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На основу одредбе члана 54. став 1. тачка 9, а у вези са одредбом члана 84. 
Статута Инжењерске коморе Србије („Службени гласник РС“, бр. 88/05 и 16/09), 
Извршни одбор Матичне секције планера подноси Управном одбору 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ ПЛАНЕРА 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ 
 
У току 2015. године Извршни одбор Матичне секције планера (у даљем 
тексту: Извршни одбор) одржао је укупно 11 редовних седница и то: 9 у Београду, 
1 у Новом Саду, 1 у Краљеву и Отворену седницу на Старој Планини. 

На 19. редовној седници, одржаној 19. јануара 2015. године у Београду, чланови 
Извршног одбора су усвојили Извештај о раду Извршног одбора Матичне секције 
планера за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године и утврдили 
приоритете у 2015. години у реализацији Плана и програма Матичне секције 
планера и то: 
 

 организација и реализација скупа „Сусрети просторних планера  
Србије - 2015“ и 

 организација предавања са актуелним темама из области просторног 
планирања кроз Програм континуираног професионалног усавршавања 
чланова, усвојеног од стране Скупштине ИКС. 
 

По реализацији наведених приоритета, Извршни одбор je размотриo начин и 
динамику даље реализације Плана и програма Матичне секције планера за 2015. 
годину, и то кроз помоћ и учешће у својству суиздавача у публиковању стручних 
радова. 
 
На седници је потврђена одлука Извршног одбора, о именовању чланова, испред 
Матичне секције планера, за учешће у раду радних група за израду подзаконских 
аката Закона о планирању и изградњи, број 02-100-143/1, од 19.01.2015. године, 
донета ван седнице. 
 
На 20. редовној седници, одржаној 23. фебруара 2015. године, чланови Извршног 
одбора су информисани о току седнице и одлукама донетим на Првој ванредној 
седници Скупштине Инжењерске коморе Србије, одржаној 30.01.2015. године.  
 
Чланови Извршног одбора су предложили Управном одбору одобравање новчаних 
средстава за предавања из Програма обуке континуираног професионалног 
усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије из области Националног 
програма за 2015. годину, у марту месецу, и то: 



 
1. „Студија природног језгра Београда – истраживање-мишљења и 

визије“(отказано је предавање из приватних разлга предавача); 
2. „Две стране планерске медаље - Планови детаљне регулације за блокове 

45. и 70. у Новом Београду“ (одржано 20.03.2015.г) и 
3. „Мала градска башта – мала тема „великог“ и велика тема „малог“ 

урбанизма“ (одржано 25.03.2015г). 
 
На истој седници је именована Радна група за израду материјала „Препоруке о 
начину и критеријумима за утврђивање цена израде просторних планова 
(планских докумената)“, у следећем саставу: 
 

1. Др Небојша Стефановић, дипл.пр.планер, председник; 
2. Мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планер, члан и 
3. Др Саша Милијић, дипл.пр.планер, члан. 

 
Извршни одбор је донео Одлуку о именовању чланова Организационог одбора за 
организацију и реализацију скупа „Сусрети просторних планера Србије – 2015“, и 
то: 

1. Мр Александар Вучићевић, дипл.пр.планер, председник; 
2. Проф. др Дејан Ђорђевић, дипл.пр.планер, члан; 
3. Др Небојша Стефановић, дипл.пр.планер, члан; 
4. Мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планер, члан и 
5. Драган Јемуовић, дипл.пр.планер. 

 
На 21. редовној седници, одржаној 19. марта 2015. године у Београду, чланови су 
предложили Управном одбору одобравање новчаних средстава за предавања из 
Програма обуке континуираног професионалног усавршавања чланова 
Инжењерске коморе Србије из области Националног програма за 2015. годину, у 
априлу месецу, и то: 
 

1) „Становање - "Како до крова над главом"; 
2) „Мрежа гробаља на простору региона (административног подручја) 

Београда" и 
3) „Пут до квалитетног јавног простора преко конкурса за идејно 

урбанистичко-архитектонско решење уређења централне зоне Лесковца". 
 
Чланови су именовали мр Александра Вучићевића, дипл.пр.планер, у Радну групу 
за припрему и организацију наступа Инжењерске коморе Србије на предстојећим 
сајмовима (грађевинарства, технике и техничких достигнућа, енергетике). 
 
На истој седници донета је одлука о пружању финансијске помоћи на име 
суфинансирања Научно стручног скупа са међународним учешћем „Планска и 
нормативна заштита простора и животне средине“, у организацији Асоцијације 
просторних планера Србије. 



