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ПАРТИЦИПАЦИЈА ГРАЂАНА И УКЉУЧИВАЊЕ 
СТЕЈКХОЛДЕРА  

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА ГРАЂАНА  УКЉУЧИВАЊЕ СТЕЈКХОЛДЕРА 
 усмерено је на доношење одлука 

и спровођење плана 
 омогућава препознавање 

интереса и утицаја 
 отвара могућност за 

правовремено решавање 
конфликата   

 доприноси реалнијем и 
ефективнијем планирању  
 

 подразумева двосмерно 
информисање 

 доприноси стварању активног 
грађанства 

 утиче на развијање способности 
и друштвене свести 

 доприноси успостављању нових 
односа и измештању моћи и 
ресурса у управљању локалним и 
урбаним развојем  



СВРХА? КОНТЕКСТУАЛНИ ПРИСТУП 

• Објаснити зашто? Шта је сврха? 
• Контекстуални приступ/ технике 

прилагођене локалним условима и 
потребама (није све из међународне 
праксе примењиво у одређеном 
локалном контексту) 

• Легални оквир не мора да буде 
сметња примени, шта више - могуће 
га је кориговати на основу резултата 
из праксе 

 



ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

• Партиципација се традиционално примењује у Србији још од 70-их 
година прошлог века кроз установљене инструменте, процедуре и 
механизме – углавном усмерене на формално-правни поступак 

• Партиципација је примарно у функцији правне сигурности учесника 
планског процеса 

• Технике – оглашавање, јавни увид, стручна расправа, презентације, 
достављање примедби на нацрт плана и др. 

• Учесници/актери – грађани, предстaвници локалне самоуправе, јавних 
предузећа, организавија и установа, инвеститори, невладина удружења и 
удружења грађана 



ДВОСТЕПЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА – РАНИ ЈАВНИ УВИД 

• Унапређење квалитета планирања/ увођење ЕУ инструмената планирања 
урбаног развоја - увођење ране партиципације у легални оквир 
 

• Демократизација процеса планирања увођењем начела одмеравања 
интереса – ‘’у поступку израде урбанистичких планова јавни и приватни 
интереси морају бити размотрени једни насупрот других, и донета 
праведна одлука њиховим одмеравањем’’   
 
 
 
 

• Подизање нивоа транспарентности доношења одлука  



ТЕСТИРАЊЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ПРИМЕРЕ 

ПДР, ПГР ЕУ ИНСТРУМЕНТИ - СИУР 



ФОРМАЛНИ ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ПЛАНА 



ОКРУГЛИ СТО 
Деспотовац, усклађивање услова комуналних предузећа 



ИНФО ПУНКТ 
Деспотовац, информисање грађана и најава радионице 

 



‘’КАТАЛОГ ИЗБОРА’’ 
Деспотовац, радионица са грађанима 

 



САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 
Деспотовац, интервју за локалне медије 

 



ДИСКУСИОНА ГРУПА 
Кладово, провера предлога урбанистичког решења 



РАДИОНИЦЕ И ДИСКУСИОНЕ ГРУПЕ 
Краљево, дискусија са инвеститорима и Агенцијом за приватизацију  



ИНТЕРНЕТ КОНСУЛТАЦИЈЕ И ОГЛАШАВАЊЕ 
Мајданпек 



 

14.12.2011 

 ДИЗАЈН РАДИОНИЦА 
Мајданпек, подизање свести о значају заштите животне средине 



ТАКМИЧЕЊЕ У ЦРТАЊУ 
Мајданпек, визија развоја 



‘’ИЗГОВОРИ ГЛАСНО’’ 
Мајданпек, препознавање проблема и предлози решења 



КОНФЕРЕНЦИЈА 
Смедерево, презентација студије изводљивости 



ЕУ ИНСТРУМЕНТИ ПЛАНИРАЊА УРБАНОГ РАЗВОЈА 

Крагујевац, 
Ужице, 
Краљево 



УПИТНИК 
Крагујевац, Ужице, Краљево - СИУР 



ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА 
Крагујевац, Ужице, Краљево - СИУР 



