урбаниста Србије у
2011.год. (сви учесници седнице Председништва); 7. Основне активности у
2010.год. и даљи правци рада Удружења урбаниста Србије у 2011.год.; 8.
Предлог за признања која додељује Савез инжењера и техничара Србије; 9.
Уручивање Статута Удружења урбаниста који је усклађен са Законом о
удружењима и верификован од стране Агенције за привредне регистре
Републике Србије; 10. Разно.
Извештај са 19. Међународног Салона урбанизма поднела је председник
Салона урбанизма, Славица Ференц,дипл.инж.арх.
На Генералној скупштини Савета европских урбаниста (ЕСТР) која је
одржана 19 и 20. новембра у Бриселу, Удружење урбаниста представљала
је Др Ратка Чолић (Председник Комисије за међународну сарадњу УУС).
Европски савет урбаниста основан је 1985. године. Окупља 24
професионална удружења урбаниста и институција из 22 европске државе.
У оквиру Прве сесије, председник Teixeira је известио чланове о веома
успешном присуству на 19. Међународном Салону урбанизма у Шапцу и
публикованој Новој Атинској повељи на српском језику у ћириличном писму.
Свим члановима Скупштине уручен је по примерак повеље на српском
језику.
На предлог председника Teixeira, Скупштина Европског савета урбаниста
донела је Одлуку да се у организацији Удружења урбаниста Србије следећа
седница одржи почетком маја 2011. године у Београду.
Поред осталог говорило се и о прослави стогодишњице урбанистичког
планирања (изложба у Француској-Urbacité), а други дан одржана је свечана
прослава 25 година постојања Европског савета урбаниста и одржане су
две стручне сесије.
У вези Нове Атинске повеље говорио је Мр Зоран Радосављевић.

Пословање УУС током године одвијало се тако да су утрошена средства
била увек у складу са приходима.
Усклађен је Статут УУС са новим Законом о удружењима и УУС и његов
Статут верификовани су од стране Агенције за привредне регистре. Према
томе УУС је уписано у Регистар и оснива се на неограничено време.
УУС у континуитету тежи да има добру сарадњу са свим учесницима у
области урбанизма, просторног планирања, грађевинског земљишта,
изградње, заштите животне средине и другим сродним областима.
Име УУС је присутно у стручним круговима и шире, јер има најразноврснију
квалификациону структуру. На пример, ове године УУС је добило Повељу
"Капетан Миша Анастасијевић"-Пут ка врху. Удружење урбаниста је члан
Европског савета урбаниста и захваљујући активностима и својим
манифестацијама следеће године Србија ће бити домаћин урбанистима из
24 државе Европе.
Ту су и наши колективни и индивидуални чланови (јавна и приватна
предузећа, и појединци), Архитектонски факултет, СИТС и ИКС. Један број
њих је дао заиста велики допринос активностима УУС у 2010. години.
У последњих неколико месеци развија се и сарадња са "Амбером који
спроводи пројекат "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних
самоуправа у Србији", по налогу ГТЦ-еа и Немачког савезног Министарства
за економску сарадњу и развој.
Пошто је урбанизам мултидисциплинарна делатност, посебно добру
сарадњу у организовању стручних скупова имамо са Републичким
геодетским заводом, Министарством финансија-Пореском управом,
Архитектонским факултетом из Београда, Друштвом архитеката,
грађевинских инжењера и техничара Бања Лука и Заводом за урбанизам и
пројектовање Бијељина (присуство скуповима и презентирање стручних
радова).
Министарство животне средине и просторног планирања редовно се
информише и позива на активности УУС, значи министар, ресорни државни
секретар и ресорни помоћници министра. Жеља чланова УУС и присутних
на нашим главним манифестацијама је да се појаве функционери нашег
Министарства.
Ове године средства информисања, посебно РТС испратила је две наше
велике манифестације Летњу школу урбанизма и Салон урбанизма.
Новинар РТС је сва три дана извештавао са Летње школе, а председник
УУС гостовао је на РТС-у у јутарњем дневнику.

Регионалне телевизије Крагујевца су у континуитету извештавале (Летња
школа урбанизма-Тара 2010.), а такође и средства информисања Шапца
(Салон урбанизма).
Имали смо у 2010.г. и реализацију новог Закона о планирању и изградњи,
безброј уредби и правилника, њихове допуне и измене, добили смо и нове
називе планова и нове садржаје.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
У складу са Програмом рада Удружења урбаниста за 2011. годину,
почетком године, тј. 10.02.2011. године у Сремским Карловцима је одржана
седница Председништва Удружења урбаниста Србије са следећим дневним
редом:
1. Извештај о пословању и основним активностима Удружења урбаниста
Србије за 2010. годину.
2. Основни правци деловања УУС и план рада УУС за 2011. годину.
3. Почетак припреме и дефинисања теме Летње школе урбанизма-Кладово
2011.
4. Доношење одлуке о одржавању 20. Међународног салона урбанизма у
граду Нишу.
5. Доношење одлуке о формирању Организационог одбора Удружења
урбаниста Србије за организацију Редовне скупштине Савета урбаниста
Европе која ће се одржати у Београду.
6. Давање сагласности на Статут Друштва урбаниста Београда.
7. Извештаји и плански оквири организационих целина Удружења
урбаниста Србије.
Седници Председништва УУС присуствовали су потпредседник за
урбанизам општине (Бригита) и начелник за урбанизам Душанка
Јањушевић.
Домаћин је приказао и један урбанистички план са подручја Сремских
Карловаца.
Извештај о пословању за 2010. годину и План рада УУС за 2011. годину су
једногласно усвојени и упућују се Скупштини УУС.
Такође председник Друштва урбаниста Београда предложио је да се
следећи, 21. Међународни салон урбанизма одржи у Београду, с тим што ће
се одлуке доносити накнадно, односно у редовној процедури.