Представници Радне групе за израду радног материјала „Препорука о начину и 
критеријумима за утврђивање цена израде просторних планова (планских 
докумената)“ су известили Извршни одбор да је израда још увек у току. 
 
Такође је именован др Никола Крунић, дипл.пр.планер за представника МС 
планера на радионици „Ка стандардизацији и класификацији намена земљишта и 
планских симбола“ у организацији Сталне конференције градова и општина и 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
 
На 22. редовној седници, одржаној 22. априла 2015. године у Новом Саду, 
чланови Извршног одбора су усвојили Извештај о раду Извршног одбора Матичне 
секције планера за период од 01.01.2015. године до 31.03.2015. године.  
 
Чланови Извршног одбора су предложили Управном одбору одобравање новчаних 
средстава за предавања из Програма обуке континуираног професионалног 
усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије из области Националног 
програма за 2015. годину, у мају месецу, и то: 
 

1. „Зелене површине – јавни интерес од глобалног до локалног нивоа” 
(предавање је одржано 28.05.2015. године) и 

2. „Флексибилни градови у условима климатских промена: Пример 
међународног научног пројекта TURaS” (предавање је одржано 08.05.2015. 
године). 

 
На истој седници је донета одлука да се скуп „Сусрети просторних планера Србије 
– 2015“ одржи у периоду од 30.09. – 02.10.2015. године, у хотелу „Falkensteiner“ на 
Старој планини. Одређена је и главна тема Скупа: “Просторно планирање између 
реформе и кризе“. 
 
Представници Радне групе су обавестили Извршни одбор да је разматран радни 
материјал „Препоруке о начину и критеријумима за утврђивање цена израде 
просторних планова (планских докумената)“ и да је у припреми израда истог. 
 
Извршни одбор је разматрао достављене наслове публикација Матичне секције 
планера и задужио председника Секције да у договору са председником Коморе, 
проф. др Милисавом Дамњановићем, дипл.инж.арх. покуша да обезбеди неопходна 
новчана средства за израду исте у 2015. години.   
 
На истој седници чланови су упознати са Решењем о изменама Решења о 
образовању и именовању Комисије за полагање стручног испита и предложили су 
Управном одбору да се упути допис Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре поводом преиспитивања донешеног Решења како би Комисија 
задржала потребан стручни ниво и, у том смислу, коректан однос према свим 
кандидатима за полагање стручног испита у наредном периоду. 
 
Извршни одбор Матичне секције планера је прихватио иницијативу Извршног 
одбора Матичне секције урбаниста и предложио Управном одбору да се члановима 



извршних одбора планера и урбаниста као и модераторима округлих столова на 
скупу „Сусрети просторних планера Србије-2015“ и скупу „Forum urbanum - сајам 
урбанизма“ утврди вредновање поменутих активности са укупно 15 бодова.  
 
Такође је прихваћена иницијатива Извршног одбора Матичне секције урбаниста и 
упућен је допис, Географском факултету Универзитета у Београду и ИАУС-у 
поводом достављања предлога едукативних тема из области просторног и 
урбанистичког планирања, а у циљу припреме Програма обуке континуираног 
професионалног усавршавања чланова ИКС за 2016.годину. 
 
Чланови су упутили, Комисији за преиспитивање описа постојећих и утврђивање 
предлога нових врста лиценци одговорних планера, урбаниста, пројектаната и 
извођача радова предлог за измену и допуну Одлуке о врстама лиценци, а у вези 
лиценце одговорног планера. 
 
На истој седници информисани су о допису Асоцијације просторних планера 
Србије, у вези неприхватања новчаних средстава за суфинансирање научно-
стручног скупа са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА 
ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“. 
 
На 23. редовној седници, одржаној 03.06.2015. године у Краљеву, чланови су 
предложили Управном одбору одобравање новчаних средстава за предавање, 
„Развој трговинских центара у Београду”, а из Програма обуке континуираног 
професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2015. годину. Поменуто предавање је одржано 
29.06.2015. године.  
 
Такође, предложено је Управном одбору одобравање иницијалних новчаних 
средства на име трошкова организације и припреме скупа „Сусрети просторних 
планера Србије - 2015“ и предложена је висина котизације за присуство на 
поменутом скупу. 
 