         ОКРУГЛИ СТОЛОВИ СА СТРУЧЊАЦИМА 
Краљево, тематски округли столови 



РАДИОНИЦА 
Крагујевац, приоритетне зоне интервенције 



ДИЗАЈН РАДИОНИЦА 
Ужице, анализа проблема и потенцијала 



WORLD CAFE 
Ужице, дефинисање циљева и пројеката 



ДЕФИНИСАЊЕ ВИЗИЈЕ РАЗВОЈА 
Краљево 



ДЕФИНИСАЊЕ ВИЗИЈЕ РАЗВОЈА 
Трстеник, Локални план одрживог развоја 



ФОРУМ ГРАЂАНА 
Краљево, вредновање циљева и предлога пројеката 



ВЕБ КОНСУЛТАЦИЈЕ 
Крагујевац, коментари на нацрт СИУР 



ИЗЛОЖБА 
Ужице, преглед активности на изради СИУР 



ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНЕ 
Краљево, презентација СИУР у месној заједници Рибница 



ШТА ЈЕ ОМОГУЋЕНО? 

• тестирање различитих метода и техника 
информисања, консултација, активне 
партиципације и повратне информације 

• сагледавање улоге различитих актера у 
процесу израде плана – грађана, органа, 
организација и јавних предузећа, али и 
представника комерцијалног и невладиног 
сектора 

• вредновање од стране укључених 
урбаниста/планера кроз интервјуисање     



ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

увођење ране партиципације имало је за резултат:  
• боље препознавање проблема 
• проверу предложених урбанистичких решења 
• усклађивање услова јавних предузећа 
• проверу обухвата истраживања за СПУЖС 
• укључивање грађана- већа друштвена прихватљивост (подизање 

легитимитета одлука)  
• препознавање и укључивање захтева инвеститора/ корисника, и 
• придобијање инвеститора  



 ПОЗИЦИОНИРАЊЕ  
РАНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ФОРМАЛНОМ ПОСТУПКУ 

ПИЛОТ ПРОЈЕКТИ: 
• пре одлуке о изради плана  
• након доношења одлуке, а пре 

израде концепта плана, и  
• након израде концепта, а пре 

израде нацрта плана  

 

МЕЂУНАРОДНА ПРАКСА: 
• као минимални легални 

захтев укључивање јавности 
се уводи у фази израде 
преднацрта плана, али га је 
могуће уводити и раније, у 
складу са потребама  
 



УЛОГА И ПОЗИЦИЈА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 

• ТРАДИЦИОНАЛНА – примарно у 
функцији правне сигурности 
учесника планске процедуре, 
док је јавни увид у нацрт плана 
при самом крају процеса 
планирања  
 



ОЧЕКИВАЊА ОД КОРЕКЦИЈЕ ЗАКОНА 

• НОВИНА – помак на:  
• препознавање и укључивање свих 

актера који имају интерес и утицај 
• сагледавање проблема и 

минимизирање конфликата 
• проверу и дефинисање планских 

предлога,  и  
• вишестепено позиционирање 

партиципације у односу на јавни 
увид у нацрт плана, који је при 
самом крају процеса планирања  
 



ВОДИЧ 

 



ПРВА ИСКУСТВА ПРИМЕНЕ 

• 3 месеца након доношења подзаконског акта Урбана лабораторија - 
27.10.2015. СКГО  

• презентована прва искуства 
• Јавно предузеће ''Урбанизам '‘ Завод за урбанизам Нови Сад 
• ЈП ‘’Паланка’’ Смедеревска Паланка 
• Урбанистичка управа града Мајнца  

 

 



ПРВА ИСКУСТВА ПРИМЕНЕ 

• Примери Одлука са 
концептуалним оквиром 

• Примери оглашавања 
• Примери концептуалних оквира 

просторног развоја- материјала 
за РЈУ 

• Примери Извештаја комисије 
• Примери обраде података са РЈУ  

 
 