На Скупштини Савеза инжењера и техничара Србије, одржаној 04.02.2011.
године у Београду, Удружење урбаниста Србије добило је ПОВЕЉУ
НАЈБОЉА ИТ ОРГАНИЗА СРБИЈЕ.
Такође, Повељу заслужни члан Савеза инжењера и техничара Србије
добио је проф.др. Миодраг Ралевић.
Дана 24.02.2011. године, на Архитектонском факултету у Београду, одржан
је састанак са деканом у вези учешћа факултета у организацији седнице
Редовне скупштине Европског савета урбаниста. Састанку су
присуствовали проф.др. Владимир Мако (декан Архитектонског факултета),
проф.др. М. Ралевић, мр Душан Минић, проф.доцент З. Ђукановић и
секретар УУС С. Јаковљевић.
Разговори су били веома успешни, где је декан проф.др. Владимир Мако
дао велику подршку свеукупној организацији.
Организациони одбор за организацију Скупштине Савета урбаниста Европе
у саставу мр Душан Минић, проф.др. Миодраг Ралевић, др. Ратка Чолић, мр
Зоран Радосављевић, проф.доцент Зоран Ђукановић и Светлана
Јаковљевић одржао је две седнице и то 17.03.2011.год. у просторијама
Удружења урбаниста Србије, а другу седницу 04.04.2011. године на
Архитектонском факултету у Београду.
Заједничка седница Председништва Удружења урбаниста Србије и Савета
Салона урбанизма одржана је у Нишу (просторије ЈП Завода за урбанизам
Ниш) дана 14.04.2011. године. Седници су председавали председник УУС,
мр Душан Минић и председник Савета Салона урбанизма, Славица
Ференц,дипл.инж.арх.
Дневни ред на заједничкој седници био је следећи:
I Поздарвне речи:
 Градоначелник града Ниша, мр Милош Симоновић
 Директор
ЈП
Завод
за
урбанизам
Ниш,
мр
Радивојевић,дипл.грађ.инжењер
 Председник Удружења урбаниста Србије, мр Душан Минић

Драган

II Тематски део:
 План или Програм који се односи на Град Ниш (Просторни план
административног подручја града Ниша)
III Председништво УУС
1. Извештај о припремама Удружења за одржавање Редовне Скупштине
Европског савета урбаниста (ЕСТР), Београд, 06-08. маја 2011.
2. Летња школа урбанизма, Кладово 2011. (др Верољуб Трифуновић,
мр Душан Минић)

3. Неке основне напомене у вези активности комисија, секција, одбора
УУС (мр Душан Минић)
4. Гостовање 19. Међународног салона урбанизма (С. Ференц)
IV Савет Салона урбанизма
Разматрање и усвајање Програма и правила 20. Међународног салона
урбанизма, који ће се одржати у Нишу, 8. новембра 2011. године
(председник Савета салона урбанизма Славица Ференц,дипл.инж.арх.).
Чланове Председништва УУС поздравио је градоначелник града Ниша, мр
Милош Симоновић, и уједно дао велику пдоршку 20. Међународном салону
урбанизма који ће се 8. новембра 2011. године одржати у граду Нишу.
Премијерна поставка радова са 19. Међународног салона урбанизма
гостовала је у Београду, Шапцу, Сремским Карловцима, Нишу, Сарајеву . . .
Поводом обележавања јубилеја 50 година постојања Јавног урбанистичког
предузећа План-Шабац, председник Удружења урбаниста Србије, мр Душан
Минић, уручиоје дана 20.05.2011. године ЈП План Специјално признање за
сарадњу и допринос у развоју УУС.
У организацији Удружења урбаниста Србије, као пуноправног члана
Европског савета урбаниста и свесрдну помоћ Архитектонског факултетаУниверзитета у Београду, дана 7.и 8. маја 2011.гофдине у Београду је
одржана Редовна пролећна скупштина Европског савета урбаниста.
Какав је општи утисак, може се видети и из следећег дописа (ESTP-CEU,
Brussels, 18 May 2011.) упућеног од стране João M.P. Teixeira-President i
Bruno Cierbaux.Secretary General:
"Ваша помоћ и великодушна подршка помогли су да овај скуп буде изузетно
успешан. Било је задовољство сусрести се са вама и поделити
интересантна виђења."
Извештај о учешћу и раду на Генералној скупштини Савета урбаниста
Европе (ЕСТР) која је одржана 7. и 8. маја у Београду, чини Прилог бр. 1,
који је припремила др Ратка Чолић, председник Комисије УУС за
међународну сарадњу и члан ЕСТР-а испред Удружења урбаниста Србије.
Прилог бр. 1.
Извештај о учешћу и раду на Генералној скупштини Савета урбаниста
Европе (ECTP)
која је одржана 7. и 8.маја у Београду
Домаћин и организатор пролећне седнице Скупштине ECTP било је
Удружење урбаниста Србије. Скуп је одржан на Архитектонском факултету

