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УВОД 

Тема јавног увида, обрађена у овом пројекту, извире из данашње законодавне 
праксе у Републици Србији. Јавни увид је данас дефинисан у два документа, 
у Закону о планирању и изградњи1 и пратећем Правилнику.2 Закон у овом 
случају има ослонац у Уставу Републике Србије који у чл. 53. уређује право 
грађана на учешће у управљању јавним пословима. У Уставу се поред начелне 
гаранције права грађана да своју суверену власт врше непосредно или преко 
својих непосредно бираних представника изричито гарантује више права 
непосредно везаних за учешће грађана у вршењу јавне власти. У одељку 
о људским правима посебно се гарантују право грађана на обавештеност 
о питањима од јавног значаја као и право грађана на учешће у управљању 
јавним пословима.

Пошто је јавни увид кључни део у процесу учешћа јавности у планирању, 
односно учешћа у демократском процесу доношења одлука о просторном 
развоју, да би се обрадио на одговарајући начин, овим пројектом је обрађен 
истовремено се темом учешћа јавности код припреме и доношења 
просторних (ППО и ППППН) и урбанистичких планова, дакле оних планова 
који у себи садрже урбанистичу регулативу, а не искључиво стратешко-
развојну компоненту (ППРС и РПП).

Тема јавног увида у склопу процеса учешћа јавности у планирању није нова, 
помиње се током читавог двадесетог века, па и раније. У Србији, у оквиру 
бивше Југославије, када је систем планирања био веома високо цењен и 
развијен, и касније променом друштвено-политичког система, просторно 
и урбанистичко планирање задржава значајну позицију али у другачијим 
условима практиковања и примене. Учешће јавности, и јавни увид као кључна 
тачка у том процесу, има велики значај за демократичност просторног и 
урбанистичког планирања, и посредно за интересе и развој приватног и 
јавног сектора, локалне заједнице и читавог друштва, те је у овом пројекту 
1 Закон о планирању и изградњи, „Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014 и 145/2014.
2 Јавни увид је такође и део процедуре предвиђене Законом о заштити природе, у поступку 
проглашења заштићеног подручја, као и део поступка предвиђеног Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину и Законом о процени утицаја на животну средину, 
о чему ће нешто касније такође бити више речи. Поступком јавног увида предвиђеним 
овим законима такође се у значајној мери обезбеђује утицај заинтересоване јавности на 
квалитет планских аката којима се обезбеђује реализација инвестиционих пројеката од 
значајног утицаја на животну средину. 
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осветљено са стручно-планерског, правног и социолошког становишта. 
Одређене препоруке садржане у овом пројекту могу у наставку да послуже код 
унапређења законодавног оквира за просторно и урбанистичко планирање и 
праксу израде просторних и урбанистичких планова у Републици Србији.

Да би био стручно утемељен, овај материјал је припремљен коришћењем 
искустава Србије и неких иностраних искустава, односно референтних 
материјала који се баве темом учешћа јавности и јавног увида. Посебно 
је испитана текућа пракса у Србији ради чега је спроведена анкета међу 
одговорним планерима из планерских институција широм Србије. Анкетом 
су евидентирани ставови планера око учешћа јавности и јавног увида, што је 
послужило код закључивања и предлагања решења у овом материјалу.

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ЈАВНОГ УВИДА
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ЗНАЧЕЊЕ ПЛАНА

Да бисмо смислено и сврсисходно приступили идеји о унапређењу јавног 
увида као кључне тачке у процесу учешћа јавности код припреме и доношења 
просторних и урбанистичких планова, на самом почетку износимо објашњење 
шта је план, урбанистички или просторни, уопште. План као идеја и пракса 
западног рационализма може да се тумачи као инструмент:

— рационализације и оптимизације коришћења и уређења 
простора и територијалних ресурса, или у административном 
смислу одређене територије. Људске активности и комуникације 
у простору врше инвазивни утицај на природу и животну средину, 
или економски поредак, социјалну структуру, културну матрицу и 
функционални систем насеља. Тај утицај свакако изазива одређене 
реакције, могуће сукобе интереса и друге могуће поремећаје на 
одређеној територији насеља или јединице локалне самоуправе, 
односно у одређеном функцијски дефинисаном простору. Ради тога 
план се користи да негативне утицаје смањи, конфликтне интересе 
помири, а функционалне поремећаје елиминише или оптимизује до 
могуће мере, уз истовремено упућивање ка усклађеном (одрживом) 
развоју у будуће;

— координације интереса на датом простору или територији. У 
простору или на одређеној територији (природно окружење, општина, 
насеље) јављају се разни интереси за коришћење земљишта, грађење, 
комуникације и сл. Интереси могу да буду: јавни (држава, општина, 
јавне институције), приватни (корпорације, предузећа, грађани), 
интереси затечених корисника или власника, као и интереси 
потенцијалних инвеститора. У највећем броју случајева ови интереси 
се налазе у активном односу, односно у међусобној хармонији или 
у сукобу. Најосетљивија тема је однос између приватног и јавног 
интереса која представља увек најсложенији изазов за просторно или 
урбанистичко планирање;

— компромиса стечених права и интереса староседелаца са правима 
и интересима актера будућег развоја (потенцијалних инвеститора 
који права стичу на основу планова и других докумената). Ово 
осетљиво питање захтева веома пажљив приступ у планирању односно 
темељно прикупљање неопходне документације и упознавање са 
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потребама, интересима и стеченим правима с једне стране, као 
и интересима оних који желе да интервенишу у простору или на 
одређеној територији са њиховим особинама, специфичностима, 
капацитетима или квалитетима;

— подстицања реализације активности приватног и јавног интереса 
нових инвеститора уз превасходну и пажљиву заштиту затеченог 
јавног интереса (животна средина, обележја идентитета, културне 
матрице) и јавног добра (објекти и целине према Закону), као и 
интереса затечених правних и физичких лица (парцела, прече право, 
функционалне зависности и сл.). Ово представља највећу претњу 
планирању које често представља сметњу и препреку реализацији 
инвестиција, или обрнуто, даје неоправдану предност новом 
инвеститору на штету затечених ресурса и вредности или стечених 
права;

— хармонизације искустава прошлости са перспективама будућег 
развоја и шансе будућих генерација. Континуитет развоја насеља и 
постепено унапређење или трансформација у смислу оптимизације 
и одрживости је начело које план може да подржи или демантује 
планским решењима. На то план делује унапређујући или, обрнуто, 
угрожавајући развој географски или функционално одређеног 
простора или административно одређене територије (општина или 
град). Планирање треба да подржи континуални развој који омогућава 
постепеност и трајност развоја кроз време. Нагле дисхармоничне 
промене и скокови по правилу стварају озбиљне социјалне и 
психолошке промене које угрожавају и економски развој и стварају 
могуће бројне еколошке последице.

— дефинисањa правила грађења и коришћења земљишта према 
условима локације, особинама окружења, специфичностима простора 
или територије, односима функција у простору и др. Ова правила важе 
за све и омогућавају оријентацију за све интервенције грађевинског 
или функцијског карактера на земљишту, као и економске, социјалне, 

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ЈАВНОГ УВИДА
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културне и еколошке условљености које су карактеристичне за 
конкретну територију или шири простор. Правила су оријентација и 
за постојеће власнике или кориснике земљишта и, посебно, за будуће 
актере заинтересоване за грађење или коришћење земљишта, што 
значи да имају јавни значај.

Само ових шест наведених разлога јасно упућује на битан закључак о 
неопходности активног, суштинског учешћа заинтересованих актера 
(администрација, институције, инвеститори), стручњака и најшире јавности, 
у процес припреме просторних или урбанистичких планова, као и доношења 
одговарајућих одлука које, према нашем законодавству, имају снагу закона 
(акта од општег значаја). Учешће јавности у припреми и доношењу просторних 
и урбанистичких планова стога представља праксу глобалног карактера, с 
тим што свака држава у свету практикује мање или више различите моделе 
који рефлектују степен демократизације друштва, озбиљност и ауторитет 
струке и објективност и организованост администрације.

Ова публикација се односи само на планове који садрже елементе 
урбанистичке регулације: регулациони план, генерални урбанистички 
план, просторни план јединице локалне самоуправе и просторни план 
посебне намене. Просторни план државе и регионални просторни 
планови имају други смисао (стратешко развојни), самим тим се учешће 
јавности и јавни увид другачије практикују, те неће бити обрађени у овој 
публикацији.

ЗНАЧЕЊЕ ПЛАНА
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УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И ЈАВНИ УВИД                                          
У ПРОСТОРНОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ

Учешће (партиципација) јавности представља појам који је у бројним 
текстовима код нас и у свету дефинисан и објашњен. Синтезна дефиниција 
би могла да буде да учешће јавности представља демократски поступак 
заснован на начелу да они, који имају интерес или могу да трпе одређени 
утицај одлуке о просторном или урбанистичком плану, имају право да 
буду активно укључени у процес припреме плана и доношења одлуке о 
плану, без чега план нема пуни легитимитет.

Према бројним искуствима држава са демократским профилом могу да се 
дефинишу следеће позитивне особине учешћа јавности, испољене више или 
мање зависно од степена демократизације друштва3:

— унапређење квалитета одлучивања које се постиже уношењем 
знања, идеја и аспирација локалног становништва и других 
заинтересованих актера са одређене територије или просторне 
целине;

— јачање темеља демократичности тиме што се доказује да израда 
просторног или урбанистичког плана није само ствар струке планера 
већ и свих оних којих се планска решења тичу;

— поштовање моралног кодекса планера, код кога једно од основних 
начела говори о неопходности пажљивог односа планера према 
природи, људима и заједници као основним субјектима и актерима у 
планирању простора;

— упознавање социјалног контекста, односно структуре, квалитета 
и аспирација становника и њихових институција, као и њихових 
специфичних разлика у односу на друге. Код планирања намене 
земљишта често се заборави да то земљиште насељавају људи са 
својим посебностима, потребама и аспирацијама;

3 Код овога је делимично коришћена студија Америчке асоцијације планера (АICP) под 
називом Public Participation in Community and Regional Planning, ауторке Никол Питерсон 
(Nicole Peterson) са Универзитета у Орегону, 2012.
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— изградња поверења између грађана и власти и легитимитета 
донетих одлука о плану. Ово се посебно учвршћује транспарентношћу 
код припреме и доношења одлука о плану;

— поузданост остварења плана јер активно укључење грађана и 
других актера у поступак припреме и доношења плана знатно више 
омогућава и његово остварење и јача осећај његовог припадања 
заједници;

— боље информисање планера и јавности и унапређење квалитета 
јавног мишљења, јер грађани често знају више о датом простору него 
што званични информациони систем садржи и пружа планерима;

— унапређење осећаја грађанске припадности тиме што заједнички 
рад са планерима лакше доводи до препознавања и решавања 
конкретних проблема становника на датом подручју. Према Џејмсу 
Л. Крејтону (James L. Creighton) уколико су становници укључени у 
програм јавног учешћа код израде планова они уче како да утичу на 
друге и како да граде коалиције4;

— препознавање система вредности локалне заједнице, што би 
требало да буде приоритет у планирању. Без активног учешћа јавности, 
регистровања и уношења њиховог става план губи легитимитет и 
добија коруптивне особине.

На другој страни постоје и озбиљни проблеми код увођења јавности у процес 
припреме и доношења просторних и урбанистичких планова. Ово се тиче:

— ограничења код финансирања и кадровског опремања за 
активно учешће и јавни увид. Планери имају жељу да обезбеде 
активно учешће јавности, али недостају финансијска средства, време 
припреме и доношења плана је ограничено, а потребно познавање 
техника за остварење активног учешћа недостаје. Крејтон за ово 
каже да динамички план израде плана или ресурсна ограничења могу 
да ограниче примену одређених техника и тиме онемогуће извођење 
ефективног учешћа јавности5;

— обавеза планера, чије дужности често имају приоритет у односу 
на могући програм активног учешћа јавности. Ово се односи на 
хијерархијско одлучивање у планерској институцији, приоритете 
у програму институције, налоге локалне управе, стечене обавезе у 
планирању и сл. У случају да ове дужности превагну у процесу израде 
плана учешће јавности губи прави капацитет;

4 James L. Creighton, The Public Participation Handbook, Jossey-Bass, San Francisco, 2005.
5 Ibid.
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— законских ограничења, која могу да омету активно учешће јавности. 
Уколико Закон не дефинише јасно значење и облик учешћа јавности не 
може се захтевати да планерска институција сама развије и припреми 
програм активног учешћа јавности у току израде плана. Одређени 
планови вишег реда са прецизно дефинисаном наменом земљишта 
и другим показатељима, или пак закони могу да ограниче настојање 
локалне заједнице код припреме мањих регулационих планова. 
Измена планова вишег реда у том случају тражи додатна средства и 
време што најчешће није изводљиво а закони се нужно поштују;

— технократских и лаичких супротстављених ставова, што често 
доводи до неспоразума. Планери углавном имају више техничког 
знања од грађана и других актера док грађани и други актери своје 
ставове заснивају на бољем познавању конкретне ситуације на терену 
и аспирације локалне заједнице, које су додуше понекад нереалне. 
Овај сукоб се најчешће решава аутоматским одбацивањем од оних 
који воде израду планова што доводи до незадовољства грађана;

— бирократских баријера, које формира локална власт, сматрајући да 
су њихови ставови и конкретна политичка решења неприкосновени. 
Крејтон ово дефинише следећим речима: како обим и утицај управе 
расте, одлуке коју су претходно донели изабрани челници у политичком 
процесу прослеђују се техничким стручњацима, планерима....Улога 
бирократије у одлучивању постаје главни изазов за демократију6. 
Други проблем је у инсистирању планера и бирократије на неким 
техничким подацима и намени земљишта што онемогућава отворени 
дијалог са јавношћу.