Члан Радне групе за припрему материјала „Препоруке о начину и критеријумима за 
утврђивање цена израде просторних планова (планских докумената)“, др Небојша 
Стефановић, дипл.пр.планер, је чланове Извршног одбора информисао да је Радна 
група завршила Предлог горе поменутог материјала. Како је објављивање 
Правилника за просторне и урбанистичке планове у току Радна група ће накнадно 
материјал ускладити са Правилником и завршити га као коначни документ. 

На истој седници Извршни одбор Матичне секције планера је подржао иницијативу 
Извршног одбора Матичне секције урбаниста и предложио Управном одбору 
доношење изменe Одлуке о врстама лиценци које издаје Инжењерска комора 
Србије бр. 1493/1-3 од 02.07.2012. године, бр. 4078/1-3 од 20.12.2012. године и бр. 
1638/2 од 18.06.2013. год.  
 
На 24. седници, одржаној  02. јула 2015. године, чланови Извршног одбора су 
усвојили Извештај о раду Извршног одбора матичне секције планера за период од 
01.04.2015. године до 30.06.2015. године. 



 
Разматране су пристигле теме за скуп „Сусрети просторних планера Србије – 2015“, 
и усвојена је Прва информација поменутог скупа. 
 
Председник Извршног одбора је информисао присутне о закључцима извршних 
одбора матичних секција урбаниста, пројектаната и извођача радова, поводом 
Решења о изменама Решења о образовању и именовању Комисије за полагање 
стручног испита и након краће дискусије предложено је Управном одбору да се 
подржи предлог Извршног одбора Матичне секције планера и упути допис 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради преиспитивања 
донетог Решење како би Комисија за полагање стручног испита за област 
просторног планирања задржала потребан стручни ниво и, у том смислу, коректан 
однос према свим кандидатима за полагање стручног испита у наредном периоду.  
Допис је упућен 01. септембра 2015. године. 
 
На 25. редовној седници, одржаној 26. августа 2015. године,  чланови ИО матичне 
секције планера су усвојили Другу информацију скупа „Сусрети просторних 
планера Србије -2015“ и утврдили списак пријављених учесника.  
 
Такође су информисани о изменама и допунама Статута Инжењерске коморе 
Србије, као и о припреми Предлога општег акта у којем ће бити дефинисана 
мерила и критеријуми вредновања инжењерских услуга. 

 
Електронским путем, ван седнице Извршног одбора, усвојена је Одлука о начину и 
критеријумима за одређивање вредности израде планских докумената и пројектне 
документације – за просторне планове и иста је достављена Комисији за припрему 
законске и друге регулативе. 
 
На 26. редовној седници, одржаној 21. септембра 2015. године, чланови Извршног 
одбора матичне секције планера су предложили Управном одбору одобравање 
новчаних средстава за предавања из Програма обуке континуираног 
професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије из области 
Националног програма за 2015. годину, у октобру месецу, и то: 
 

1. „Просторни план подручја посебне намене Културног предела Бач у контексту 
Европске конвенције о пределу”; 

2. „Технике израде графичких прилога урбанистичких и просторних планова – 
компатибилних за потребе ГИС-а”. 

 
На истој седници усвојен је коначан Програм скупа „Сусрети просторних планера 
Србије -2015“ и списак пријављених учесника.  
 
Такође, електронским путем, ван седнице Извршног одбора, чланови су усвојили 
Предлог евиденционог листа и теста за учеснике скупа „Сусрети просторних 
планера Србије - 2015“, који је одржан у периоду од 30.09. – 02.10.2015. године, 
у хотелу „Falkensteiner“, на Старој Планини. 
  



Скупу „Сусрети просторних планера Србије-2015“ присуствовало је 92 полазника 
укључујући: чланове секције планера, чланове Управног одбора ИКС, Милорада 
Миладиновића, потпредседника Скупштине Инжењерске коморе Србије, мр Ђорђа 
Милића, помоћник Министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, др 
Слободана Пузовића, Покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, Сању Чиплић, заменика Секретара за 
урбанизам,градитељство и заштиту животне средине, др Небојшу Стефановића, 
директора Урбанистичког завода Београда, Јована Станковића, заменика 
директора ЈП Дирекције за изградњу и уређење Панчева, Александра Јевтића, 
директора ЈП Завода за урбанизам Војводине као и представнике градова Ужица, 
Краљева, Суботице, Новог Сада, Ниша, Ваљева, Крагујевца, представнике више 
општина.  
 

