
ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА 2015/ ЗАКЉУЧЦИ 

 

 

Летња школа урбанизма је одржана у Крагујевцу од 14 до 16. маја 2015.године, са око 

200 активних учесника. Организатор је Удружење урбаниста Србије. Теме скупа су 

обрађене кроз 40 радова и разврстане у три блока: 

- Плански основи 

- Урбане политике 

- Измене и допуне закона о планирању и изградњи и закона о државном премеру 

и катастру. 

 

По завршеном раду Летње школе урбанизма 2015, Форум учесника доноси следеће 

 

САОПШТЕЊЕ 

 

 

1. Летња школа урбанизма је одржана по 11. пут у организацији Удружења 

урбаниста Србије. Овом стручном манифестацијом обележен је и јубилеј 
Удружења – 60 година постојања и рада. 

 

2. Удружење окупља неколико хиљада стручњака разних профила. Њихов рад је 

уграђен у планирање и изградњу простора Србије. Неопходно је да деловање 

урбаниста буде одговарајуће организовано на нивоу државе и локалних 
самоуправа. Простор је највећа имовина Србије.  

 

3. Законом о планирању и изградњи прописана је израда и доношење докумената 

просторног и урбанистичког планирања. Од стратешког је значаја да се та 

планска основа благовремено припреми као неопходан предуслов за 

обједињене процедуре у остваривању права на изградњу и коришћење 

објеката. 

 

4. Саопштења излагана на Летњој школи урбанизма недвосмислено указују на 

потребу регионалног нивоа планирања и уређења простора. То захтева 

одговарајућу организацију стручних институција. 

 

5. Урбане политике се конституишу у транзиционим друштвеним условима са 

свим недореченостима које произилазе из позиције државе и ниског нивоа 

друштвеног производа. 

 

6. На локалном нивоу је тек у зачетку процес дугорочног сагледавања просторног 
развоја у условима првих деценија 21. века. 

 

7. Измене и допуне закона донете 2014. године унеле су одређена побољшања 

процедура тежећи ка олакшавању реализације инвестиција. Порасла је и улога 

катастра непокретности. Са друге стране, одложена су решења која се односе 

на конверзију и бесправну градњу као крупна актуелна питања. 

 

8. Летња школа урбанизма 2015 показује да је овај вид перманентног 
стручног образовања потребан, али да предстоје темељне 

организационе промене ради прилагођавања новим условима и 

потребама. 

 

У Крагујевцу, 16.маја 2015. године 

 