Дакле, основно питање је да ли просторни и урбанистички планови 
треба да се раде за грађане или са грађанима, и у којој мери. Друго 
битно питање је да ли се учешће јавности своди само на јавни увид или 
га треба развити и у току припреме плана и на који начин. Из наведених 
предности и проблема са учешћем јавности јасно је да одговор на ово 
питање није једноставан, односно да га је неопходно наћи у препознавању 
особина конкретне локалне заједнице и карактеристика друштва/државе. 
Осим тога, одређене разлике постоје код разних типова урбанистичких и 
просторних планова. Ипак, неминовно је разумевање да учешће јавности 
представља суштину планирања и да има значај из бројних разлога. Код тога 
је нужно имати у виду препреке у имплементацији идеје о учешћу јавности и 
њиховом превазилажењу уз помоћ схватања да је за учешће јавности битно 
уношење те идеје у законодавни оквир на одговарајући начин. Дилема, да 
ли је сврсисходнији принцип планирања „одозго на доле“ или „одоздо на 
6 Ibid.
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горе“, може да се реши применом принципа „контактног планирања“ односно 
модела где се сусрећу два напред наведена упитна принципа. При том је 
неопходно водити рачуна о следећем:

— Учешће јавности представља морални стандард за професионалне 
планере;

— Укључивање јавности је од помоћи планерима да боље разумеју 
друштвени контекст заједнице или региона;

— Учешће јавности у планирању и одлучивању је темељни камен 
демократије и културе одређене заједнице и друштва;

— Учешће јавности на активан начин унапређује планове и квалитет 
одлучивања преко размене знања и искустава свих актера;

— Укључивањем јавности у процес планирања и доношења одлука 
управа и планерске институције побољшавају легитимитет планских 
решења и јачају поверење између грађана и управе;

— Укључивање јавности ствара дугорочну подршку грађана јавним 
пројектима;

— Активно учешће јавности доприноси равнотежи приватног и јавног 
интереса.

ЈАВНИ УВИД

Јавни увид, као критична тачка у поступку учешћа јавности заслужује 
посебну пажњу. Јавни увид је тачка у којој се испољава до које мере је јавност 
била присутна, активна или пасивна у току припреме концепта (рани јавни 
увид) или нацрта плана (финални јавни увид)7. То је такође тачка у којој се 
јасно види однос између три кључна елемента у просторном и урбанистичком 
планирању: (1) планери, (2) администрација, и (3) грађани и други актери8, 
њихова моћ и слабости. Ова тачка се најчешће помиње у законодавству 
бројних земаља Европе, па и Србије, као једaн од кључних момената код 
учешћа јавности у планирању. 

7 Према важећем Закону о планирању и изградњи, „Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014.
8 Данас се најчешће користи енглески термин - стејкхолдери (stakeholders). У доба бивше 
Југославије се користио термин - субјекти планирања.

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ЈАВНОГ УВИДА

|
18 |



Дакле, јавни увид је врста активности код које се суочавају планери са 
припремљеним и од планске комисије одобреним нацртом плана, са 
свим грађанима и свим заинтересованим актерима. То је отворен скуп   
са правом грађана и других актера да поставе питања, дају коментаре, 
сугестије или примедбе на нацрт плана. Зависно од законодавних решења 
на јавном увиду није обавезно одговарати на питања и коментаре, али је 
обавезно да се прикупљена запажања и примедбе региструју у виду извештаја 
да би на њих планска комисија дала свој одговор или коментар да ли прихвата 
или не прихвата примедбе или предлоге. Тако спремљени одговори према 
закључку планске комисије могу да се изнесу на поновни јавни увид или да се 
директно упуте надлежном органу са предлогом плана на усвајање. Планери 
су најчешће дужни да ставове планске комисије поштују и унесу у предлог 
плана за одлучивање. Ово је веома битан моменат код припреме законских и 
подзаконских аката који то регулишу.

Код регистрованих примедби, коментара и предлога битно је да ли имају 
суштински значај за планска решења. Уколико немају ствар је једноставнија: 
план иде даље. Уколико имају суштински значај, може се десити да планска 
комисија план врати институцији која ради тај план на преиспитивање, 
дораду или чак промену. Утолико се сматра да јавни увид треба да представља 
критичну институцију у којој се чује глас и став јавности (Karpowitz)9.

Кључно питање код јавног увида је питање комуникације са заинтересованим 
грађанима и другим актерима. Ово се односи на следеће аспекте општег 
карактера:

— Место где се план излаже

— Место где се јавни састанак одржава

— Време излагања и састанка

— Начин презентације плана

— Начин излагања плана

— Однос према регистрованим запажањима, примедбама или 
сугестијама

— Проблеми код јавног увида.

9 Christopher Karpowitz et al., Democracy at Risk, How Political Choices Undermine Citizen Partici-
pation and What We Can Do About it, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2005.
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План се најчешће излаже на јавном месту које је у довољној мери приступачно, 
које има довољно простора и светла како би се добро разабрала планска 
решења (карте, текстови и сл.) и које има довољно ауторитета који грађани 
поштују. Углавном, реч је о објектима градске управе, значајним културним 
објектима или, ређе, у објекту јавне планерске институције.

Јавни састанак са грађанима, односно свим заинтересованим актерима, се 
најчешће одржава у истој згради у којој је план изложен, али може да се одржи 
и у другој згради уколико то захтева већи број заинтересованих. Просторија 
у којој се састанак одржава мора да буде опремљена свим техничким и 
грађевинским решењима која обезбеђују свеж ваздух, светло и добар звук. На 
састанак се посебно позивају они који су посебно заинтересовани за планска 
решења или од којих у већој мери зависи реализација плана. Такође, састанку 
треба да присуствују и челници органа локалне управе и, у појединим 
случајевима, истакнути експерти који могу да помогну код унапређења 
стручног квалитета плана.

Време јавног увида и, посебно, време састанка треба да буде тако одабрано 
да обезбеди веће учешће јавности. Код тога се посебно избегавају термини 
око великих празника или годишњих одмора. Дневни термин одржавања 
састанка се обично препоручује између 17 и 20 часова или између 11 и 14 
часова. Састанци не треба да буду дужи од два сата (граница замора и нервозе), 
а по потреби могу да се наставе у другом термину.

Начин презентације плана је веома осетљиво питање. Планови често нису 
јасни грађанима, лаицима, јер или нису добро припремљени (графички), или 
су опширни и нејасни (текстуално), тако да не омогућавају праву и референтну 
комуникацију. Демократски принцип налаже да план буде: (1) нацртан и 
написан на начин који је довољно читљив и јасан већем кругу грађана, (2) 
изложен на начин који пружа довољно објашњења и тумачења, код чега се 
препоручује да буде стално присутан неко ко је довољно стручан као помоћ 
код објашњења и разумевања планских решења, (3) сведен и приказан у 
посебној, поједностављеној форми која је разумљива и мање квалификованим, 
недовољно образованим и недовољно способним да разумеју планска решења 
(скраћени материјали са илустрацијама прилагођеним и деци, одраслим, 
старијим и осетљивим групацијама становника). Скраћени материјали 
извлаче само суштинска решења и поједностављене илустрације.

Начин излагања плана је такође осетљиво питање. Код тога се искључује 
препотенција стручног излагања, а предлаже излагање које на једноставан 
и разумљив начин упућује јавност на кључна планска решења уз отворену 
могућност постављања питања и, касније, усмених коментара, примедби 
и предлога за унапређење планских решења. Код излагања је неопходно 
остварити позитивну атмосферу без обзира на очекивану или неочекивану 
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негативну реакцију јавности. При томе, план треба схватити као документ 
који се ради са грађанима („контактно планирање“), а не за јавност. 
Јасне видео презентације су у сваком случају добар инструмент за боље 
разумевање плана, уз препоруку да излагање не би требало да је дуже од 
пола сата (граница замора присутних). Јавност има своје време излагања које 
се дефинише на почетку састанка (на пр. не дуже од 3 минута), користећи 
микрофон и окренути лицем према аудиторијуму.

Однос према реакцијама јавности, примедбама, предлозима, запажањима 
сваке врсте, мора да буде до краја пажљив уз спремност планера да је у 
неком случају погрешио, да је нешто пропустио у току израде плана, или да 
је нешто лоше планирао. Свака примедба или сугестија треба да има исту 
тежину без обзира ко ју је упутио или на шта се односи. Код тога отежавајућу 
околност стварају одређена законодавна решења која могу бити у сукобу са 
изнетим предлозима или примедбама, а која планер не сме да пренебрегне. 
Планска комисија у наставку мора да води рачуна о законитости и стручном 
интегритету плана и планера, и да избегне евентуалне притиске политичара 
или појединих заинтересованих за неко планско решење, држећи се принципа 
објективности и стручности.

Јавни увид је значајна прилика да се чује глас грађана и свих заинтересованих 
за план да изнесу свој став у јавности. Тиме локална управа и планери стичу 
бољи осећај о јавној подршци конкретној политици урбаног развоја или 
конкретној теми грађења или коришћења земљишта у насељу и окружењу. 
Иако је време јавног увида ограничено (број дана и број сати) оно допушта 
једнаку прилику свима да искажу став, а да при том нико не би смео да 
доминира без обзира на ниво стручности или утицаја. Једна од највећих 
користи од јавног увида је отворено суочавање између грађана, без обзира на 
стручност или способност, и изабраних представника локалне управе.

Проблем јавног увида је временска позиција у односу на процес израде 
плана. Наиме, уобичајено је да се одржава касно, када је план већ припремљен 
у виду нацрта или, понекад, преднацрта (концепта и сл.). Утолико се на 
јавном увиду махом јављају критике и примедбе које су у сукобу са планским 
решењима, уместо дискусије и размене знања и искустава са грађанима у 
току израде плана. Време излагања на јавном увиду је ограничено односно 
не дозвољава грађанима да шире елаборирају или аргументују свој став, уз 
честу појаву нестручности код формулисања става. 

Посебан проблем је број учесника на јавном увиду који углавном обухвата 
мали број заинтересованих у односу на укупну заинтересовану популацију. 
То често изазива после-планске реакције, реакције до којих долази краће или 
дуже време након усвајања плана.

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И ЈАВНИ УВИД У ПРОСТОРНОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ
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Све до сада наведено нас упућује да се подсетимо неких ранијих искустава са 
јавним увидом и учешћем јавности код урбанистичких и просторних планова 
у Србији, да то упоредимо са неким иностраним искуствима, констатујемо ову 
тему и њено практиковање у Србији данас, како бисмо на крају дефинисали 
нека решења и препоруке за унапређење у будућности.

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ЈАВНОГ УВИДА
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НЕКА ИСКУСТВА СА УЧЕШЋЕМ ЈАВНОСТИ                     
КОД ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПЛАНОВА У СРБИЈИ 

У мери у којој просторно и урбанистичко планирање стоји у вези са политичким 
системом можe да се закључи и о степену демократичности друштва, од кога 
највише зависи ниво и квалитет учешћа јавности (партиципације) и јавног 
увида уколико је он садржан у процесу партиципације. 

Србија је од Другог светског рата до данас прошла кроз неколико политичких 
и друштвених система: (а) од послератног система социјализма у оквиру 
федерације, који је имао неколико фаза веома значајних за тему партиципације, 
(б) преко промена друштвеног система до којих је дошло почетком деведесетих 
година ХХ века, када долази до постепеног увођења вишепартијског система, 
отварања тржишта и јачања приватних интереса, што је знатно утицало на 
систем планирања и партиципације, (в) осамостаљења Републике Србије као 
државе која самостално гради свој нови политички и друштвени систем, па 
до (г) постепеног приближавања правне регулативе систему Европске уније 
(acquis communautaire), иако недовољно артикулисано у односу на теорију 
и праксу ове политичке заједнице када је планирање у питању10 коме она 
посвећује знатно већу пажњу. Развој друштвеног система у бившој Југославији 
и његових од шездесетих година прокламованих самоуправних димензија, 
видљиво је праћен развојем све богатијих облика укључивања јавности, 
стручне и опште, у процес планирања. 

