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Београд, 31.јануар 2019.год.
Број: 02/19
Поштоване/и,
Позивамо Вас да учествујете на Међународном научно-стручном скупу - 15. Летњој школи урбанизма у Србији, која се
одржава у Сомбору, од 30 маја до 01. јуна 2019.године, под покровитељством Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Министарствa државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Инжењерске коморе Србије, а у организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког
геодетског завода у сарадњи са градом Сомбором.
Тема 15. Летње школе урбанизма:
I

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ У НОВОМ ЗАКОНУ: ОБЈАШЊЕЊА,ИСКУСТВА И ЖЕЉЕ (У овом блоку биће
обрађене теме којима се разјашњава значење промена у најважнијим члановима закона, очекивани начин њихове примене, искуства
у пракси планирања са таквим концептима и техникама рада, могући проблеми (изазови) и начин превазилажења, жеље и предлози
стручњака према будућим изменама и унапређењима у подзаконским актима, законима и пракси планирања).

II АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА - ГЕОСРБИЈА, НОВИ САДРЖАЈИ
РГЗ - ОЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
III БУДУЋНОСТ ЈЕ ПРЕД НАМА! КАКВА ЈЕ? (Скуп тема из области стратегије одрживог урбаног развоја, усклађивање
законодавства и стратегија развоја са европском регулативом, урбана мобилност, паметни градови, дигитализација простора,
савремени урбани дизајн и идентитет простора...)

Као уваженог стручњака позивамо Вас да учествујете и припремите своје предавање за Летњу школу, које ће бити
штампано у Зборнику.
Рокови:
• Рок за доставу назива рада и апстракта је 15.март 2019.године
• Рок за доставу текста рада је 25. април 2019.године.
У очекивању Вашег учешћа,
Најсрдачније Вас поздрављамо
УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ
Председник
Др Александар Јевтић, дипл.инж.грађ.
Прилог:
• Прво обавештење
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