Универзитета у Београду, а пристуствовали су му чланови ECTP представници струковних организација Португала, Белгије, Француске,
Холандије, Енглеске, Ирске, Норвешке, Немачке, Чешке, Мађарске,
Шпаније, Италије, Грчке, Хрватске, Словеније, Србије (укупно 25
представника). Скуп је поздравио декан Архитектонског факултета Проф
Владимир Мако, а отворио председник Савета урбаниста Европе (ECTP)
господин Жоао Тешера (Joao Teixeira).
Поред седнице, саставни део скупа биле су и презентације домаћих
организација и
институција, уз пратеће изложбе радова са Салона
урбанизма из Шапца 2010.године и радова студената Архитектонског
факултета. Рад Удружења урбаниста Србије, као пуноправног члана ECTP,
представио је председник УУС-а Мр Душан Минић. Придружене чланове
Архитектонски факултет и Републичку агенцију за просторно планирање
предстaвили су Проф Миодраг Ралевић, Проф Владан Ђокић и Проф
Борислав Стојков. Након излагања вођена је дискусија о савременим
токовима и утицајима на планерску праксу и образовање урбаниста и
просторних планера у Србији и Европи.
Седница скупштине ECTP одржана је у две сесије: техничка и
административа. У суботу 7.маја реализоване су две тематске радионице:
1) препознавање стручних квалификација и мобилности стручњака, и 2)
новелирање Нове Атинске повеље, где су назначене новине које би
требало увести у нови документ (климатске промене, миграције,
територијална кохезија, одрживи развој и квалитет живота, и др.). За обе
тематске целине су формиране Радне групе, и на документима ће се и
даље радити. Истовремено, препоручено је националним чланицама да и
даље раде на промоцији Нове Атинске повеље (Нова Атинска повеља је
преведана на српски језик и штампана).
Административни део седнице Скупштине одржан је у недељу 8.маја са
следећим дневним редом:
1. поздравна реч председника, уводно излагање
2. потврда дневног реда
3. извештај о раду Генералне скупштине из Брисела, 15. новембар
2010.године
4. извештај Радне групе за препознавање стручних квалификација и
мобилности стручњака
5. извештај Радне групе за новелирање Нове Атинске повеље
6. рад радних група на темама: климатске промене, територијална кохезија
7. најновије активности Извршног одбора ECTP укључујући састанке из
2011.
8. финансије: финансијски извештај, буџет за 2011-2012, чланарине (без
увећања за 2011)
9. односи са осталим европским асоцијацијама у области планирања

10. наставак на привлачењу нових чланова, гласање о кандидатима које је
потврдио Извршни одбор (Хрватска добила пуноправно чланство)
11. формирање посебне групе за укључивање младих урбаниста/планера
12.прослава 100 година планирања у Европи
13. IX Biennale, Genoa 2011
14. Европска награда 2011-2012, сарадња са Комитетом региона, нова
награда “Европска награда урбаниста/планера”
15. сарадња са Комитетом региона- урбана регенерација
16. извештај о раду ECTP представника у Савету Европе
17. WTPD on-line конференција
18. унапређење комуникације чланица ECTP-CEU: нова веб страница и
заједничка агенда, електронско писмо
19. извештај o раду појединачних чланица
20. датум и време следеће седнице Генералне скупштине (Париз, 11-13.
новембар 2011)
21. истраживања на тему територијалне кохезије
22. разно
Председник УУС-а је позвао све чланице ECTP-а да узму учешће у
манифестацијама УУС-а, а нарочито међународном Салону урбанизма и
Летњој школи урбанизма, истакавши значај оваквих сусрета где се
размењују идеје и сазнања, и зближавају колеге из целе Европе.
Удружење урбаниста Србије, Универзитет у Београду-Архитектонски
факултет и Републички геодетски завод организовали су Летњу школу
урбанизма, Међународни научно-стручни скуп (30. мај-01. јун, Кладово,
хотел «Ђердап»на Дунаву) са темом:
ПРОЦЕСИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ И УСВАЈАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА
УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА
Летња школа урбанизма одржана у Кладову била је веома успешна,
професионална и број посетилаца је око 250.
Оцењено је од стране учесника, предавача и гостију да је ово један од
веома успешних скупова. Саопштење је припремио експертни тим
предавача: еминентни професори са Универзитета, експерти из
Републичког геодетског завода и јавних и других предузећа, локалне
самоуправе, урбанисти, планери, пројектанти и инвеститори. Штампан је
Зборник радова, а директно је презентовано око 30 радова.
Учесници су добили сертификат о завршеној Летњој школи урбанизма, а у
сали је била присутност учесника 100%.

Поред основних активности учесници Летње школе су у оквиру радног
излета посетили тврђави Фетислам, и имали ручак у природи и вожњу
бродом.
На крају Међународног научно-стручног скупа, Форум 7. Летње школе
урбанизма донео је следеће закључке:
1. Тема 2011.године је веома актуелна за савремене процесе;
2. Легализација објеката је предуслов за укључивање у европске
планерске процесе;
3. Бесправно изграђене зграде чине незаобилазни део укупног
градитељског фонда Србије. Ради се о броју око милион стамбених
јединица без одговарајућих дозвола што је више од 1/3 свих станова.
Већ само тај квантум тражи одговарајућу пажњу и праве мере
легализације;
4. Проучавање указује да узроци бесправне градње леже између
осталог у делатности урбанизма и управљања грађевинским
земљиштем који нису били прилагођени брзим токовима
урбанизације у Србији;
5. Власништво над грађевинским земљиштем је основни фактор. У
дугом периоду је имало колективистички карактер. Транзиција се
одвија споро и у етапама;
6. Форум ЛШУ 2011. године процењује да транзиција у области
грађевинског земљишта треба да буде ефикасна бар као што је то
био процес национализације;
7. Честа измена прописа (5 законских слојева после 2000.) доприноси
неефикасности легализације, али и новим облицима бесправне
изградње;
8. Дужина и сложеност административних процеса довела је Србију
међу најниже рангиране земље у делатности инвестирања;
9. Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи је на
линији отклањања неких од сметњи процесима легализације, стално
праћење резултата показаће мере успешности;
10. Учесници ЛШУ 2011. из области урбанизма, пореске политике и
геодезије доставиће ове закључке надлежним институцијама у циљу
побољшања текућих активности легализације.
Редовна Скупштина Удружења урбаниста Србије одржана је 30. маја 2011.
године у Кладову са следећим дневним редом:
A. Радни део седнице
1. Отварање Скупштине, избор радних тела (Радно председништво,
Верификациона комисија)
2. Разматрање и усвајање извештаја УУС о основним активностима за
2010. и извештај о раду за период I-V 2011.године