Раније анализе11 су показале да је, без обзира на институционалне облике, 
укључивање јавности у припрему урбанистичких планова било у највећој 
мери одраз друштвене свести грађана и њихове заинтересованости за 
проблеме изградње, развоја комуналних система и уређења градова12. 

Анализе вршене осамдесетих година ХХ века указују да су у послератном 
урбанистичком планирању постојале три фазе: (1) фаза саопштавања о 
завршеним плановима, (2) фаза формалног учешћа у процесу доношења 
планова, и (3) фаза заједничког рада (партиципације) и договарања око 
планских решења. Најкраће речено, процес је текао од фазе формалне 
10 Ово се не односи на систем планова и њихову структуру, већ на ауторитет планова у 
систему њихове имплементације који у великој мери зависи управо од квалитета учешћа 
јавности у припреми и одлучивању на јачим демократским основама.
11 Градови и процес одлучивања, Центар за марксизам Универзитета у Београду, Београд, 
1982.
12 Ово се пре свега односило на Београд, главни град Југославије, што је аутоматски 
постајало модел за све друге градове и општине у Србији, па и у Југославији.
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процедуре до тзв. (делимично) договорног („контактног“ односно 
„сусретног“) планирања. 

Прва фаза је рефлектовала стварност државног демократског централизма 
од првих послератних урбанистичких планова Београда, и других, углавном 
већих градова, па до завршетка прве фазе изградње Новог Београда 1961. 
Ово је било логична последица централног финансирања изградње и 
реконструкције градова у Србији. Програме за израду великих планова 
(први послератни ГУП Београда рађен од 1947. до 1949.) је радила планска 
комисија ИОНО13 у сарадњи са савезним и републичким установама, а проверу 
планских решења је вршио политички врх на челу са Титом и члановима 
Политбироа. У јавности је владало велико интересовање за тај и друге мање 
планове, а према Закону о генералном урбанистичком плану („Службени 
лист ФНРЈ“, 1948) План је био изложен јавном увиду од 30 дана као готов 
документ да би се омогућило свим заинтересованим државним установама 
као и заинтересованом грађанству да прегледају План и ставе своје примедбе. 
Занимљиво је да је велики број сугестија и примедби прихваћен и унет у 
предлог Плана 1950. Ове примедбе су такорећи искључиво давали стручњаци 
преко стручних одбора и комисија, и односиле су се махом на техничка решења 
којима се иначе мерио ниво достигнућа политичког система тадашње Србије 
односно Југославије. Мањи планови су саопштавани преко штампе, радија и 
филмских журнала, а урбанизам је у највећој мери оцењиван са поштовањем 
и уважавањем. 

Након фазе државног демократског централизма, у другој половини 50–их 
и почетком 60–их година настају и развијају се први облици самоуправљања 
у радним колективима, што се одразило и на самоуправне односе у области 
урбанистичког планирања. Начин укључивања јавности је био дефинисан 
Законом о урбанистичком и регионалном просторном планирању („Службени 
гласник НРС“, 47/1961 и 30/1965). Велики планови су дискутовани на стручним 
телима и по годину дана (ГУП Новог Београда и велики регулациони планови). 
Тиме су темељно преиспитиване концепције и техничка решења обнове 
Београда и других градова у Србији. Дискусија о регулационим плановима 
је вођена на три нивоа: (а) ниво стручних удружења (инжењери, урбанисти, 
економисти и др.), (б) ниво општина и месних заједница у форми зборова 
бирача који су окупљали велики број грађана, уз велико поштовање према 
обрађивачима планова који су углавном информисали грађане о планским 
решењима и судбини њихових имања, и (в) политички ниво општине и града 
преко Савета за урбанизам (састављен од политичара и стручњака) који је 
углавном доносио одлуке о плану и планским решењима. 

13 Извршни одбор Народног одбора.

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ЈАВНОГ УВИДА
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У овој фази се међутим јављају и први активнији облици ангажовања 
тзв. субјективних самоуправних фактора. Постепени развој самоуправног 
планирања тече све до израде Генeралног урбанистичког плана Београда 
који је рађен од 1968. а усвојен 1972. Овај план у току израде садржи јасне 
наговештаје сасвим нових облика активнијег учешћа корисника градског 
грађевинског земљишта у процесу припреме плана, разматрања појединих 
планских решења и доношења плана. Присутна је била тежња да се овај план 
као документ општег друштвеног значаја усклади са најновијим тенденцијама 
развоја и демократизације друштва. На основу педантне анализе14 постављена 
је основна идеја да план просторног развоја друштвене заједнице као што је 
Београд захтева и активно учешће свих корисника простора у току израде 
Плана15. Примењена и развијена идеја о самоуправном учешћу јавности код 
припреме и доношења планова је тада била препозната и високо оцењена 
у читавој Европи16. За разлику од претходне фазе формалног учешћа када 
је јавност укључивана тек након завршне верзије плана, нови моменат су 
представљале међуфазе за јавну и стручну проверу одређених претпоставки 
просторног развоја и уређења Београда17.

Тек 1974. Статут Града Београда, према новом Уставу и законима који су 
учврстили и до детаља разрадили идеју самоуправљања, формулише нови 
поступак учешћа јавности у ток израде и доношења урбанистичких планова. 
У чл. 110. стоји да је саставни део система самоуправног планирања стално 
и свестрано информисање радних људи и грађана у процесу припреме и 
остваривања планова. У чл. 115. стоји: активним учешћем и иницијативом 
радних људи и грађана у ООУР и МЗ у поступку доношења и остваривања 
урбанистичких планова и усклађивањем међусобних потреба и интереса, 
урбанистичко планирање постаје израз друштвено-економског планирања. 
Уводећи двостепено разматрање плана на извршном органу Скупштине 
града, у фази нацрта пре јавне расправе и у фази предлога плана после јавне 
расправе, а пре доношења одлуке на Скупштини града, читав поступак добија 
легитимитет и нормативну тежину знатно веће демократичности18. 

14 ГУП Београда 2000, Урбанистички завод Београда, Београд, 1972.
15 Ова идеја у ствари парафразира материјал Основне политике урбанизације и просторног 
уређења, Библиотека Савезне скупштине, Београд, 1969.
16 IFHP Papers and Proceedings, International Congress, 24-30 August, International Federation for 
Housing and Planning, Copenhagen, 1972.
17 Ово је остварено припремом и дискусијом о 15 могућих решења која су радили различити 
тимови, свођењем на четири варијанте које је радио тим за синтезу, а потом на преднацрт 
(смотра извршених радова са јавном дискусијом) и нацрт плана (јавна дискусија на преко 
100 тачака у граду) које је такође радио тим за синтезу, са два челна стручњака (арх. А. 
Ђорђевић и арх. М. Главички). Организацију и реализацију учешћа јавности је водио арх. 
Б. Стојков.
18 Одлука о садржају, начину израде и поступку доношења урбанистичких планова, Влада 
Републике Србије, Београд, 1976.

НЕКА ИСКУСТВА СА УЧЕШЋЕМ ЈАВНОСТИ КОД ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПЛАНОВА У СРБИЈИ
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Ова фаза је карактеристична по поступном развоју облика активног учешћа 
јавности у просторном и урбанистичком планирању. Ово значи постепено 
искључивање формалног изјашњавања и подршку заједничком договарању о 
потребама и могућностима развоја града и његових делова. Наглашава се да 
уместо планирања за субјекте развоја, прелази се на планирање са субјектима 
развоја. Занимљиво је да се у овој фази све више испољава и приватни интерес 
што доводи до проширења расправе о планским решењима, али и до новог 
квалитета урбанистичких планова. Мање промене око учешћа јавности и 
јавног увида у законским изменама у периоду од 1976. до 1995. године, не 
мењају битно решења из наведених претходних закона и праксе. 

Нови период настаје од тренутка увођења вишепартијског система, отвореног 
тржишта и зачетка децентрализације, као и наглог јачања приватног 
сектора и интереса, што се нарочито одразило на коришћење земљишта 
(грађевинског и пољопривредног), као и на изградњу објеката. У тој 
ситуацији, на самом почетку радикалних друштвених реформи, године 1991. 
рађен је експериментални регулациони план (РП) уместо дотадашњих ДУП. 
Наиме, научно је доказано19 да ДУП, са државом као дотадашњим основним 
инвеститором и са парцелом као потиснутим елементом приватног интереса, 
треба заменити документом који ће увести правила грађења и коришћења 
земљишта која ће важити за све, и приватне и друштвене и државне 
инвестиције равноправно. За разлику од ДУП који је у целини представљао 
и октроисао општи интерес (чак и на приватним некретнинама), РП је 
представљен као план који јасно разграничава и равноправно третира општи 
(јавни) од приватног интереса а у складу са Законом о експропријацији 
који дефинише шта представља јавни (општи) интерес. Експериментални 
регулациони план за подручје потеза Улице Војводе Степе (1991.) је требало 
да испита ове премисе. У почетку је оцењивано да план за тај потез који 
обухвата четири месне заједнице никада неће бити усвојен ради великог 
отпора грађана који су бранили своје приватне интересе на том подручју 
Београда. Тада је, ради тога, експериментално примењен и нови модел учешћа 
јавности који је садржао идеју о формирању Одбора месних заједница са 
представницима грађана све четири МЗ. Одбор је имао седиште и делегиране 
представнике општине Вождовац и пратио је израду Плана од почетка до 
краја, пажљиво заступајући интересе грађана и радних организација на том 
подручју и ангажујући се истовремено на разумевању рада и решења стручног 
тима. Компромисно решење је противно очекивањима веома лако прошло 
процедуру усвајања Плана јер су планска решења пред грађане заједнички 
износили представници стручног тима и Одбора месних заједница. План се 
са новом идејом регулације одржао до 2015. године за разлику од других ДУП 
који су често мењани. Према новој методологији регулациони план је уведен 
19 Истраживања реформе урбанистичког планирања, Институт за архитектуру и урбанизам 
Србије, Београд, 1990/91.
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у Закон о планирању и уређењу простора и насеља20, али предложени метод 
учешћа јавности није. Од тренутка доношења тог закона, па до свих закона од 
2003. до 2014. једина новост и једино помињање учешћа јавности се односило 
на јавни увид као инструмент суочавања стручног тима са грађанима у циљу 
информисања, објашњења и одбране плана с једне стране, и изношења 
примедби, запажања и сугестија грађана и других актера с друге. Пресудну 
реч о поднетим примедбама и одговорима стручног тима према тим законима 
има комисија за планове и надлежни министар који потврђује законитост 
плана (ГУП, ППО). Карактеристично је да је генерација регулационих планова 
(према Закону из 1995.) пролазила процедуру контроле две планске комисије: 
једне (у мандату од четири године) до момента објаве јавног увида и друге, 
посебно основане само за потребе јавног увида, која је доносила коначне 
одлуке о поднетим примедбама. Након доношења новог закона (2003. до 
данас) урбанистичке планове у свим фазама оцењује једна иста планска 
комисија у мандату од четири године. Од момента дефинисања предлога 
плана, последња опција заштите интереса грађана који нису задовољни 
исходом јавног увида је удруживање и покушај политичког утицаја путем 
амандмана у самој Скупштини. Након усвајања плана, који се константно 
све до данас сматра актом од општег значаја као сваки закон, грађани даље 
немају право заштите својих интереса осим обраћања Уставном суду. 

Закони из 2003. и 2009. уводе нове појмове као „програм плана“ (2003) 
и „концепт плана’’ (2009) са чијим садржајем, у оба случаја, јавност није 
информисана, већ су разматрани искључиво од стране планске комисије 
као стручног тела. Прво јавно излагање нацрта плана се дешава тек након 
друге стручне контроле планске комисије. Озбиљну дилему је представљало 
тумачење шта значи „програм плана“ или „концепт плана“, да ли је то неки 
документ са основним поставкама и костуром будућег плана или је то нека 
врста преднацрта плана са свим детаљима и садржајем плана према закону. 
Испоставило се у пракси ово друго (комплетан преднацрт плана са садржајем 
према Закону) што је довело до крајње површних решења ради обавезе 
припреме „програма/концепта плана“ у првој фази, а у кратком року, што је, 
осим код стручњака, изазивало још већу забуну код јавности. У последњој 
верзији Закона из 2014. уводи се, поред „концепта плана“ нова идеја са „раним 
јавним увидом“, али са истим дилемама и забуном као и код „концепта“. 
Претпоставља се да је законодавац желео да се јавност упозна са основним 
намерама урбаниста у почетној фази рада, али је остала дилема шта се износи 
на „рани јавни увид“ и на шта и како јавност треба да реагује. Дакле, уместо 
развоја идеје о активном учешћу јавности, поново све препушта јавном увиду 
у нацрт плана и закључцима планских комисија пре доношења одлуке о 
усвајању плана.
20 Закон о планирању и уређењу простора и насеља, „Службени гласник РС“, бр. 44/1995, 
16/1997 и 46/1998.
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ЈАВНИ УВИД КОД ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПЛАНОВА       
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДАНАС

Из досадашњих искустава у Републици Србији (од Закона 2003), кључна тачка, 
и практично једина фаза у процесу просторног и урбанистичког планирања 
за коју се може рећи да представља учешће јавности, у законодавству и пракси 
је јавни увид. Институт јавног увида се, такорећи, није мењао у референтним 
законима и подзаконским актима о планирању Републике Србије од 2003. до 
данас. Међуфазе плана у виду „програма“ или „концепта“ (до Закона из 2014. 
године) нису биле довољно објашњене стручњацима-планерима, и нису 
имале већи одјек у јавности, а једина новина уведена је недавно (Закон из 
2014.) кроз тзв. „рани јавни увид“ који је још увек у експерименталној фази 
и није јасно одређен у смислу учешћа јавности (да ли је то анкета, излагање 
намере, упознавање са чињеницом да се план ради, карактер и садржај 
документа који се излаже, итд.). 