Концептуални оквир просторног развоја 
Универзитетског комплекса у Новом Саду 



ПРВА ИСКУСТВА ПРИМЕНЕ 

Концептуални оквир просторног развоја радне зоне СЕВЕР III у Новом Саду 
 



Измене и допуне ПДР Бање ‘’Паланачки кисељак’’ у Смедеревској Паланци 

 

ПРВА ИСКУСТВА ПРИМЕНЕ 



ПРВА ИСКУСТВА ПРИМЕНЕ 

• ПДР ''Дела градског центра, блок 
Стара топлана – потез на углу 
улица Николе Пашића и Љубе 
Тадића'‘ У КРАГУЈЕВЦУ - материјал 
за рани јавни увид 



ДИЛЕМЕ У ПРАКСИ 

• Да ли и колико управа и урбанисти желе да чују грађане? 
• Ко су све актери у процесу планирања? 
• Ко од актера штити јавни интерес? Јер, грађани се 

укључују углавном када имају лични интерес 
• Како забележити коментаре јер грађани углавном не желе 

да дају писане исказе? 
• Која је улога комисије? 
• Како поступити са нејасним одредбама поступка када је у 

питању одлучивање по примедбама? 
• Како припремити материјал за рани јавни увид? 



ПРИМЕР ИЗ НЕМАЧКЕ ПРАКСЕ, МАЈНЦ 

ПОСТУПАК РЈУ ПОСТУПАК ЈУ 



ПРИМЕР ИЗ НЕМАЧКЕ ПРАКСЕ, МАЈНЦ 

Објављивање РЈУ у службеном гласилу 



ПРИМЕР ИЗ НЕМАЧКЕ ПРАКСЕ, МАЈНЦ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РЈУ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈУ 

 



ПРИМЕР ИЗ НЕМАЧКЕ ПРАКСЕ, МАЈНЦ 

ОБРАДА РЕЗУЛТАТА РЈУ ОБРАДА РЕЗУЛТАТА ЈУ 



ПРЕПОРУКЕ 

• даље праћење примене у 
пракси 

• спровођење програма 
обуке 

• правно-техничка 
редакција подзаконског 
акта 
 

• израдити упутство за унапређење 
спровођења у пракси:  

• оглашавање РЈУ,  
• припрема материјала за РЈУ, 
• мишљење комисије-верификација 

концептуалног оквира,  
• РЈУ искористити за информисање и 

усаглашавање са представницима јавних 
предузећа и орг. које издају услове,  

• израда извештаја са РЈУ,  
• поступање са примедбама са РЈУ, 
• подизање транспарентности и 

обавештавање јавности о резултатима 
РЈУ- како дати повратну информацију? 

 



ДАЉИ ИСКОРАЦИ У ПРАКСИ 

• Повратно информисање 
 

• ПДР ски центра Врхови-Одвраћеница у Ивањици 
• IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM RANOM JAVNOM UVIDU U PDR SKI CENTRA „VRHOVI-

ODVRAĆENICA biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi 
zainteresovani  mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na PDR 
ski centra „Vrhovi-Odvraćenica“. 

• Plan Detaljne Regulacije možete preuzeti OVDE 
• http://www.ivanjica.gov.rs/pocetna/srpski/vesti/rani-javni-uvid-plana-

detaljne-regulacije-ski-centra-vrhovi-odvracenica 
 

http://www.ivanjica.gov.rs/files/Plan%20detaljne%20regulacije%20Ski%20Centar%20Golija/PDR-e_Ski_centra_Golija-RANI_J_UVID.pdf
http://www.ivanjica.gov.rs/pocetna/srpski/vesti/rani-javni-uvid-plana-detaljne-regulacije-ski-centra-vrhovi-odvracenica
http://www.ivanjica.gov.rs/pocetna/srpski/vesti/rani-javni-uvid-plana-detaljne-regulacije-ski-centra-vrhovi-odvracenica