3. Основни правци деловања Удружења и план рада за 2011.годину
4. Презентација Нове атинске повеље
5. Презентација Удружења урбаниста Србије на Генералној скупштини
Европског савета урбаниста, одржаној у Београду на Архитектонском
факултету, 06.-08.маја 2011.
6. Пријем нових чланова у Удружење
7. Доношење одлуке о наградама и признањима Удружења
B. Свечани део седнице

•

Додељивање награда и признања Удружења урбаниста Србије

На позив Савеза геодета Србије, председник Удружења урбаниста Србије
мр Душан Минић, је 24.јуна 2011.године присуствовао 24. Сабору геодета
Србије
и
Међународној
научној
конференцији
под
називом:
"Професионална пракса и образовање у геодезији и сродним
делатностима".
Заједничка седница Председништва Удружења урбаниста Србије и Савета
Салона урбанизма, одржана је 23.септембра 2011.године у Новом Бечеју са
следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице Председништва
2. Припрема и наредне активности око реализације XX међународног
салона урбанизма, Ниш 2011 (Славица Ференц, председник Савета
салона, мр Драган Радивојевић, Драгана Цанић, Проф.др Љиљана
Василевска, мр Душан Минић)
3. Извештај о реализацији Летње школе урбанизма, Кладово 2011. (др
Верољуб Трифуновић , Зоран Јовановић, дипл.инж.геод.)
4. Међународна сарадња (др Ратка Чолић)
5. Разно
Уједно чланови Председништва Удружења урбаниста Србије и Савета
салона урбанизма присуствовали су Новобечејским сусретима урбаниста,
које је организовало Војвођанско удружење урбаниста. Тема стручног скупа
у оквиру сусрета била је под називом: ""BROWNFIELD MANAGEMENT".
Такође, истог дана одржана је и Скупштина Војвођанског удружења
урбаниста.
Представник Удужења урбаниста Србије, др Ратка Чолић учествовала је на
Редовној скупштини Европског савета урбаниста, одржаној од 3. до 5.
новембра у Паризу.
У оквиру прославе Светског дана урбанизма од 3-5. новембра Француско
удружење урбаниста је прославило 100 година праксе урбанистичког
планирања и било домаћин 27 националних делегација урбаниста чланица
Европског савета урбаниста (ECTP-CEU). Скуп под називом ‘’Изазови
урбане транзиције’’ одржан је у Европском савету за економску, социјалну и
политику зажтите животне средине.

Уз осврт на историју праксе урбанистичког планирања,
француски
урбанисти су упутили апел професији да се обнове расправе о граду и да се
осмисле нови предлози за суочаванје са будућим променама и унапређење
квалитета живота у градовима. Професија урбаниста, питања градова и
територија са свим њиховим
актерима, наново долазе у жижу
интересовања. Манифестацију је обележило више догађаја: изложбе,
предавања и радионице. Одржане су 4 радионице на теме одрживог
развоја, урбанистичког и стратешког планирања, основних услуга и
територијалне кохезије.
На изложби је дат приказ историје развоја урбанизма од 1911-2011, приказ
радова награђених Великом европском наградом урбанизма, Великом
француском наградом урбанизма, Националном наградом за уметност,
Наградом за најбољу тезу о граду, приказ Европских одрживих градова,
Еко-града/ еко кварта, 100 година урбанизма у Француској и др.
Премијерна поставка јубиларног 20. Међународног салона урбанизма
Удружења урбаниста Србије одржана је као и сваке године, на светски дан
урбанизма, 8. новембра 2011. год. у галерији "Србија" у Нишу.
Програм свечаног отварања
урбанизма био је следећи:
11,00
12,00
12,45
13,00

јубиларног

20.

Међународног

Салона

Долазак учесника и гостију, разгледање радова
Свечано отварање САЛОНА, извештај Жирија, додела награда
Уметнички програм
Презентација Велике награде САЛОНА

Дан пре отварања Салона одржана је седница Савета салона урбанизма,
где је разматран Извештај селекционе комисије, Извештај жирија и
Програм свечаног отварања Салона.
На Салону урбанизма изложено је 139 радова у 11 категорија (просторни
планови, генерални планови, планови генералне регулације, планови
детаљне регулације, урбанистички пројекти и реализације, конкурси,
истраживање и студије из области урбанизма, заштита животне средине
кроз студије и планове, примена информатичких технологија, публикације и
студентски радови).
На свечаном отварању јубиларног 20. Међународног салона урбанизма
присуствовао је председник Европског савета урбанизма Joäo Teixeira.
Организатор Салона урбанизма је Удружење урбаниста Србије, а
реализатори су били Удружење урбаниста Србије, ЈП Завод за урбанизам
Ниш и Друштво урбаниста Ниша.

Велики допринос за успешну реализацију Салона дали су град Ниш,
градоначеник града Ниша мр Милош Симоновић, ЈП Завод за урбанизам
Ниш и њихов директор мр ДРаган Радивојевић, председник Друштва
урбаниста Ниша Драгана Цанић и председник Савета Салона урбанизма
Славица Ференц.
На отварању Салона урбанизма било је око 450 присутних, а између
осталих и руководство града Ниша, председник Европског савета
урбаниста, делегације из иностранства и градова Србије.
Председник и секретар Удружења урбаниста Србије дана 18.новембра
20111.године, у Народној библиотеци Србије, присуствовали су
обележавању јубилеја
50 година од оснивања Друштва урбаниста
Београда, које је тим поводом организовало симпозијум: "Будућност развоја
насеља у светлу климатских промена". Од стране Удружења урбаниста
Србије Друштву урбаниста Београда уручено је Специјално признање за
педесет година успешног рада и сарадње.
У континуитету УУС тежи да има добру сарадњу са свим учесницима у
области урбанизма, просторног планирања, грађевинског земљишта,
изградње, заштите животне средине и другим сродним областима.
Пословање УУС током године одвијало се тако да су утрошена средства
била увек у складу са приходима.
Пошто је урбанизам мултидисциплинарна делатност, посебно добру
сарадњу у организовању стручних скупова имамо са Републичким
геодетским заводом, Министарством финансија-Пореском управом,
Архитектонским факултетом из Београда, Друштвом архитеката,
грађевинских инжењера и техничара Бања Лука и Заводом за урбанизам и
пројектовање Бијељина (присуство скуповима и презентирање стручних
радова).
Удружење урбаниста Србије редовно информише и позива Министарство
животне средине, рударства и просторног планирања на активности УУС.
Жеља чланова УУС и присутних на нашим главним манифестацијама је да
се појаве функционери нашег Министарства. На Летњој школи урбанизма,
Кладово 2011. били су присутни помоћници министра Александра Петровић
Дамњановић и Небојша Јањић.
Ове године средства информисања, посебно РТС испратила је две наше
велике манифестације Летњу школу урбанизма и Салон урбанизма.
Регионалне телевизије Крагујевца су у континуитету извештавале (Летња
школа урбанизма-Кладово 2011.), а такође и средства информисања Ниша
(Салон урбанизма).