Како се одвија и шта обухвата јавни увид данас, како је замишљен и дефинисан 
практично свим досадашњим законима о планирању и грађењу Републике 
Србије?

Фактографски описано, јавни увид се према Правилнику одвија на следећи 
начин:

1. Kомисија за планове разматра почетни материјал (концепт плана?) 
после раног јавног увида;

2. Комисија за планове, након верификације нацрта плана, упућује план 
на јавни увид и утврђује: (а) термин јавног увида који по закону не 
може бити краћи од 30 дана, (б) датум одржавања јавне седнице; 

3. Надлежни орган локалне самоуправе обавља све административне 
послове излагања плана што подразумева: (а) оглашавање у 
најмање једном дневном листу са свим детаљима који су битни за 
информисање јавности: место и трајање јавног увида, начин и крајњи 
рок за подношење примедби, место и датуме одржавања јавних 
презентација (организује се по потреби, односно по процени управе), 
(б) објаву огласа и комплетног плана на својој интернет страници;
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4. На утврђеном месту јавног увида излажу се карактеристични цртежи 
плана, као и комплетни елаборати плана (плански део, графички 
део, документација и др. што чини документациону основу плана - 
геологија, заштита животне средине, студије, истраживања и сл.);

5. На самом месту јавног увида обрађивач може и не мора да буде 
присутан. У пракси се често дешава да је обрађивач присутан само 
одређеним данима и у одређеном термину, а да план у међувремену 
стоји изложен без стручног лица које може да пружи квалитетне 
информације. Ова чињеница знатно отежава разумевање суштине 
плана као и самог решења;

6. Након истека времена јавног увида, поднете примедбе и сугестије 
надлежни орган прослеђује обрађивачу плана који до датума 
одржавања јавне седнице мора да заузме став по свакој примедби и 
достави комисији за планове;

7. Саму јавну седницу води председник комисије за планове и на њој су 
присутна сва заинтересована лица (грађани, правна лица, институције 
и сл.);

8. Ток јавне седнице је изузетно значајан за све присутне и веома 
се разликује у зависности од теме и тежине плана – од мирних до 
изузетно бурних, чак и агресивних. Већ по тону јавне седнице може се 
закључити колико је, у самом току планирања, обављена медијација 
и комуникација између сукобљених страна и интереса и проценити 
квалитет самог плана. Од председника комисије и обрађивача плана 
зависи да ли ће јавна седница протећи у формалној атмосфери, или ће 
се одржати као активан дијалог или чак конфронтација свих страна;

9. На самој јавној седници, грађани могу да чују само став обрађивача 
плана, и појашњава им се законска процедура по којој коначан став 
заузима комисија за планове, а одговор се доставља у писменој форми;

10. Након одржане јавне седнице, комисија за планове наставља рад на 
затвореној седници (без учешћа јавности), доноси коначне одлуке 
и потписује Извештај о обављеном јавном увиду који садржи све 
одговоре (прихвата се, не прихвата се, делимично се прихвата) са 
образложењима;

11. Орган локалне самоуправе административно организује доставу 
одговора уз упутство о правном леку (амандман).
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У том процесу могуће је запазити неколико карактеристика таквог јавног 
увида21:

— Све већа заинтересованост грађана и других актера за планска 
решења, посебно она која се тичу њихових интереса, али и недовољно 
разумевање презентираног материјала на изложбама планова;

— Општа заинтересованост за питања од појединачног интереса и 
тражење његове заштите (парцела, објекат, чак и уз помоћ адвоката), 
уз знатно мање интересовање за јавни интерес (осим у појединим 
случајевима када је очевидно угрожен), и незаинтересованост за 
стратешка питања код просторних планова општина и градова, 
углавном због недовољне едукованости и недостатка свести о значају;

— У бројним случајевима наступ планера је недовољно разумљив и 
карактеристичан по схватању да само он зна шта је тачно јер је 
стручан;

— Велики имовинско-правни проблеми остају нерешени на прави начин, 
услед слабости система јавних предузећа која се баве земљиштем, пре 
свега Катастра;

— Основну дилему представља чињеница да финансирање, па чак 
и израду урбанистичких планова, врше приватне компаније које 
заступају инвеститора или које чак припадају инвеститору;

— Рад планских комисија није довољно транспарентан јер постоје сумње 
о корупцији у појединим случајевима, односно о партократским 
притисцима којима су подвргнути закључци;

— Недовољно расправљен и објашњен појам „раног јавног увида“ као 
и суштински значај „јавног увида“, уз неке оцене да је то све чиста 
формалност јер се решења већ унапред знају;

— У складу са одговорима комисије за планове обрађивач коригује план 
и припрема предлог плана за даљу процедуру.

Да бисмо ово проверили и да би се боље разумеле снаге и слабости јавног 
увида за просторне и урбанистичке планове у Србији данас, у новембру 
2015. je обављена анкета са просторним планерима и урбанистима који су 
руководили просторним и/или урбанистичким плановима широм Србије.

21 Ова запажaња су констатована на бази упитника (новембар 2015.) који је упућен 
руководиоцима просторних и урбанистичких планова из Србије, као и на основу дискусије 
вођене на округлом столу одржаном 1. децембра 2015. у Сталној конференцији градова и 
општина, а у организацији ПАЛГО центра, обрађивача овог материјала.

ЈАВНИ УВИД КОД ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПЛАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДАНАС
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Слика 1: Постојећи модел учешћа јавности и јавног увида у просторном и 
урбанистичком планирању - процес израде плана

ИЗ ДИСКУСИЈЕ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ 1. ДЕЦЕМБРА 2015.

Планови који се износе на јавни увид су тешко разумљиви, у пракси 
се позиви за јавну расправу достављају непосредно пред одржавање 
скупа, грађани веома често нису (медији, лифлети, достављање на 
кућну адресу) обавештени о седницама, улога месних заједница у 
поступку јавног увида је маргинална, а посебан проблем представља 
пасивизирање јавности у поступку израде планских докумената које 
финансирају инвеститори („инвеститорски планови“) јер се инвестори 
веома често понашају као „власници плана“.

Роса Делибашић, ГО Палилула, Београд

Рани јавни увид за ГУП и 10 ПГР за Крушевац, представља видно 
приближавање планова грађанима.

Арх. Радмило Николић, главни урбаниста Града Крушевца
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СТАВОВИ ПЛАНЕРА О ЈАВНОМ УВИДУ У СРБИЈИ ДАНАС 

Анкета је имала за циљ да испита ставове одговорних планера из већих 
планерских институција у Републици Србији о учешћу јавности и јавном увиду, 
на основу њихове праксе руковођења израдом планских докумената. Анкета је 
спроведена електронским путем, упитници су послати на адресе планерских 
институција широм Србије, а током ограниченог периода спровођења анкете, 
од 12. до 20. 11. 2015, добијено је 18 попуњених упитника.22 Анализа података, 
која следи у даљем тексту, указује на засићеност исказа (понављање истих 
или сличних ставова) на свим постављеним питањима, те се може оценити 
да добијен број упитника прилично добро репрезентује ставове струке и даје 
релевантну оцену стања учешћа јавности и јавног увида у Србији данас. 

Анкетирани планери имају значајно искуство руковођења израдом 
планова, веће када је реч о урбанистичким плановима (само двоје је без 
искуства руковођења) него о просторним плановима (седморо без искуства 
руковођења). Већина планера (њих 10) руководила је израдом планских 
докумената у свим периодима за које се везују скорашње значајније промене 
у регулативи планирања (2003-2010, 2010-2014, и након 2014), само двоје 
није имало искуство руковођења након 2014, а само један након 2010. 

1. Општа оцена анкетираних планера о пракси учешћа јавности код 
израде и доношења планова (коришћењем оцена 1: лоше; 2: средње; 3: добро) 
концентрише се око средње вредности (коју одабира њих једанаесторо; 
оцену лоше дало је двоје; а оцену добро петоро анкетираних). У образложењу 
одговора, планери најчешће указују на проблеме недовољног анимирања 
јавности од стране организатора, недовољне информисаности јавности, 
односно неадекватног начина обавештавања, како би заинтересована јавност 
могла да разуме циљеве плана, решења која он нуди и промене које доноси на 
конкретном подручју (8).23 Указано је и да квалитет учешћа јавности значајно 
варира у зависности од заинтересованости (или одговорности) служби 
надлежних за организацију, која је по правилу боља у већим градовима. 
Други по учесталости навођења је критички став према самој јавности, 
јер је заинтересована само за питања у домену личних нтереса, и мало или 

22 Анкета је упућена искусним руководиоцима просторних и урбанистичких планова из 
Београда, Новог Сада, Суботице, Крагујевца, Ниша, Краљева и Новог Пазара, попуњени 
упитници добијени су из свих градова осим из Крагујевца. 
23 Бројеви у заградама означавају колико је испитаника чији се ставови уклапају у одређену 
категорију одговора. 
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нимало не обраћа пажњу на шира питања и општи интерес којим се план бави 
(6). Следи став да у пракси ниско учешће јавности исходи из уверења грађана 
да њихове примедбе немају никакву тежину или моћ утицаја, дакле, из 
неповерења грађана у суштинску ефективност предвиђених механизама 
партиципације (3). Међу одговорима који се нису могли сврстати у 
претходне издвају се два, која указују на потребу реконцептуализације 
укупног приступа који се односи на учешће јавности. Ту налазимо став о 
неопходности консултовања јавности у свим фазама израде планског 
документа, а не само у периоду јавног увида, и став о потреби развијања 
процедура консултовања различитих циљних група (непосредних 
корисника простора, инвеститора, стручних организација, итд.). 

2. На питање о чему, по њиховом мишљењу, говори број запажања, примедби 
или сугестија који пристигне током јавног увида, готово сви планери (имајући 
могућност избора више одговора од три понуђена) определили су се за 
одговор да велики број сугестија/примедби говори о заинтересованости 
јавности (16), знатно мањи број се определио за одговор да број запажања 
говори о квалитету плана (4), а само троје сматра да број приспелих примедби 
не говори ни о квалитету плана ни о заинтересованости јавности.  

3. Став планера о садржини пристиглих примедби добијен је на основу питања 
да ли сматрају да добијене сугестије садрже релевантне информације, и да ли 
виде разлику у квалитету сугестија зависно од тога ко их подноси. Планери 
су могли да одаберу један или више опционих одговора, али су готово 
сви испитаници (16) одабрали опцију: примедбе могу да садрже веома 
релевантне информације за побољшање предложених решења без обзира 
ко је подносилац. Ову опцију чешће су комбиновали са опцијом: посебно 
су релевантне примедбе стручних лица (11 испитаника), него са опцијом: 
посебно су релевантне примедбе политичких актера и великих инвеститора 
(5 испитаника). Само двоје испитаника сматра да највећи број примедби, без 
обзира ко је подносилац, не садржи релевантне информације за побољшање 
квалитета предложених решења. Закључујемо да су планери доминантно 
позитивни према информацијама које се могу добити посредством учешћа 
јавности, и да су начелно отворени према свим сугестијама без обзира ко је 
подносилац. 

4. Доследност исказаних ставова се потврђује у одговорима на питање да 
ли планери сматрају да унос прихваћених сугестија и примедби доприноси 
унапређењу квалетета плана. Већина, односно 15 испитаника, даје потврдан 
одговор, уз следећа образложења: сугестије садрже корисне информације за 
обрађивача плана будући да најбоље познавање предметног подручја плана 
имају управо његови непосредни корисници (7), да то омогућава успешније 
прилагођавање плана потребама корисника, односно контролу квалитета 
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плана (6), и његово боље спровођење (2). Испитаници који сматрају да 
уношење прихваћених сугестија нема утицаја на квалитет плана (њих троје), 
образлажу свој став ограничењима која исходе из усмерености сугестија 
на парцијалне интересе (2), или сматрају да само примедбе са стручном 
подлогом могу имати позитиван утицај на квалитет плана (2). 