Тема овогодишњег скупа "Просторно планирање између реформе и кризе" и 

реализована је кроз сесије и Округли сто са темом „Просторно планирање 
између реформе и кризе - EXIT СТРАТЕГИЈЕ“ 
 
На Скупу је представљена штампана публикација „Улога просторног планирања у 
управљању поплавама“. 
 
У сарадњи са организатором хотела „Falkensteiner“, учесницима је организован 
излет до Бабиног зуба. Закључним разматрањем председника ИО МСП, мр 
Александара Вучићевића и отвореном седницом Извршног одбора Матичне секције 
планера, завршен је овогодишњи тродневни стручни семинар. Закључци скупа и 
отворене седнице су објављени на интернет презентацији Инжењерске коморе 
Србије и достављени Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
 
На 27. редовној седници, одржаној 12. октобра 2015. године, чланови су усвојили 
Извештај о раду Извршног одбора Mатичне секције планера за период од 
01.07.2015. године до 30.09.2015. године и Извештај о раду Организационог 
одбора у вези реализације „Сусрета просторних планера Србије-2015“. Такође је 
предлажено одобравање новчаних средства, по коначном обрачуну, на име 
покрића трошкова организације и реализације скупа „Сусрети просторних планера 
Србије-2015“. 
 
На истој седници утврђен је Предлог плана и програма рада Матичне секције 
планера за 2016. годину и Предлог Програма Матичне секције планера за 
континуирано стручно усавршавање и бодовање у 2016. години. 
 
Чланови су усвојили Одлуку о начину и критеријумима за одређивање вредности 
израде планских докумената и пројектне документације – за просторне планове и 
иста је достављена Комисији за припрему законске и друге регулативе на даљу 
процедуру. 
 
На 28. редовној седници, одржаној 17. новембра 2015. године, чланови су 
предложили Управном одбору одобравање новчаних средстава за предавање, 
„Европска повеља о просторном планирању, обавезе планера и нови светски 



поредак”, а из Програма обуке континуираног професионалног усавршавања 
чланова Инжењерске коморе Србије из области Националног програма за 2015. 
годину. Поменуто предавање је одржано 22.12.2015. године.  
 
Чланови су информисани о закључку Надзорног одбора поводом рационализације 
трошкова у пословању Инжењерске коморе Србије и указивању пажње Комисији за 
утврђивање испуњености услова за издавање лиценци за одговорног планера да 
приликом прегледа захтева посебну пажњу посвете анализи стручних испита који 
нису положени у Комори, а све у циљу отклањања могућности признавања 
неодговарајућег стручног испита. 
 

На 29. Редовној седници, одржаној 21. децембра 2015. године, чланови су 
предложили Управном одбору одобравање новчаних средстава за предавање, 
„Трговачко-пословне улице, стање и трендови у Београду”, а из Програма обуке 
континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије 
из области Националног програма, а које ће се одржати у фебруару месецу 2016. 
године. 
 
Разматрани су предлози тема за превод публикације Матичне секције планера у 
2016. години. Чланови су упознати са дописом, мр Александра Вучићевића, 
поводом иницирања поновног формирања републичке институције надлежне за 
област просторног планирања, а у складу са закључком Извршног одбора са 
Отворене седнице одржане на скупу „Сусрети просторних планера Србије-2015“.  
 
На сајту Инжењерске коморе Србије, у оквиру одељака Матичне секције „Стање 
планске документације“, се континуирано ажурира. На тај начин Матична 
секција чланству у секцији, али и свим осталим члановима Коморе омогућава увид, 
праћење процедуре и тока израде просторних планова од републичког до 
општинског нивоа. На истом одељку  је постављена информација о Повељи 
Европског савеза просторних планера (ECTP – CEU): Европско планирање – 
манифест за планирање европских градова у 21. веку, као и све информације од 
значаја за Секцију планера. 
 
У склопу редовних активности Матичне секције планера разматрана је испуњеност 
услова за добијање и издавање лиценци одговорног планера. Чланови Извршног 
одбора су месечно, на свакој редовној седници утврђивали обрачун Комисија за 
утврђивање испуњености услова за издавање лиценци за одговорне планере, а у 
складу са одлукама Управног одбора. У периоду од 01.01.2015. године до 
31.12.2015. године издато је 12 лиценци одговорног планера. Укупан број издатих 
лиценци за одговорног планера закључно са 31.12.2015. године износи 270 (од 
којих је 268 активно).  

 
Председник ИО Матичне секције планера 

 
                                        Мр Александар Вучићевић, дипл.пр.планер,с.р. 