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ ЗА 2012.ГОДИНУ
У јануару 2012. године активно се почело са припремама за одржавање
Летње школе урбанизма, а обављане су и консултације у вези одржавања
21. Међународног салона урбанизма.
Дана 09.02.2012. године у Београду је одржан састанак између
представника Удружења урбаниста Србије и GIZ /AMBERO/ ICON Пројекат
«Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у
Србији». Испред УУС, присуствовали су председник УУС, Мр Душан Минић
и секретар УУС, Светлана Јаковљевић, а испред AMBER-a /ICON Harald
Muelir, руководилац пројекта, Kristfrid Feter и др Ратка Чолић. На састанку се
разговарало о сарадњи и учешћу на Летњој школи урбанизма 2012.год.
Договор је био веома успешан, а представници AMBER-a/ICON били су
веома конструктивни и професионални.
Такође, у вези припрема Летње школе урбанизма, дана 25.02.2012. године у
Аранђеловцу је одржан састанак са Републичким геодетским заводом.
Састанку су присуствовали Ненад Тесла, директор РГЗ-а, Зоран Јовановић,
РГЗ, мр Душан Минић, председник УУС и др Верољуб Трифуновић, декан
Летње школе урбанизма.
На Скупштини Савеза инжењера и техничара, 23.02.2012. године, седници
је по овлашћењу председника УУС присуствовао секретар УУС, Светлана
Јаковљевић.
У складу са Програмом рада Удружења урбаниста Србије, дана 24.02.2012.
године у Лесковцу, зграда града Лесковца, велика сала, одржана је седница
Председништва Удружења урбаниста Србије са следећим дневним редом:
I ДЕО СЕДНИЦЕ
1. Поздравне речи
• Представник града Лесковца-директор Дирекције за урбанизам и
изградњу Драгана Стошић,дипл.инж.арх.
• Председник Удружења урбаниста Србије, мр Душан Минић.
2. Тематски део по избору домаћина града Лесковца.
3. Отварање изложбе награђених радова 20. Међународног салона, са
премијерне поставке Салона одржаног у Нишу 2011. године.
II ДЕО СЕДНИЦЕ
1. Усвајање записника са претходне седнице Председништва.
2. Извештај о основним активностима Удружења урбаниста Србије за
2011. годину (мр Душан Минић).

3. Програм рада Удружења урбаниста Србије за 2012. годину (мр Душан
Минић).
4. Међународна сарадња (др Ратка Чолић).
5. Летња школа урбанизма-дефинисање теме, термина и места
одржавања (мр Душан Минић, др Верољуб Трифуновић, др Ратка
Чолић, Зоран Јовановић,дипл.инж.геод.).
6. Међународни салон урбанизма (Славица Ференц,дипл.инж.арх., мр
Драган Радивојевић).
7. Доношење одлуке о додели специјалних признања од стране УУС.
III ДЕО СЕДНИЦЕ
• Заједнички ручак
Извештај о пословању за 2011. годину и Програм
рада Удружења
урбаниста Србије за 2012. годину су једногласно усвојени и упућују се
Скупштини УУС.
Др Ратка Чолић, као представник Удружења урбаниста Србије, поднела је
Извештај у вези присуства на редовној седници Скупштине Европског
савета урбаниста (ЕСТР-СЕИ), одржане почетком новембра 2011. године у
Паризу. Извештај је једногласно прихваћен. Напомиње се да је УУС
пуноправни члан Европског савета урбаниста.
На седници је једногласно донета одлука да Удружење урбаниста Србије и
Републички геодетски завод (у склопу обележавања Јубилеја 175 година
геодетске делатности у Србији 1837-2012.г.) у сарадњи са Министарством
финансија-Пореска управа и GIZ /Ambero/ ICON Пројекат «Унапређење
управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији»
организују Међународни научно-стручни скуп-Летњу школу урбанизма са
темом:
- Нови инструменти планирања простора у тржишним условима
- Процена вредности непокретности.
Место одржавања је Тара, хотел «Оморика», а време одржавања је 29. мај31. мај 2012. године.
Извештај о 20. Међународном салону урбанизма одржаном у Нишу, 8.
новембра 2011. године, гостовању Салона и Даљим активностима
једногласно је усвојен. Појавила се и идеја да се следећи 21. Међународни
салон урбанизма (премијерна поставка 2012. год.) одржи у граду Лесковцу.
На свечаној седници ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац, дана
28.02.2012.г., присуствовао је председник Удружења урбаниста Србије, мр
Душан Минић, и том приликом поздравио скуп и у име УУС уручио
Дирекцији Специјално признање за 50 година постојања, успешног рада и
сарадње.