5. Основну сврху јавног увида анкетирани планери једнако често препознају у 
доприносу демократичности и легитимитету планова (8) односно квалитету 
плана (9). У првом случају, планери описују јавни увид као школу демократије 
на локалном нивоу, која појачава везаност свих релевантних актера за 
план. У овом смислу, јавни увид се види као учење јавности основама 
урбанизма, партиципацији, писању сугестија, као ширење свести и знања 
које интересе заступа план, како заштитити јавни али и приватни интерес, 
односно као поступак којим се препознају интереси појединачних корисника 
и на транспарентан начин долази до компромисних решења. Само један 
испитаник био је критички настројен, сматрајући да поступак јавног увида 
служи челницима управе да опипају јавно мњење у односу на своје стратешке 
интересе. Образлажући сврху јавног увида кроз допринос квалитету плана, 
најчешће се истиче могућност долажења до релевантних информација које 
обезбеђују адекватнију обраду планског документа, то јест отклањање 
грешака због мањка или неадекватних информација. Истиче се и контролна 
улога јавног увида који пружа могућност да се утврди да ли постоји потреба 
за планом, те да ли план има реалну основу изводљивости. 

6. О увођењу раног јавног увида, већина испитиваних планера има позитивно 
мишљење (12), сматрајући да рани јавни увид доприноси благовременом 
информисању планера, односно да пружа могућност јавности да на 
почетку планског процеса искаже своје потребе, те да се циљеви плана 
прецизније одреде, што води бржој и бољој изради плана и смањењу 
потенцијалних конфликата. Поред ефеката на квалитет плана, рани јавни 
увид види се као саставни део ширег процеса демократизације одлучивања, 
који обезбеђује и пораст интересовања јавности у фази јавног увида. И 
поред позитивног става према идеји раног јавног увида, доста испитаника је 
указало и на потребно време да овај поступак суштински заживи и у пракси 
да очекиване резултате, као и да је за његову пуну ефективност неопходна 
адекватна едукација грађана и осталих актера. Испитаници који су исказали 
негативан став према раном јавном увиду (6) не негирају корисност идеје 
(посебно за планове детаљне регулације), али сматрају да је поступак 
неадекватно регулисан и разрађен. У том смислу указује се на изостанак 
Комисије за планове при објављивању раног јавног увида, да се рани јавни 
увид одвија без прибављања услова за израду плана од стране надлежних 
институција, односно на основу застареле планске документације, да није 
предвиђена потребна едукација спроводиоца раног јавног увида, да су 
непрецизно дефинисане надлежности укључених актера, што све чини да 
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овај поступак за сада остаје (сувишна) празна форма. 

7. Према мишљењу анкетираних планера, да би јавни увид био успешнији 
и кориснији за друштво у целини, потребно је значајно побољшати систем 
информисања и обавештавања на различите начине, укључујући различите 
медије и методе комуникације (од интернета до презентација путем 
непосредних контаката (9). Потом, истакнута је неопходност рада на припреми 
– едукацији свих актера (од политичке елите, спроводиоца планирања до 
грађана), са циљем да се подигне рефлексивност актера о томе шта је сврха 
плана, шта је заједнички интерес, да се унапреди партиципативна процедура 
и подигне квалитет њених исхода (6). Поред тога, двоје планера сматра да 
потребе различитх актера и њихове евентуалне иницијативе треба пратити 
током читавог процеса планирања, а не само у периоду (раног) јавног 
увида. 

8. На слично питање, али имајући у виду успешност и корисност јавног увида 
за локалну заједницу у основи налазимо сличне сугестије са нешто већим 
акцентом на мултимедијалност приступа у обавештавању и едукацији како 
би се обухватили сви припадници локалне заједнице, са посебним акцентом 
на укључивање едукације о плану и јавном увиду међу омладином (ђаци/
студенти), на неопходност присуства руководиоца урбанистичког плана 
на јавним презентацијама, и сл. (9). Овде налазимо и већу заступљеност 
ставова да је консултовање јавности потребно у свим фазама, уз набрајање 
различитих техника којима се долази до ставова и предлога заинтересоване 
јавности (анкете, радионице, фокус групе и сл), (5). Такође, планери су 
износили и неколико конкретних предлога ради подизања ефикасности 
јавног увида, попут формирања насељске комисије (као представника 
јавности), која прати извођење плана у свим његовим фазама. 

9. У том смислу, релевантан је налаз да су анкетирани планери подељени у 
ставу да ли је јавни увид, са раним јавним увидом, довољан да би се обезбедило 
квалитетно учешће јавности код израде и доношења плана. Они који имају 
позитиван став, углавном понављају већ исказане ставове о доприносу 
и сврси јавног увида, док они који имају негативан став, наглашавају 
мањкавости у регулацији јавног увида, али указују и на могућност другачијег 
континуираног анимирања и едуковања јавности, медијског извештавања, 
јавних презентација, трибина, стручних расправа, анкета, састанака са свим 
заинтересованим (политичари, привреда, грађани). 

10. Потребу за унапређењем начина на који се одвија учешће јавности 
испитаници су исказали и у следећеим ставовима. Веома мали број сматра 
да је закон дао све елементе потребне за адекватно учешће јавности, а 
посебно јавни увид (2), те да је потребно само да носиоци израде плана, 
локалне самоуправе, обрађивачи плана буду више посвећени спровођењу 
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постојећих законских решења (3). Сугестије могућих промена односно 
унапређења закона иду у правцу отклањања већ назначених мањкавости 
јавног увида и раног јавног увида, поступцима који би омогућили да се 
учешће јавности конституише као континуирани процес током израде 
планског документа: увести више начина информисања о времену и месту 
одржавања јавног увида; увести обавезне презентације планских решења 
у медијима; детаљније одредити начин учешћа локалне заједнице, да 
буде двостепен у односу на достављање примедби (могућност реаговања 
на одлуку Комисије по основу примедбе); раздвојити процедуру учешћа 
јавности за различите интересне групације; увести координаторе између 
становништва и обрађивача плана током процеса планирања; озваничити 
неформалне моделе сарадње са локалном заједницом, цивилним сектором 
и професионалним организацијама; увести обавезу представљања фазне 
имплементације плана, са јасним обавезама јавног сектора у реализацији 
јавних добара; предвидети да извештај о сарадњи са јавношћу буде део 
документације плана, и обавезу да буде презентован комисији за планове.

11. Према добијеним исказима, већина планера у својој пракси спроводи 
активности које нису законски обавезујуће, а подстичу активније учешће 
јавности (15). Набројане активности односе се управо на оне које планери 
предлажу као активности за побољшање успешности и корисности јавног 
увида за локалну и ширу друштвену заједницу, односно за које сматрају да 
их треба законски регулисати: анкете – интервјуи са различитим актерима, 
укључујући грађане, инвесторе, привредне коморе, развојне агенције, 
локалне самоуправе; презентације, јавне трибине, радионице; обавештавање, 
састанци по МЗ; учешће у медијима.

12. Будући да је планирање делатност која треба да омогући дефинисање 
и бригу о јавном интересу уважавајући појединачне интересе, при чему 
збир појединачних интереса не резултира директно општим или јавним 
интересом, односу између јавног и приватног интереса посвећено је неколико 
питања у анкети. На питање да ли ова два интереса треба да имају исти 
значај у току јавног увида, или да један од њих треба да има предност, већина 
планера (12) се определила за разумевање плана као инструмента заштите 
општег јавног интереса, сматрајући да тај интерес треба да има предност, 
уз уважавање приватног, у складу са техничким и планским капацитетима. 
Преостали испитаници ближи су комуникационој рационалности у 
планирању, сматрајући да предност као категорија не би требало да постоји, 
јер је суштина планирања у усаглашавању интереса који би требало да 
конвергирају, те да врста планског документа и конкретан контекст одређује 
који интерес добија коју тежину. Један испитаник дели став да приватни и 
јавни интерес треба да имају исти значај, али упозорава да у пракси приватни 
интерес има предност, што није добро. 
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13. До сличног налаза долазимо и код наредног питања. Наиме, руководиоци 
израде просторног плана подручја посебне намене питани су да ли став 
покретача израде плана треба да има одлучујући утицај на доношење 
закључка планске комисије о примедбама изнетим на јавном увиду. Добијено 
је само шест одговора, два подржавају одлучујући утицај покретача израде 
плана јер он заступа јавни интерес, а остали сматрају да нико не треба 
да има одлучујући утицај, јер је пожељно да се иде у сусрет захтевима 
свих актера на конкретном подручју, односно да Комисија треба да буде 
независна. 

ИЗ ДИСКУСИЈЕ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ 1. ДЕЦЕМБРА 2015.

Код ППППН јавни интерес има већи утицај на планска решења што утиче 
на карактер јавне расправе и јавног увида.

Др Тијана Живановић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре

14. Руководиоцима израде плана детаљне регулације, постављено је питање 
да ли је јавни увид ефикасан инструмент заштите приватног интереса. Само 
два испитаника дала су децидан позитиван одговор, док већина, иако сматра 
да јавни увид јесте инструмент заштите приватног интереса, указује на 
недовољност услова да би заиста и био ефикасан и ефективан инструмент 
(потребна боља обавештеност грађана, разумевање сврхе плана и умеће 
писања примедби и сл.).

15. Имајући у виду да низак степен разумљивости плана за лаичку јавност 
често представља проблем адекватног учешћа јавности, руководиоцима 
израде плана генералне регулације постављено је питање да ли сматрају своја 
планска решења довољно јасним за физичка и правна лица. Већина испитаника 
(11) сматра да је задатак плана да буде јасан, да постоји методологија која 
омогућава да се информације изложе на довољно јасан начин, али сматрају 
и да је потребан посебан ангажман стручних лица како би се повећала 
могућност разумевања плана, посебно када је реч о ефектима које он има 
на имовину – положај појединца. Међу одговорима налазимо и неколицину 
аутистичнијих ставова, који суштински доводе у питање јавни увид исказом 
да је немогуће да план буде јасан свима, те да је важно да је јасан стручним 
службама које га спроводе.

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ЈАВНОГ УВИДА

|
38 |



16. На основу анализираног материјала може се закључити да планери 
вреднују учешће јавности и јавног увида у свим кључним аспектима: боље 
информисање планера и јавности, квалитет плана и поузданост његовог 
остваривања, квалитета одлучивања – јачање демократичности кроз 
координисање интереса и умањење конфликтних интереса у одређеном 
простору, итд. Анкетирани планери, наравно, исказују низ критичких 
примедби у погледу реализације доприноса које учешће јавности треба 
односно може да пружи. При томе, они се не баве само ограничењима при 
реализацији (раног) јавног увида, већ дају и низ сугестија да се учешће 
јавности осмисли као процес активније комуникацује са грађанима као 
диференцираним актерима, што би и њихово повезивање са планом 
додатно учврстило, а самим тим дало аргумент да се планирање развије на 
основу комуникационе рационалности, што ће да служи код дефинисања 
заједничког интереса, чиме би се временом превазишла и дилема планирања 
за грађане или са грађанима. Чињеница да се планери нису (или веома 
ретко) позивали на опште препреке које обесмишљавају учешће јавности 
(превелики утицај политичара или власника приватног капитала мимо 
јавног увида, корупција и сл.) потврђује њихову заинтересованост да се 
изнађу боља решења и постигну добри резултати укључивањем јавности 
у планерски процес током којег заправо сви актери, укључујући и планере, 
перманентно уче. У том смислу, охрабрујући је налаз и да су планери показали 
доминантно инклузиван став струке. Може се закључити да главна снага 
јавног увида лежи у високом вредновању (потенцијалних) ефеката које 
учешће јавности доноси процесу планирања, на које указују планери, те 
њихов начелно инклузиван став, док се слабости јавног увида идентификују и 
у организационом и у концептуалном домену. Оба указују на потребу развоја 
активнијег и континуалнијег приступа укључивању јавности, посебно 
метода и техника истраживања ставова јавности, модела информисања, 
комуникације и едукације различитих актера (политичари, привредници, 
грађани, стручне службе), које треба адекватно препознати и са правног 
аспекта, у одговарајућим законским односно подзаконским актима.

ИЗ ДИСКУСИЈЕ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ 1. ДЕЦЕМБРА 2015.

Улога медија је од нарочитог значаја за остварење квалитетних 
комуникација између грађана и планера. Стратешку процену утицаја би 
требало разматрати на јавном увиду заједно са плановима.

Др Биљана Врбашки, ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад
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КОМЕНТАРИ ПРИСУТНИХ УЧЕСНИКА ОКРУГЛОГ СТОЛА 
НАКОН ОБАВЉЕНЕ ДИСКУСИЈЕ

— У поступку припреме урбанистичких планова би било могуће унапредити 
праксу учешћа јавности кроз увођење процене утицаја плана на друштво, 
слично као у поступку стратешке процене утицаја (СПУ) на животну 
средину. Процена утицаја урбанистичког плана на друштво би могла да се 
припрема као независан извештај или у оквиру извештаја о СПУ на животну 
средину, што је пракса у многим земљама (Social Impact Assessment).

