I 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).

II

ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА УДРУЖЕЊА И ПЛАН РАДА ЗА
2013.ГОДИНУ

А. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА УДРУЖЕЊА
УРБАНИСТА СРБИЈЕ
• Сачувати и у континуитету унапређивати статус, деловање и реноме
УУС.
• Развијати сарадњу са јавним предузећима, приватним предузећима,
институцијама и појединачним лицима из области урбанизма,
просторног планирања, уређења грађевинског земљишта и сличних
области.
• Већа сарадња са градским и општинским управама.
• Потребно је задржати међународни карактер Салона урбанизма и
масовност радова и учесника.
• Претходна искуства Летње школе искористити у циљу свеукупног
унапређења, ангажовање домаћих и иностраних експератапредавача и слично. Летња школа треба да добије статус државне
манифестације, а Министарства Републике Србије као генерални
покровитељи, организатору-Удружењу урбаниста Србије треба да
пруже подршку у припреми, учешћу својих експерата, контакту са
иностраним институцијама, учешћу у обезбеђењу финансијских
средстава и др. Поред Министарстава, неопходна је подршка и
других институција, Инжењерске коморе Србије, спонзора и донатора.
• Организовати ткз. округле столове или стручна саветовања на
следеће теме: Закони; Стратегије из разних области; Просторни план
Републике Србије; Инфраструктура; Заштита животне средине;
Развој градова; Развој рурарних подручја; Становање итд.
• Развијати међународну сарадњу са струковним удружењима,
предузећима и институцијама.
• Реализовати годишње, по могућству 2-3 урбанистичко-архитектонска
конкурса.
• У континуитету сарађивати са Министарствима Републике Србије
(посебно ресорним Министарством грађевинарства и урбанизма),
сродним Удружењима, Савезом инжењера и техничара Србије,
факултетима, институтима, Републичком агенцијом за просторно
планирање, Асоцијацијом просторних планера Србије, Републичким
геодетским заводом, Инжењерском комором Србије, Привредним
коморама, Сталном конференцијом градова и др. Обезбедити
неопходна средства за редовно и успешно функционисање
активности Удружења урбаниста Србије.
• Поред чланова Председништва ангажовати и друге сараднике и
експерте који желе да раде и помогну реализацију програма УУС.

•

Веће присуство Удружења урбаниста у средствима информисања
(телевизија, радио, дневне и недељне новине, часописи и сл.).

Б. ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
УРБАНИСТА СРБИЈЕ ЗА 2013.ГОДИНУ
1. XXI Међународни салон урбанизма
- Салон урбанизма одржаће се 8. новембра и потребно је одредити
место одржавања.
- Повећати број иностраних земаља као учесника.
- Тежити да Салон урбанизма отвори ресорни Министар.
- Почетком априла почети са припремама XXII међународног салона
урбанизма.
- У складу са претходним искуствима, евентуално извршити одређене
допуне Правилника Салона урбанизма и Правилника о Програму и
критеријумима Салона.
- Искористити
контакт
са
Европским
саветом
урбаниста,
GIZ/AMBERO/ICON итд.
- Салон урбанизма унапређивати, али уз следеће неопходне услове:
Број радова око 180; број присутних на премијерној поставци Салона
од 400 до 600 и више (пример Ниша, Крагујевца, Бања Луке, Новог
Сада,Бијељине и Шапца и Лесковца) пратећи садржаји и др.
2. Гостовање ХXI Meународног Салона урбанизма
(премијерне поставке) Лесковац 2012
- Гостовање Салона је у периоду до 20. октобра 2013 године.
- Најмање у 5-6 градова Србије.
- Пожељне су и пратеће манифестације домаћина.
- Гостовање у иностранству (Црна Гора, Македоније, Бугарске, БИХ,
Хрватске . . .).
- За организацију гостовања Салона задужује се Председник Савета
Салона урбанизма и реализатори.
3. Са Европским саветом урбаниста развијати и унапредити сарадњу, а
у складу са могућностима Удружења урбаниста Србије обезбеђиваће
се присуство на седницама ECTPa.
4 Летња школа урбанизма
- Као и претходних година одржати Летњу школу крајем маја или
почетком јуна 2013 год.
- Од стране Инжењерске коморе Србије (Матичне секције урбаниста)
као и других суинвеститора тражити финансијску подршку.
- Датум, место одржавања, тема, домаћи и инострани предавачи,
Зборник радова пратећи садржаји (ткз. сајмови, радни излет,
културно-забавни програм) . . . све то треба дефинисати.
- Неопходно је да Летња школа испуни следећи услов: број присутних
учесника треба да буде најмање 200 свакодневно присутних. Колико
дана ће трајати Летња школа зависиће од наведеног услова.

Припреме треба да почну благовремено, тј. припремити стратегију
реализације, а до почетка марта 2013.године послати прво
обавештење.
5 Председништва Удружења урбаниста углавном одржавати у различитим
местима.
Пожељно је да гостује и 21. Међународни Салон урбанизма.
6 У складу са могућностима, пожељно је одредити термине одржавања
Саветовања.
7. Наставити обновљене Ново-Бечејске сусрете урбаниста.
8. У сарадњи са Министарством животне средине, рударства и просторног
планирања учествовати у анализи реализације Закона о планирању и
изградњи, као и сродних закона.
9. Успоставити ближу сарадњу са неколико удружења из иностранства
(размена искуства, посете, изложбе, Салон урбанизма и сл.).
10 Поред ресорног Министарства сарађивати и са другим сродним
Министарствима у смислу покровитеља и финансијске подршке у
организацији манифестација УУС.
11.Покренути излажење Билтена УУС
12. Представљање активности УУС не само у локалним медијима, већ и на
републичком нивоу и шире.
13. Како би УУС било у могућности да функционише (материјални трошкови
пословања, редовна месечна плата секретара УУС и др.) неопходно је
да предузећа и индивидуални чланови УУС редовно уплаћују створене
обавезе.
14. Укључити у рад Председништва поједине представнике колективних
чланова УУС.
15. Активирање постојећих и покретање нових унија са другим удружењима,
асоцијацијама и стручним савезима, као и са предузећима и
институцијама.
16. Обавити разговоре о сарадњи са сродним удружењима, Асоцијацијом
просторних планера, Инжењерском комором Србије, предузећима и др.
17. Обавестити поједина удружења и Инжењерску комору Србије, о датуму
одржавања манифестација УУС, како се не би догодило да истог
датума буду заказана два слична скупа.
18. Успоставити сарадњу са Министарством просвете и науке
19. Формирати Академију урбаниста у чврстој вези са Удружењем
урбаниста Србије.
20. Ангажовати се да се полагање стручних испита врати Савезу инжењера
и техничара Србије, а за област урбанизма УУС.
21. Извршити анализу рада планских комисија које се именују у локалним
самоуправама (урбанизам и просторно планирање). Дати одређене
предлоге за побољшање функционисања.
22. Поново предложити и ангажовати се да се предузећима из области
урбанизма уведу лиценце. УУС би у сарадњи са ресорним
Министарством пратило рад предузећа и давало предлоге.
23. Припремити дугорочну платформу деловања Удружења урбаниста
Србије.