У вези Летње школе урбанизма у Крагујевцу је 06.03.2012. године одржан
састанак мр Д. Минић, др В. Трифуновић и З. Јовановић,дипл.инж.геод., а
29.03.2012. године састанку у Крагујевцу присуствовао је и директор
Републичког геодетског завода, Ненад Тесла.
Са представницима хотела «Оморика», 17.03.2012. године на Тари је
одржан састанак у вези оперативних задатака у реализацији припреме
Летње школе урбанизма.
На позив Ambero/ICON, дана 12.04.2012. године у Београду, председник
УУС, мр Д. Минић, присуствовао је тематској радионици «Урбана
лабораторија» - «Допринос студије изводљивости унапређењу квалитета и
реализацији урбанистичког плана».
Редовна седница Председништва Удружења урбаниста Србије, (и
присуство обележавању Јубилеја 50 година Дирекције за урбанизамКрагујевац), одржана је у Крагујевцу, 18.04.2012. године на Градском
сајмишту «Шумадија» са следећим дневним редом:
I ДЕО СЕДНИЦЕ
1. Поздравне речи
• Директор
Дирекције
за
урбанизам-Крагујевац,
Мирјана
Ћирић,дипл.инж.арх.
• Председник Удружења урбаниста Србије, мр Душан Минић.
2. Уручивање Специјалног признања које Удружење урбаниста Србије,
додељује Дирекцији за урбанизам Крагујевац за 50 година постојања,
успешног рада и сарадње.
II ДЕО СЕДНИЦЕ
1. Усвајање записника са претходне седнице Председништва.
2. Даљи правци и активности на реализацији Летње школе урбанизма,
Тара
2012.
(др
В.
Трифуновић,
др
Ратка
Чолић,
З.
Јовановић,дипл.инж.геод., мр Д. Минић).
3. 21. Међународни салон урбанизма (мр Д. Минић).
4. Припрема публикације «Територијална кохезија и урбани развој
Европске Уније» - Превод пет докумената који су усвојили министри
чланица Европске Уније надлежни за урбани развој и територијалну
кохезију (мр Зоран Радосављевић, др Ратка Чолић).
5. Предлог за награде и признања УУС за 2011. годину.
III ДЕО СЕДНИЦЕ
1. Присуство прослави јубилеја 50 година Дирекције за урбанизамКрагујевац.
•
•
•

Поздравне речи представника града Крагујевца.
Поздравне речи директора Дирекције за урбанизам-Крагујевац,
Мирјане Ћирић,дипл.инж.арх.
Отварање изложбе «50 година Дирекције за урбанизам-Крагујевац»

•

Свечани ручак.

У вези тачке дневног реда Летња школа урбанизма, констатовано је да је
пријављено око 60 саопштења, што је рекорд у досадашњем раду Летње
школе.
Такође, констатовано је да организатори и реализатори Летње школе
активно извршавају своје задатке.
Закључено је да директори предузећа, чланови Председништва и
представници градова, у својим срединама иницирају присуство на Летњој
школи урбанизма и подрже уплату котизација.
Због оправданог одсуства арх. Славице Ференц, председника Савета
салона урбанизма, уводне напомене у вези одржавања 21. Међународног
салона урбанизма изнео је мр Душан Минић.
Председништво УУС је једногласно донело одлуку да се 2012. године
премијерна поставка Салона одржи у граду Лесковцу.
Такође, донета је одлука да УУС у складу са претходним договорима буде
издавач превода «Територијална кохезија и урбани развој Европске Уније».
Обележавању јубилеја 50 година Дирекција за урбанизам-Крагујевац,
присуствовало је око 300 званица. Изложба радова је била веома успешна
и репрезентативна.
Посебно је била успешна Публикација «Педесет година Дирекције за
урбанизам-Крагујевац». Публикација је штампана у 500 примерака у колору,
са око 150 графичких приказа и слика из делатности 50 година Дирекције.
На седници Председништва било је 37 присутних и то из следећих градова:
Нови Сад, Сремски Карловци, Бања Лука, Бијељина, Београд, Ниш,
Аранђеловац, Ваљево, Краљево и Крагујевац.
Седници су присуствовали и председник Скупштине Инжењерске коморе
Србије, Проф. др Милисав Дамњановић и председник Удружења
«Крагујевац наш град», Милан Милошевић.
Поводом завршетка Пројекта "Катастар непокретности и упис права у
Србији" у години јубилеја "175 година геодетске делатности у Србији – 18372012.", на позив Рeпубличког геодетског завода, дана 23.маја 2012.године,
Др Верољуб Трифуновић и мр Душан Минић присуствовали су свечаности
која је одржана у Београду у "Сава центру".
Том приликом Удружењу урбаниста Србије, Летњој школи урбанизма за
изузетан допринос развоју геодетске делатности у Србији додељена је
Плакета.
Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод (у склопу
обележавања Јубилеја 175 година геодетске делатности у Србији 18372012.) у сарадњи са Министарством финансија-Пореска управа и
GIZ/AMBERO/ICON Пројекат "Унапређење управљања земљиштем на

нивоу локалних самоуправа у Србији" организовали су Међународни
научно-стручни скуп – Летњу школу урбанизма (29-31.мај 2012.год., Тара,
хотел "Оморика") са темом:
•
•

Нови инструменти планирања простора у тржишним условима
Процена вредности непокретности