— Законом и правилником омогућити континуирано учешће јавности све 
време трајања поступка усвајања плана, уз јасно дефинисање појмова 
(нпр. „концепт“ плана); потребно је да буде јасније дефинисана улога 
стручне јавности; у поступку је потребно предвидети обавезу носиоца 
израде планског документа да отвори интернет страницу за обавештавање 
јавности о поступку, да образује координационо тело, организује 
представљање концепта плана и успостави контролне механизме за 
праћење квалитета поступка јавног увида.

— Развити механизме што ширег укључења јавности у проступак израде и 
доношења планова, а нарочито стручне јавности; јасно законом прописати 
функцију планера; појачати учешће месних заједница у поступку јавног 
увида; обезбедити представљање концепта плана и нацрта плана у месним 
заједницама на подручју будућег планског документа.

— Активно учешће грађана значи позивати их да дају предлоге и идеје на 
интернет страници коју је отворио носилац израде планског документа и 
на зборовима грађана у месним заједницама. Уредити законом и прописима 
већу одговорност комисије за планове, обавезност поступања и стручност, 
насупрот пракси политичке подобности чланова комисије.

— Већа координација струке је неопходна. Увести стручну расправу за 
стратешке просторне и урбанистичке планове и посебно за стратешке 
елементе у регулационим плановима.

— Нужно је прецизније дефинисање раног јавног увида као и начина 
презентовања концепта планова широј јавности.

— Јавни увид би требало да буде процес који паралелно прати припрему 
планског документа, а не само временски ограничена фаза у поступку 
припреме. Како би комисија узела у разматрање примедбе и сугестије, 
неопходно би било направити више нивоа комуникације, а не само 
једносмерну комуникацију између појединачног учесника у поступку јавног 
увида и стручног обрађивача плана. Доступност информација током израде 
планског документа важан је сегмент у учешћу јавности.

— Корисно би било структурисање јавне расправе према актерима (стручна 
јавност и грађанска јавност), а према природи и врсти планског документа.

1. ДЕЦЕМБАР 2015.



ПРАВНИ СТАТУС УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ И ЈАВНОГ УВИДА  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Распрострањеност и квалитет механизама непосредног учешћа грађана 
у одлучивању о јавним пословима је важан показатељ демократичности 
друштвеног уређења. Бројни међународни документи о грађанским и 
политичким правима гарантују грађанима право да суделују у вођењу 
јавних послова. У уставној и парламентарној пракси у Србији постоје веома 
разнородни видови учешћа грађана у вршењу јавне власти и остваривање 
утицаја на процес доношења јавних политика, стратегија, закона, мера 
и других аката који дефинишу политике државе, аутономне покрајине и 
једнице локалне самоуправе. 

Пакт о грађанским и политичким правима, на пример, гарантује на општи 
начин право грађана да без дискриминације и неумесних ограничења, суделују 
у јавним пословима.24 Још један од важних међународних докумената, који 
државама потписницама налаже да обезбеде учешће јавности у формулисању 
и надгледању спровођења јавних политика које се односе на животну средину 
је Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу 
одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска 
конвенција). Ова конвенција садржи захтев да се подацима везаним за 
животну средину управља на транспарентан начин и да се информације 
учине доступним цивилном сектору и представницима свих релевантних 
заинтересованих страна, те да им се дозволи да учествују у формулисању 
политике и поштује њихово право на живот у здравој животној средини. Да 
би се заштитило право „садашњих и будућих генерација на живот у здравој 
животној средини“, у члану 1. Архуске конвенције од држава уговорница се 
захтева да гарантују права на доступност информација, учешће јавности у 
доношењу одлука и право на правну заштиту у вези са питањима која се тичу 
животне средине. Република Србија је потврдила Архуску конвенцију 2009. 
године. 

У Уставу Републике Србије се поред начелне гаранције права грађана да 
своју суверену власт врше непосредно или преко својих непосредно бираних 
представника, такође изричито гарантује више права непосредно везаних за 
учешће грађана у вршењу јавне власти. У одељку о људским правима посебно 

24 Члан 25. став 1. Пакта о грађанским и политичким правима, „Службени лист СФРЈ – 
Међународни уговори“, бр. 7/1971.
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се гарантује право грађана на обавештеност о питањима од јавног значаја25 
као и право грађана на учешће у управљању јавним пословима.26

Јавна расправа је један вид учешћа грађана и најшире јавности у одлучивању 
о јавним пословима. Јавна расправа се организује када је потребно донети 
одлуку о неком питању које је посебно важно за државу, друштво, локалну 
заједницу, грађане или друге субјекте друштвеног живота, и о коме је стога 
потребно чути мишљење најшире јавности.

Циљеви јавне расправе су обично двојаки:

а) да упозна грађане са решењима из предлога и променама које се могу 
очекивати након усвајања неког прописа или промене јавне политике, 
одлуке или мере, посебно о променама које ће имати утицаја на статус и 
права грађана и

б) да прибави мишљење грађана о питањима која се регулишу прописом или 
мерама које се предлажу.

У домаћим прописима нису на јасан начин дефинисани поступак и 
критеријуми за реализацију јавне расправе. Пословником Владе („Службени 
гласник РС“, бр. 61/2006 – пречишћен текст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 
69/2010, 20/2011, 37/2011 и 30/2013), и то изменама и допунама овог 
Пословника из 2013. године, на нешто детаљнији начин него раније уређен је 
поступак одржавања јавне расправе приликом доношења закона, стратегија 
развоја, уредби и одлука. И након последњих измена Пословника Владе, јавна 
расправа није обавезна у поступку доношења свих закона. Јавна расправа се, 
наиме, обавезно одржава када се одређеним законом битно мења уређење 
неког питања или уређује питање које посебно занима јавност. Пословником 
је предвиђено да предлагач стратегије развоја, уредбе и одлуке може (али не 
мора) да спроведе јавну расправу приликом усвајања ових докумената. 

Јавни увид је специфични вид учешћа јавности у планирању урбаног 
развоја, и посебно заштите животне средине. Као специфичан вид грађанске 
партиципације такође је и део процедуре предвиђене Законом о заштити 
природе, у поступку проглашења заштићеног подручја, као и део поступка 
предвиђеног Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину 
и Законом о процени утицаја на животну средину. Поступком јавног увида 
предвиђеним овим законима такође се у значајној мери обезбеђује утицај 
заинтересоване јавности на квалитет планских аката којима се обезбеђује 
реализација инвестиционих пројеката од значајног утицаја на животну 
средину. 

25 Члан 51. став 1. Устава Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 98/2006.
26 Члан 53. Устава Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 98/2006.
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Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 
и 91/2010-испр.) уређено је учешће јавности у поступку доношења одлуке 
о предлогу акта за проглашење заштићеног подручја. Предлагач акта о 
проглашењу заштићеног подручја обезбеђује јавни увид и организује јавну 
расправу о предлогу акта о проглашењу заштићеног подручја и стручној 
основи - студији о заштити са картографском документацијом. Обавештење о 
месту јавног увида и о јавној расправи објављује се у најмање једном дневном 
листу, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и у локалном 
листу јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази подручје 
чија се заштита предлаже, а садржи податке о времену и месту јавног увида и 
јавне расправе. Излагање акта о проглашењу заштићеног подручја и стручне 
основе – студије на јавни увид траје најмање 20 дана од дана објављивања 
обавештења.

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Законом 
о процени утицаја на животну средину такође је предвиђено обавезно 
учешће јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени, односно 
процени утицаја пројекта на животну средину. Правилником о поступку 
јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији процене утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/2005) ближе је прописан 
поступак јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени 
утицаја на животну средину. Према овом правилнику, излагање студије о 
процени утицаја на јавни увид врши се у року од седам дана од дана пријема 
захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја. Излагање 
студије о процени утицаја на јавни увид се оглашава у дневном, односно 
локалном листу на сваком од службених језика који излази на подручју које 
ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности и траје 
најмање 20 дана од дана обавештавања. Излагање студије о процени утицаја 
на јавни увид може се вршити и путем електронских медија. Оглашавање 
излагања студије о процени утицаја на јавни увид спроводи надлежни орган.

Промене у процедури обезбеђења учешћа јавности у планирању урбаног 
развоја су уведене у систем РС 2014. године, са последњим променама Закона 
о планирању и изградњи. У односу на системско уређење учешћа јавности 
до децембра 2014. године, у процес планирања је уведен тзв. рани јавни 
увид. Основе за спровођење раног јавног увида су дефинисане чланом 45а 
Закона о планирању и изградњи, а детаљи организовања овог вида учешћа 
јавности су уређени Правилником о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања (у даљем тексту 
Правилник). Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 64/2015 
од 20. јула 2015. године, а ступио је на снагу 28. јула 2015. године. Плански акти 
у јединицама локалне самоуправе за које су одлуке о изради усвојене током 
августа 2015. године и касније, већ су обавезно морали да буду припремани 
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у складу са принципом двостепеног укључења јавности – у фази раног јавног 
увида и у фази јавног увида. 

У складу са новим концептом проширења могућности за учешће јавности, у 
израду плана грађани се укључују већ у почетној фази, одмах након доношења 
одлуке о изради плана, уз могућност изјашњавања, односно изношења 
примедби и сугестија. Идеја законодавца је била да створи могућност да 
заинтересована општа и стручна јавност добије могућност да се већ у раној 
фази планског поступка упозна са општим циљевима и сврхом израде плана, 
могућим решењима за урбану обнову или развој урбане целине као и ефектима 
планирања. Иако је шест месеци, колико је на снази Правилник, релативно 
кратак период да би се донео јасан суд о томе да ли увођење раног јавног 
увида остварује позитиван ефекат на повећање транспарентности процеса 
урбанистичког планирања и побољшање квалитета усвојених планова, већ 
сада се може указати на неке од мањкавости регулаторних решења која у 
примени негативно утичу на очекиване ефекте увођења овог вида учешћа 
јавности у плански процес. 

Одредбом члана 37. Правилника прописано је да су „предмет раног јавног 
увида (...) основна концептуална планска решења, која се не односе на услове, 
могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или 
грађевинским парцелама“. Како досадашња пракса указује на чињеницу да су 
услови, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским/
грађевинским парцелама углавном од највећег интереса како за грађане тако 
и за правна лица са правом грађења на парцелама у обухвату плана, поставља 
се питање карактера организовања раног јавног увида када заинтересована 
правна и физичка лица не могу да добију оне информације које их највише 
интересују и да утичу на оне елементе планског процеса од којих зависе 
њихова углавном имовинска права и интереси. Уз наведено, а имајући у 
виду чињеницу да се примедбе и сугестије током раног јавног увида дају на 
концепт плана, оне нису и не могу да буду довољно конкретне и прецизне, те 
у пракси имају недовољно разјашњен значај за коначно уобличавање плана. 
Из тога извире друго питање: да ли рани јавни увид може да буде другачије 
дефинисан и практикован (врста и профил документа који се износи пред 
јавност) како би учешће јавности добило карактер активнији од досадашњег? 

Основни недостатак важеће процедуре раног јавног увида је недовољно 
профилисана улога Комисије за планове у самом процесу. Према Закону о 
планирању и изградњи, Комисија нема обавезу да проверава стручни квалитет 
материјала (планског концепта) који је припремила и оверила институција 
којој је поверена израда плана. Чланом 42. Правилника уређено је поступање 
са примедбама и сугестијама након спроведеног јавног увида. Овим чланом 
је утврђена обавеза носиоца израде планског документа (надлежни орган 
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за просторне односно урбанистичке планове) да припреми извештај о 
обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове. Комисија није 
у обавези да се на било који начин одреди у односу на примедбе и сугестије 
поднете током раног јавног увида нити да усвоји обавезне смернице за даљи 
рад стручног обрађивача на изради планског документа. Правилником је 
дата само могућност Комисији да усвоји закључке односно смернице за 
обрађивача. Последњим ставом члана 42. Правилника предвиђено је да 
„извештај о обављеном јавном увиду по правилу не садржи ставове комисије 
о свим поднетим појединачним примедбама и сугестијама.“ 

Релативизацији значаја примедби и сугестија са раног јавног увида доприноси 
и суштина концепта самог раног јавног увида у коме смернице Комисије за 
планове о примедбама са раног јавног увида нису ни на који начин обавезујуће 
за обрађивача плана, нити обрађивач има обавезу да током поступка стручне 
контроле нацрта плана образлаже зашто ове смернице није усвојио односно 
уважио.27 

Индикативни су и први примери примене процедуре раног јавног увида 
у неким од локалних самоуправа, које су презентоване на скупу који је 27. 
октобра 2015. године организовала Стална конференција градова и општина. 
У општини Смедеревска Паланка је крајем 2014. године донета Одлука 
о изради измена и допуна Плана детаљне регулације бање „Паланачки 
Кисељак“ у Смедеревској Паланци, а која се односи на део подручја плана, које 
је означено као Целина III – Бања 2 у укупној површини од 12 ha. Основни 
разлог приступању измени и допуни плана је стварање могућности да се у 
делу подручја бање створе услови за изградњу нових смештајних капацитета 
и тиме, евентуално, отвори могућност за инвестирање у виду јавно-приватног 
партнерства на овом атрактивном подручју. Рани јавни увид одржан је у 
периоду од 26. јануара до 9. фебруара 2015. године. И поред доброг одзива 
грађана током трајања раног јавног увида, као и више усмених најава грађана 
и потенцијалних инвеститора да ће бити достављени одговарајући предлози, 
није достављена ни једна писана сугестија односно став у вези са предметним 
концептом плана.28 

На основу анализе извештаја о обављеном јавном увиду у концептуални 
оквир измена и допуна три плана генералне регулације у граду Новом Саду 
који су припремани у периоду од августа 2015. до данас видљиво је да су 
комисијe за планове у овим извештајима заузимале став о једној или највише 
две појединачне примедбе на концептуални оквир. Неодређен и недовољно 
јасан став Комисије према примедбама и сугестијама са раног јавног увида ће 
27 Зоран Радосављевић, Дејан Ђорђевић, Велимир Шећеров, Рана искуства раног јавног 
увида у урбанистичком планирању у Републици Србији, http://www.apps.org.rs/wp-content/
uploads/2015/05/APPS-Rana-iskustva-RJU-u-urb-pl-u-Srbiji_LSU-2015.pdf 
28 Ibid. 

|
|45

ПРАВНИ СТАТУС УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ И ЈАВНОГ УВИДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ



у пракси сигурно дестимулативно утицати и на мотивацију грађана и осталих 
потенцијалних учесника раног јавног увида да у њему учествују. 