ДАЉИ ИСКОРАЦИ У ПРАКСИ 

• Повратно информисање и подизање транспарентности 
 

• ПДР за подручје ПГР-а ‘’Зелена зона-исток’’ целина 4b у Лесковцу 
• Sva pitanja, sugestije i primedbe vezane za projekat investitori i šira javnost 

mogu poslati na e-mail: plan.zelenazona@ledir.rs 
• Pitanja postavljena za vreme ranog javnog uvida i javnog uvida, kao i naši 

odgovori  na sva postavljena pitanja biće objavljeni na “web” strani nakon 
isteka ranog javnog uvida, odnosno javnog uvida. 

• http://ledir.rs/index.php/javni-oglasi/javni-uvid-planova/79-direkcija/vesti-
direkcija/vesti/410-plan-detaljne-regulacije-za-podrucje-pgr-a-16-zelena-zona-
istok-celina-4b-u-leskovcu 

http://ledir.rs/index.php/javni-oglasi/javni-uvid-planova/79-direkcija/vesti-direkcija/vesti/410-plan-detaljne-regulacije-za-podrucje-pgr-a-16-zelena-zona-istok-celina-4b-u-leskovcu
http://ledir.rs/index.php/javni-oglasi/javni-uvid-planova/79-direkcija/vesti-direkcija/vesti/410-plan-detaljne-regulacije-za-podrucje-pgr-a-16-zelena-zona-istok-celina-4b-u-leskovcu
mailto:plan.zelenazona@ledir.rs
http://ledir.rs/index.php/javni-oglasi/javni-uvid-planova/79-direkcija/vesti-direkcija/vesti/410-plan-detaljne-regulacije-za-podrucje-pgr-a-16-zelena-zona-istok-celina-4b-u-leskovcu
http://ledir.rs/index.php/javni-oglasi/javni-uvid-planova/79-direkcija/vesti-direkcija/vesti/410-plan-detaljne-regulacije-za-podrucje-pgr-a-16-zelena-zona-istok-celina-4b-u-leskovcu
http://ledir.rs/index.php/javni-oglasi/javni-uvid-planova/79-direkcija/vesti-direkcija/vesti/410-plan-detaljne-regulacije-za-podrucje-pgr-a-16-zelena-zona-istok-celina-4b-u-leskovcu


ДАЉИ ИСКОРАЦИ У ПРАКСИ 
Повратно информисање и подизање транспарентности 
Записник са састанка са инвеститорима и представницима јавних 
комуналних предузећа у току РЈУ 

http://ledir.rs/images/Vesti/Zele
na_zona/zapisnik_sa_sastanka.p
df 
 

http://ledir.rs/images/Vesti/Zelena_zona/zapisnik_sa_sastanka.pdf
http://ledir.rs/images/Vesti/Zelena_zona/zapisnik_sa_sastanka.pdf
http://ledir.rs/images/Vesti/Zelena_zona/zapisnik_sa_sastanka.pdf


ДАЉИ ИСКОРАЦИ У ПРАКСИ 

• http://knjazevacinfo.rs/arhiva-
vesti/drutvo/11033-plan-regulacije-ravne-
%E2%80%93-%C5%A1ansa-za-razvoj-
turizma.html 
 

http://knjazevacinfo.rs/arhiva-vesti/drutvo/11033-plan-regulacije-ravne-%E2%80%93-%C5%A1ansa-za-razvoj-turizma.html
http://knjazevacinfo.rs/arhiva-vesti/drutvo/11033-plan-regulacije-ravne-%E2%80%93-%C5%A1ansa-za-razvoj-turizma.html
http://knjazevacinfo.rs/arhiva-vesti/drutvo/11033-plan-regulacije-ravne-%E2%80%93-%C5%A1ansa-za-razvoj-turizma.html
http://knjazevacinfo.rs/arhiva-vesti/drutvo/11033-plan-regulacije-ravne-%E2%80%93-%C5%A1ansa-za-razvoj-turizma.html
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