Летња школа урбанизма одржана на Тари била је веома успешна,
професионална и број посетилаца је износио преко 300. Сви хотелски
капацитети били су попуњени.
Оцењено је од стране учесника из Србије и иностранства, предавача и
гостију да је ово један од најуспешнијих скупова. Саопштење је припремио
експертни тим предавача: еминентни професори са Универзитета, експерти
из Републичког геодетског завода, Министарства одбране Републике
Србије, Пореске управе, Немачке, Хрватске, Словеније, БИХ, Републике
Српске, Аустрије, Македоније, Црне Горе и јавних и других предузећа,
локалне самоуправе, урбанисти, планери, пројектанти и инвеститори.
Штампан је Зборник радова, а директно је презентовано око 55 радова.
Учесници су добили сертификат о завршеној Летњој школи урбанизма, а у
сали је била присутност учесника 100%.
Поред основних активности учесници Летње школе су у оквиру радног
излета имали вожњу Шарганском осмицом (најатрактивнија туристича
железничка пруга Европе) и посету Мећавнику-Дрвенграду (град Емира
Кустурице).
На крају Међународног научно-стручног скупа, Форум учесника 8. Летње
школе урбанизма одржане 29,30 и 31.маја 2012.на Тари дао је следеће
саопштење:
1. ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА ЈЕ ОДРЖАНА ОСМЕ ГОДИНЕ
УЗАСТОПНО (2005 – 2012) ЧИМЕ ЈЕ ПОТВРДИЛА МЕСТО ОВЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ДЕЛАТНОСТИ ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА
ПРОСТОРА СРБИЈЕ
2. ОСМА ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА ЈЕ ДЕО ОБЕЛЕЖАВАЊА 175
ГОДИНА ГЕОДЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У Србији (1837 2012).
3. ПО БРОЈУ УЧЕСНИКА
(300
ПОЛАЗНИКА) И ПО БРОЈУ
САОПШТЕЊА 8. ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА ЈЕ НАЈМАСОВНИЈА
ОД
ПРЕДТХОДНО
ОРГАНИЗОВАНИХ
ЛЕТЊИХ
ШКОЛА
УРБАНИЗМА. ТИМЕ СЕ ПОТВРДИЛА КАО ОДРЖИВ ОБЛИК
ОБРАЗОВАЊА УЗ РАД.
4. ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА СВОЈ КОНЦЕПТ ЗАСНИВА НА
АКТУЕЛНОСТИ ТЕМА КОЈЕ ОБРАЂУЈЕ. У 2012. ГОДИНИ ТО СУ:

-

НОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
ПЛАНИРАЊА
ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА И

-

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРОСТОРА

У

5. У ОБЛАСТИ ПРВОГ БЛОКА ИСТРАЖИВАНИ СУ НОВИ МОДЕЛИ
КОЈИ ТРЕБА ДА ДОВЕДУ ДО УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ПЛАНИРАЊА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ТРАНЗИЦИЈЕ И
ПРИДРУЖИВАЊА АКТУЕЛНОЈ ЕВРОПСКОЈ ПРАКСИ.
6. ПРИКАЗАНИ СУ РЕЗУЛТАТИ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА ''УНАПРЕЂЕЊЕ
УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
СРБИЈЕ'', КРОЗ ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ GIZ / AMBERO / ICON
ИНСТИТУТА КОЈИ СУ УШЛИ У ПРАКСУ НЕКОЛИКО ГРАДОВА У
СРБИЈИ. РЕЗУЛТАТИ ПОКАЗУЈУ ПОТРЕБУ ДА СЕ СА
РЕАЛИЗАЦИЈОМ ОВОГ ПРОЈЕКТА НАСТАВИ И У ДРУГИМ
ГРАДОВИМА. УЈЕДНО НАСТАВИТИ ЗАПОЧЕТУ САРАДЊУ GIZ /
AMBERO / ICON И УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ.
7. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ЈЕ КАО ДРЖАВНА
ФУНКЦИЈА ПОВЕРЕНА РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ.
ОВА ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА ЈЕ ДОПРИНОС КОДИФИКАЦИЈИ
МЕТОДОЛОГИЈЕ ПРОЦЕНЕ.
8. ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА ЈЕ ОДРЖАНА У ОРГАНИЗАЦИЈИ
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ, РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ
ЗАВОДА И ПОРЕСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАСИЈА. НИВО
САРАДЊЕ ОВИХ ИНСТИТУЦИЈА ТОКОМ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
УКАЗУЈЕ НА ДАЉЕ ПРАВЦЕ САРАДЊЕ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ
ПРОЈЕКТИМА.
9. ФОРУМ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРТБАМНИЗМА УКАЗУЈЕ НА ПОТРЕБУ ДА
УРБАНИСТИЧКА И ГЕОДЕТСКА СТРУКА КРОЗ ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ
ОСТВАРЕ ОПТИМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
10. УЧЕСНИЦИ 8. ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА ИСТИЧУ ДА СЕ
ДОСТИГНУТИ НИВО ОВОГ МЕЂУНАРОДНОГ СТРУЧНОГ СКУПА
МОРА САЧУВАТИ И УНАПРЕЂИВАТИ.
Редовна Скупштина Удружења урбаниста Србије одржана је 29.маја
2012.године на Тари, хотел "Оморика". Сви закључци и одлуке су
једногласно усвојени. На Скупштини је био следећи Дневни ред:
I део седнице

1. Отварање Скупштине и избор радних тела
2. Усвајање записника са претходне Скупштине
3. Разматрање и усвајање извештаја УДружења урбаниста Србије о
основним активностима за 2011. и извештај о раду за период I-V
2012.године
4. Основни правци деловања Удружења и план рада за 2012.годину
5. Предлог и доношење одлуке о наградама и признањима Удружења.
II део седница
•