Штавише, увођењем раног јавног увида, и поред добре намере законодавца 
да се омогући двостепено учешће јавности, ради непотпуног објашњења 
у пракси се може догодити да недовољно информисани грађани не схвате 
разлику између раног јавног увида и јавног увида те због овог одсуства 
разумевања процеса пропусте да учествују у јавном увиду, јер су већ дали 
своје сугестије током фазе раног јавног увида. Локалне самоуправе односно 
сви актери припреме, организовања и спровођења израде планова би 
требало да у поступку припреме планских аката грађанима и потенцијалним 
инвеститорима објасне да у фази раног јавног увида не могу да виде 
конкретно решење нити за цео обухват плана нити за конкретну парцелу 
и да ће бити неопходно њихово учешће поново у току трајања јавног увида 
о нацрту плана. Чињеница је да оваква порука, уколико није објашњена на 
одговарајући начин, може да доведе до смањења мотивисаности грађана за 
учешће у раном јавном увиду. Са друге стране, уз одговарајуће објашњење, 
грађани ће успети да јасно разграниче могућности и домашај свог учешћа 
у поступку током раног јавног увида. На овај начин ће се спречити да због 
неразумевања заинтересовани грађани пропусте да учествују у фази јавног 
увида јер су дали своје сугестије током раног јавног увида. 

Правилником из августа 2015. године је веома детаљно уређен и главни облик 
учешћа јавности у процесу припреме планова – јавни увид у нацрт планског 
документа. Према Правилнику, излагање нацрта планског документа на јавни 
увид врши се после обављене стручне контроле, у трајању од 30 дана. Нацрт 
планског документа излаже се на јавни увид у аналогном облику, а може се 
изложити и у дигиталном облику преко интернет стране органа надлежног 
за излагање нацрта планског документа на јавни увид. Нацрт плана пре 
излагања на јавни увид, оверава одговорни планер, председник комисије за 
планове и орган надлежан за послове просторног планирања или урбанизма.

Плански документ излаже се на јавни увид у централном холу зграде јединице 
локалне самоуправе, или у посебној просторији која је одређена за излагање 
планског документа на јавни увид. Ако се плански документ излаже на јавни 
увид у посебној просторији, према Правилнику, потребно је на улазу у зграду 
или у централном холу зграде истаћи обавештење о томе у којој просторији 
је плански документ изложен на јавни увид. Орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за послове просторног планирања и урбанизма, 
свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у 
изложени плански документ пружа потребне информације и стручну помоћ у 
вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на плански 
документ.
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У току излагања нацрта просторног плана на јавни увид орган града/
општине надлежан за послове урбанизма у сарадњи са обрађивачем планског 
документа, организује најмање једну јавну презентацију нацрта планског 
документа, и то најкасније десет дана пре истека јавног увида. У току излагања 
нацрта урбанистичког плана на јавни увид, ради пружања потребних 
информација и стручне помоћи у вези са појединим планским решењима, 
надлежни општински (за ППО и урбанистичке планове) односно државни (за 
ППППН) орган је у обавези да обезбеди повремено присуство представника 
обрађивача урбанистичког плана који ће заинтересованим грађанима и 
другим учесницима у процесу пружити потребне детаљније информације 
или стручну помоћ у разумевању појединих предложених планских решења. 
У току излагања нацрта урбанистичког плана на јавни увид, надлежни орган 
општине или државе у сарадњи са обрађивачем планског документа, може по 
потреби организовати јавну презентацију нацрта планског документа.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени 
плански документ у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, 
на писарници органа локалне самоуправе или државе који је изложио 
плански документ на јавни увид. У року од пет дана од завршетка јавног 
увида, надлежни орган доставља све поднете примедбе обрађивачу планског 
документа. Обрађивач планског документа, за потребе одржавања јавне 
седнице комисије и припреме извештаја о обављеном јавном увиду, припрема 
ставове о поднетим примедбама на нацрт планског документа у писаном 
облику и доставља их комисији за планове јединице локалне самоуправе.

По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, комисија за 
планове одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном 
увиду. Обрађивач планског документа мора да о свакој поднесеној примедби 
јавно изнесе свој став. О току јавне седнице комисије води се записник који 
садржи основне податке о времену и месту одржавања седнице комисије, 
евиденцију свих присутних на седници комисије, као и попис учесника 
у дискусији. Закључак комисије о поднетој примедби може бити да се 
примедба: „прихвата“, „не прихвата“ (уз образложење), „делимично прихвата“ 
(уз образложење који део примедбе се прихвата, а који не прихвата), као и да 
примедба „није основана“ (уз образложење). Извештај о обављеном јавном 
увиду у нацрт планског документа садржи скраћени приказ примедби које 
су поднете на нацрт планског документа, са закључком комисије по свакој 
примедби и краћим образложењем.

Последњим изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као и 
подзаконским спроведбеним прописима је учињен корак напред у процесу 
унапређења поступка учешћа јавности у планирању урбаног развоја али, по 
нашој оцени, недовољан да обезбеди квалитет активног учешћа јавности 
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према мерилима Архуске конвенције и других докумената која се баве 
питањима учешћа јавности у планирању. У наредном периоду је потребно 
пратити искуства градова и општина у Србији током организовања раног 
јавног увида и јавног увида у складу са новим законским решењима, како 
би се кориговали уочени недостаци поступка, ојачало поверење грађана у 
квалитет, професионалност, транспарентност и законитост планирања и 
накнадним побољшањима уочених недоследности регулативних решења 
повећала заинтересованост грађана да се на конструктиван начин укључе у 
планирање просторног и урбаног развоја. 

ИЗ ДИСКУСИЈЕ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ 1. ДЕЦЕМБРА 2015.

Неопходно је придржавати се законске типологије врсте планских аката 
да би се избегло доношење докумената који су мешавине стратешких 
и регулативних планова. Ово се посебно односи на генерални 
урбанистички план (ГУП) који би требало да има стратешки, а не 
регулаторни карактер.

Гордана Ђилас, ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

Три ПДР за подстандардна насеља Врбак, Миџор и Мурица у Белој Паланци 
израђенa су у 2015. години у оквиру пројекта мисије ОЕБС у Србији Овде 
смо заједно – Европска подршка за инклузију Рома, са претежно ромском 
популацијом. 

Око учешће грађана у изради три ПДР за подстандардна насеља Врбак, Миџор 
и Мурица у Белој Паланци било је истакнуто да уговорна обавеза обрађивача 
(ЈП Завод за урбанизам Ниш) буде да формира тзв. насељске комисије које ће 
пратити процедуру израде планова и узети активно учешће у њој. Насељске 
комисије биле су формиране за сва три насеља у фази раног јавног увида, 
у мају 2015. године, и биле су сачињене од становника различите полне и 
старосне структуре. 

Са становништвом и насељским комисијама обављено је више састанака, 
на терену и у просторијама општине. Том приликом водило се рачуна да у 
израду планова буду укључени они становници који су планским решењима 
значајније погођени. 

Тамара Јовановић, ЈП Завод за урбанизам Ниш
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Савремена европска теорија и искуства са учешћем јавности и јавним увидом 
дају неке индиције у ком правцу би требало усмеравати учешће јавности 
(public participation) у планирању29. Планирање простора, административно 
дефинисано (општина, град, градска општина) као просторно или 
урбанистичко, данас је предмет пажљивог интереса у Европи и, шире, у 
свету. Док у развијенијем делу Европе просторно и урбанистичко планирање 
заузима важно место код унапређења економског, социјалног и еколошког 
развоја, уређења и заштите, дотле у земљама у транзицији, нарочито у 
почетној фази, запада у озбиљну кризу са општим преиспитивањем система 
вредности, друштвеног морала и демократизације друштва. У сваком случају, 
планирање захтева позиционирање у политичком и административном 
систему као и у систему етичког односа између људи и окружења у коме 
живе и раде, јавног и приватног интереса, уз посебно питање односа струке, 
политичких институција и грађана.

Европски теоретичари (Healey, 1997; Sandercock, 1998; Flyvbjerg, 1998; For-
ester, 2000 и др.) наглашавају значај комуникативне и колаборативне акције 
планирања, као и постојања различитих резона у односу на планска решења 
који не морају да проистичу из званичне државне идеологије или ауторитета 
стручњака30. Васенховен наглашава да широко учешће јавности, вертикална 
и хоризонтална координација и стварање партнерства, заузима централну 
позицију у планирању. Ово све више упућује на закључак да учешће јавности у 
просторном планирању31 у ствари постаје критеријум квалитета управљања 
неком територијом.

И поред одређених критика око модела учешћа јавности, у Европи је заузет 
генерални став да оно представља напор око демократизације процеса 
планирања. Резерва остаје око модела, односно обима учешћа коју је још 
1968. дефинисао Берк32 констатујући да тешкоћу представља идеализована 
29 За нас су, ипак, значајнија ранија искуства у Србији по којима је она, односно бивша 
заједничка држава, била реномирана међу европским земљама, као и искуства са 
плановима од 2003. до данас.
30 Louis Wassenhoven, Тerritorial governance, participation, cooperation and partnership: a mat-
ter of national culture?, Boletín de la Asociacion de Geografos Espanoles, No 46, 2008: 53-76.
31 Просторно и урбанистичко планирање се тумачи јединственим појмом – просторно 
планирање јер се све односи на мањи или већи, административно одређен или неодређен 
простор.
32 Edmund Burke, “Citizen participation strategies,” Journal of the American Institute of Planners, 
No 34, 1968: 287.
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вредносна друштвена поставка која се односи на учешће грађана суочена са 
немогућношћу да буде спроведена у политикама градске управе. У том погледу 
занимљив је извештај британских службеника који су се бавили учешћем 
јавности у планирању33 и који су заступали идеју о формирању форума 
локалне заједнице ради консултације планера са локалним становништвом 
у току припреме плана. (Ова идеја је идентична пракси која је веома успешно 
спроведена у току припреме експерименталног регулационог плана за потез 
Улице Војводе Степе у Београду 1991. године.) Неолиберални концепт је, у 
току доминације идеологије Маргарет Тачер, ову идеју у потпуности одбацио 
стављајући нагласак на уклањање препрека и убрзање поступка планирања 
ради ефикаснијег деловања тржишних механизама. Након слабљења ове 
идеологије, поступно се развија савремена идеја о учешћу јавности као 
нужности у развоју демократског друштва, код које појам учешћа све чешће 
замењује појам планирања, а процес одозго на доле (top-down) бива замењен 
процесом одоздо на горе (bottom-up).

Данас у Европи стоји опште дефинисан став да савремени стил живота сваке 
заједнице захтева ефикасно учешће јавности у просторном и урбанистичком 
планирању. Ова традиционална активност, и поред успона и падова, данас 
треба да буде допуњена идејом о директнијем и активнијем учешћу јавности, 
односно проширењем управљања локалном заједницом идејама и директним 
испољавањем интереса актера урбаног развоја.