Додељивање награда и признања Удружења урбаниста Србије

Седница Савета Салона урбанизма одржана је 14.07.2012. године у
Београду, просторије Удружења урбаниста Србије (Кнеза Милоша бр.9/I).
На седници су усвојени Програм и Правила 21. Међународног салона
урбанизма. Такође усвојени су и критерији жирија за оцену радова Салона
(1. Значај подручја плана; 2. Сложеност проблема решавања; 3. Коришћење
савремених и иновативних метда планирања; 4. Квалитет планског или
урбанистичког решавања; 5. Еколошки и одрживи аспекти плана; 6.
Графичка читљивост плана; 7. Презентација на Салону).
Крајем јуна 2012. године послато је обавештење многим предузећима и
појединцима и позив за учешће на Салону урбанизма.
У августу је послат допис Министарству грађевинарства и урбанизма,
Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања и
Министарству за образовање и науку о сарадњи Удружења урбаниста
Србије у припреми, измени и допуни закона, студија, Летње школе
урбанизма, Салона урбанизма, стручних саветовања и слично.
Дана 17.09.2012. године у Лесковцу је одржан састанак у вези припрема и
реализације 21. Међународног салона урбанизма. Испред Удружења
урбаниста Србије састанку су присуствовали председник УУС, мр Душан
Минић, председник Савета салона урбанизма, Славица Ференц и секретар
УУС, Светлана Јаковљевић, а испред Дирекције за урбанизам и изградњу
Лесковац, директор Дирекције, Драгана Стошић и тим који ради на
припреми Салона.
Од стране представника Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац
имали смо велико разумевање.
Председник Удружења урбаниста Србије, мр Душан Минић, и декан Летње
школе урбанизма, др Верољуб Трифуновић, 29.09.2012. године
присуствовали су Сабору геодета Централне Србије. Учесници скупа

посетили су Војни музеј "Застава", Меморијални комплекс и музеј "21.
октобар" и фабрику аутомобила ФАС у Крагујевцу.
Заједничка седница Председништва Удружења урбаниста Србије и Савета
салона урбанизма, одржана је 05.10.2012.године у Дому културе општине
Нови Бечеј у Новом Бечеју са следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седенице Председништва
2. Припреме и наредне активности око реализације 21. Међународног
салона урбанизма, Лесковац 2012. (Славица Ференц, председник
Савета салона урбанизма, Драгана Стошић, Слађана Коцић, мр
Душан Минић)
3. Извештај о одржаном 8. Међународно научно-стручном скупу – Летња
школа урбанизма, Тара 2012. и основни правци ка припреми 9. Летње
школе урбанизма 2013 (Др Верољуб Трифуновић, Зоран Јовановић,
дипл.инж.геод.).
Уједно чланови Председништва Удружења урбаниста Србије и Савета
салона урбанизма присуствовали су Новобечејским сусретима урбаниста,
које је организовало Војвођанско удружење урбаниста.
Тема стручног скупа у оквиру сусрета била је под називом: "Јавни
простори". Такође, истог дана одржана је и Скупштина Војвођанског
удружења урбаниста.
Премијерна поставка 21. Међународног салона урбанизма Удружења
урбаниста Србије одржана је на светски дан урбанизма, 8. новембра
2012.год. у Лесковачком културном центру – Лесковац.
Програм свечаног отварања Салона урбанизма био је следећи:
11,00 Окупљање учесника
12,00 Свечано отварање
- поздравне речи
-извештај жирија
-свечана додела награда
13,00 Пратећи програм
Дан пре отварања Салона одржана је седница Савета салона урбанизма,
где је разматран Извештај селекционе комисије, Извештај жирија и Програм
отварања 21. Салона и основних активности на дан 8. новембра.
На Салону урбанизма било је изложено 143 рада у 11 категорија (просторни
планови, генерални урбанистички планови, планови генералне регулације,
планови детаљне регулације, урбанистички пројекти и реализације,
конкурси, истраживања и студије из области урбанизма, заштита животне

средине кроз студије и планове, примена информатичке технологије,
публикације, студентски радови).
На свечаном отварању Салона присуствовао је и министар за
грађевинарство и урбанизам, мр Велимир Илић са својим сарадницима
државним секретаром Миланом Миљевић и помоћником министра Зорицом
Чоловић Суботић.
Премијерну поставку 21. Међународног салона урбанизма отворио је
министар мр Велимир Илић.
Велики допринос за успешну реализацију Салона дали су град Лесковац и
Дирекција за урбанизам и изградњу (тадашњи директор Драгана Стошић,
затим Слађана Коцић, Станиша Стојковић и многи други радници Дирекције
Лесковац).
Наравно да су успеху Салона допринели сви учесници предузећа,
појединци, факултети, студенти, покровитељи, донатари и други.
Организатор Салона урбанизма је Удружење урбаниста Србије, а
реализатори су били Удружење урбаниста Србије и ЈП Дирекција за
урбанизам и изградњу Лесковац.
На отварању Салона урбанизма било је око 500 присутних, а између
осталих руководство града Лесковца и многобројне делегације из градова
Србије и иностранства.
Крајем новембра 2012.год. обављени су и прелиминарни разговори око
даље сарадње УУС и GIZ/AMBERO/ICON (ангажовање у програму Летње
школе).
У континуитету УУС тежи да има добру сарадњу са свим учесницима у
области урбанизма, просторног планирања, грађевинског земљишта,
изградње, заштите животне средине и других сродних области.
Пословање УУС током године одвијало се тако да су утрошена средства
била увек у складу са приходима.
Пошто је урбанизам мултидисциплинарна делатност, посебно добру
сарадњу у организовању стручних скупова УУС има са Републичким
геодетским заводом, Министарством финансија – Пореском управом,
факултетима из Србије и суседних држава, Савезом инжењера и техничара
Србије (СИТС), Друштвом архитеката, грађевинских инжењера и техничара
Бања Лука и Заводом за урбанизам и пројектовање Бијељина.

Током године, УУС редовно информише, иницира сарадњу и предлоге и
позива ресорно министарство на активности Удружења урбаниста Србије.
Жеља чланова УУС и присутних на нашим главним манифестацијама је да
се појаве функционери и стручне службе нашег ресорном министарства.
У 2012. години средства информисања, посебно РТС испратила је две наше
велике манифестације, Летњу школу урбанизма и Салон урбанизма.
Регионалне телевизије Крагујевца су у континуитету извештавале, а такође
и средства информисања Лесковца (Салон урбанизма).