Посебно је значајна Архуска конвенција, данас референтна у свим земљама 
Европе, која у чл. 1. каже:

У циљу доприноса заштити права сваке особе садашњих и будућих генерација 
да живе у средини која одговара њиховом здрављу и благостању, свака партија 
ће им гарантовати приступ информацијама, јавном учешћу код одлучивања, и 
приступ правди код случајева који се тичу животне средине...34 

У чл. 7. ова конвенција наводи активности неопходне код остваривања ове 
идеје: (1)  правовремено и ефикасно обавештавање јавности о ономе што се 
њих тиче, (2) право јавности да бесплатно провери информације релевантне 
за одлучивање, (3) разуман временски оквир за учешће јавности, укључујући 
право учешћа у раној фази планирања, (4) обавеза доносиоца одлука да 
посвети дужну пажњу исходима учешћа јавности, (5) промптно обавештавање 
јавности о одлукама, са текстом одлуке и објашњењима на чему су засноване35.

33 Committee on Public Participation in Planning, People and Planning: Report of the Committee 
on Public Participation in Planning (The Skeffington Report), HMSO, London, 1969.
34 The Aarhus Convention - An Implementation Guide, United Nations Economic Commission for 
Europe, New York and Geneva, 2000.
35 Ibid. 
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Са идејама Архуске конвенције рађен је и европски пројекат о управљању 
у оквиру ESPON36. Oвај пројекат међу критеријумима за добро управљање 
посебно истиче учешће јавности уз навођење кључних питања и дилема код 
предмета дискусије у оквиру учешћа јавности:

— техничко знање актера код дискусије о плановима;

— временски оквир од интереса за јавност (теме од појединачног 
интереса – моје имање, моја парцела и сл. и краткорочног домета 
више занимају јавност од дугорочних, стратешких циљева);

— обим укључивања јавности и контрола онога о чему се расправља;

— сврха партиципације (што брже доношење плана, легитимитет 
одлука, едукација актера, демократизација одлучивања, распоред 
снага и сл.);

— ко представља јавност (они који хоће да учествују или тиха већина 
која се не укључује);

— у којој фази израде плана се јавност укључује, и

— колико је план отворен за јавност (јасноћа и транспарентност). 

Сва ова питања се данас у Европи проверавају кроз текућу праксу просторног 
и урбанистичког планирања, са различитим искуствима и иновацијама, 
у зависности од демократичности, едукованости и развијености свести 
политичара, стручњака и грађана о уређењу простора и насеља.

Сам јавни увид је предмет посебне пажње. Уз местимичне ограде у појединим 
земљама Европе, пракса је углавном показала да јавни увид има велики 
значај у процесу учешћа јавности код припреме и доношења планова. 
Допуштајући грађанима да слободно изнесу своје ставове и критике градска 
управа добија јаснији увид у позитивно или негативно расположење грађана 
према одређеној теми која је обрађена у плану. Иако градске власти могу а 
не морају да прихвате став грађана, јавни увид пружа шансу грађанима да се 
осете као неко чији се глас чује. Ово неки британски теоретичари тумаче као 
привид демократије. Осим тога, осећај да су сви равноправни код јавног увида 
постиже се тако што у ограниченом времену јавног увида нико не би смео 
да доминира својим ставом. Као једна од најбитнијих ствари која обележава 
јавни увид и његов значај истиче се могућност суочавања различитих ставова 
о некој теми, а посебно између челника градске управе и грађана.

36 ЕSPON project 2.3.2, Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level, Uni-
versity of Valencia, 2005.  
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Постоји у америчкој теорији шест кључних проблема око јавног увида37 који 
могу да се сматрају релевантним и за јавни увид у Србији:

1. Проблем са временском позицијом јавног увида, на крају израде 
плана, што грађани обично сматрају дискриминаторним јер се њихово 
мишљење чује онда када је, по њиховом мишљењу, све већ решено.

2. Проблем обавештавања о јавном увиду, где је примећено да многи 
грађани немају одговарајућу или ажурну информацију о плану, 
времену и месту одржавања јавног увида. Ово се посебно односи 
на посебно обавештавање оних грађана за које се зна да ће имати 
проблем са планом и планским решењима.

3. Проблем структуре састанка, где грађани могу да изнесу свој став у 
писаној или усменој форми без довољно могућности да се о томе води 
расправа и изнесу супротстављена мишљења.

4. Проблем тематике састанка који се јавља код јавног увида у техничке 
ствари и пројекте око којих грађани немају одговарајуће техничко 
знање (инфраструктура пре свега).

5. Проблем броја присутних, код чега се оцењује да састанцима 
присуствује мали број, углавном оних који су директно погођени 
планом или чији је интерес искључиво материјалне природе.

6. Проблем материјала којим се грађани упознају са планом, што 
углавном значи недостатак посебно припремљених, поједностављених 
материјала којим се са планом упознају различите категорије 
становништва. 

Исти материјали дају и бројна упутства око начина организације и вођења 
јавног увида. Савремена европска теорија и искуства са учешћем јавности и 
јавним увидом дају упутства у ком правцу би то требало усмеравати. Нешто 
од наведене теорије може да буде од интереса и за праксу учешћа јавности и 
јавног увида у Републици Србији данас, али значајније је коришћење неких 
искустава Србије по том питању, имајући у виду све карактеристике друштва, 
традицију, менталитет и културу.

37 PARTICIPEDIA, Kennedy School of Government, Harvard University, 2013. и Public Hearings, 
МRSC – Local Government Success, Washington DC, 2015.
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КА УНАПРЕЂЕЊУ УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ                                     
И ЈАВНОГ УВИДА 

Анализа ранијих искустава око учешћа јавности и јавног увида у просторном и 
урбанистичком планирању у Србији, у склопу бивше Федерације, уз поређење 
са искуствима и сазнањима из иностранства (ЕУ и САД), као и анализа садашње 
праксе око ових питања у Републици Србији, упућују на серију препорука које 
би процес планирања квалитетно унапредиле. Ове препоруке су разматране 
уз објективно сагледавање законодавних, институционалних и финансијских 
капацитета Републике Србије, и припремљене су уз намеру да просторно 
и урбанистичко планирање јаче потврди значај општег интереса и тако 
значајније допринесе просторном развоју друштва (економски, социјално и 
еколошки интегрисано).

Основни циљеви унапређења учешћа јавности и јавног увида, као репери ка 
коме теже и држава и градови и општине Републике Србије, јесу:

— Унапређење нивоа демократичности код припреме и доношења 
просторних и урбанистичких планова; 

—  Унапређење квалитета планских докумената који се тичу јавности у 
општинама и градовима Републике Србије;

—  Оптимизација координације интереса и умањење конфликта интереса 
у одређеном простору или на одређеној територији;

—  Јачање подршке усклађених интереса органима локалне самоуправе 
или државе у поступку доношења одлука;

— Обезбеђење већег степена поузданости планова у пост-планској фази.

Средства и инструменти за остварење ових интереса, сведена у почетку на 
минимум, да би се у даљем поступку постепено развијала, јесу:

— Развој и примена модела активног учешћа јавности током читавог 
процеса израде плана, у складу са финансијским и организационим 
могућностима локалне самоуправе (за урбанистичке планове и ППО), 
или државе (за ППППН). Поред онога што законска и подзаконска 
акта дефинишу као обавезу, у зависности од врсте плана, допунски 
модел активног учешћа треба да дефинишу планери у договору са 
органима локалне самоуправе или државе, а према финансијским, 
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временским и организационим могућностима. Модел може да 
примени различите облике учешћа од састанака, форума, радионица, 
округлих столова и сл. окупљајући релевантне актере, стручњаке, 
цивилни сектор и најшири круг заинтересованих грађана. Посебно 
је битно организовано окупљање оних актера којих се директно тиче 
план о ком је реч.

— Унапређење идеје раног јавног увида, што значи прецизно 
тумачење предмета документа који се износи на њега. Ранија лоша 
искуства са оним што је у законима било наведено као „програм“ 
или „концепт“ без додатног тумачењa шта то конкретно значи, као и 
појма „рани јавни увид“, такође без тумачења, водила су ка припреми 
радне верзије целокупног плана према одредбама важећих закона и 
ка дискусији о плану као целини у тренутку када је он био, такорећи, 
на почетку. Такође, смисао и сврха раног јавног увида, или било ког 
другог документа у раној фази израде плана, треба да буду јасно 
објашњени у Закону. Предлог је да се рани јавни увид задржи уз 
потребна објашњења, као и да се назив „концепт плана“ или било који 
други замени називом „основе плана“, са следећим садржајем: основна 
документација, основна констатација проблема, основне анализе 
(SWOT), принципи, циљеви и основна концепција, без детаљних 
решења, што би такође требало да прецизира Правилник.

— Окупљање свих заинтересованих и релевантних актера од почетка 
израде планског документа. Ово подразумева: почетну активност 
радног тима у договору са органима локалне самоуправе (локални 
планови) или државе (ППППН које доноси уредбом Влада РС) око 
идентификовања актера, остваривање контакта са свим актерима већ 
у првој фази израде плана преко јавног форума, обавезно директно 
позивање свих актера на одређене догађаје (радионице, састанци, 
форуми, округли столови и сл.), стална комуникација са актерима у 
току припреме плана у циљу координације интереса (координационо 
тело), уз правно и морално уважавање свих интереса у складу са 
критеријумима заштите и развоја јавног интереса. Број и структуру 
састанака (један или више) на јавном форуму, радионицама и другим 
облицима јавне комуникације треба одредити према конкретној 
ситуацији.

— Развијени модел информисања и комуникације са грађанима и 
цивилним сектором, прилагођавајући медиј комуникација степену 
разумевања у односу на старосну структуру или ниво опште и техничке 
писмености. Ово може да се постигне припремом и дистрибуцијом 
посебних (прилагођених), кратких и једноставних материјала за 
упознавање са циљевима, концепцијом и основним решењима плана, 
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и/или укључивањем средстава масовне комуникације (штампа, 
телевизија, радио и интернет платформа). Материјал за јавни форум 
и рани јавни увид треба да буде једноставног облика са основним 
поставкама (основама) будућег плана. Посебна пажња треба да буде 
посвећена тумачењу планова на раном јавном увиду и касније на 
јавном увиду, где планери (а не службеници администрације) треба 
да пружају детаљна објашњења плана грађанима. Комуникација са 
грађанима и цивилним сектором у већој мери треба да се одвија на 
терену. Основне поставке овог модела треба такође прецизирати у 
Правилнику, уз додатну едукацију планера.

— Унапређен однос између представника локалне самоуправе 
или државне управе, планера и актера плана (интегрално и 
синергијски), уз узајамно поштовање струке, уважавање управе и 
поштовање интереса актера. Ово подразумева да током припреме 
плана, а посебно код раног јавног увида и јавног увида, наступ свих 
треба да је јединствен и усаглашен. Споразум о узајамној сарадњи и 
наступу у току израде плана могуће је формулисати на почетку израде 
плана, када се дефинишу одговорни чланови радног тима, овлашћени 
представници управе и заинтересовани актери (представници 
месне заједнице, општине, институције, предузећа, цивилни сектор, 
и др.). Овај споразум може да послужи да се на почетку рада оформи 
координационо тело које би у наставку наступало заједнички и у 
координацији преко општине/града (урбанистички планови и ППО) 
или ресора Владе РС (ППППН).

— Ојачан ауторитет планске комисије која би окупила највиђеније 
стручњаке за одређену врсту плана. Општа очекивања су да Комисија 
има искључиво стручан карактер, са члановима који су бирани 
искључиво према стручним мерилима, са јасно дефинисаним 
надлежностима и одговорношћу, ослобођени свих појединачних, 
групних, финансијских или политичких утицаја. Рад Комисије треба 
да се одвија током читавог процеса израде планова. Први састанак 
би био пре раног јавног увида на коме би обрађивач преко носиоца 
плана поднео концепт плана. Материјал би Комисија оценила у 
начелу и упутила на рани јавни увид уз евентуалне препоруке, или 
га вратила обрађивачу на дораду, коју би накнадно оценио надлежни 
орган, носилац израде плана. На другом састанку, који би био пре 
јавног увида, обрађивач би преко носиоца плана поднео нацрт плана 
на оцену. Материјал би Комисија оценила у начелу и упутила на јавни 
увид уз евентуалне препоруке, или га вратила обрађивачу на дораду 
коју би накнадно оценио надлежни орган, носилац израде плана. 
Трећи састанак би био након јавног увида са извештајем обрађивача 
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о појединачним запажањима са јавног увида и одговорима. Комисија 
би оценила свако запажање и одговор појединачно и закључила о 
ваљаности одговора. Комисија не би имала право да диктира своја 
решења већ само оно што је регистровано у извештају, уз право да 
упути сугестије обрађивачу према потреби појединачног одговора 
(могућ наставак трећег састанка ради евентуалне накнадне дискусије 
са обрађивачем). Трећи састанак би имао јавни карактер. Извештаје са 
састанака Комисија обавезно потписује са пуном одговорношћу пред 
грађанима и управом.

— Стална едукација, која подразумева ангажовање стручних (ИКС, 
стручне асоцијације) и научних институција и асоцијација за област 
урбанистичког и просторног планирања око објашњавања одређених 
појмова, процеса или идеја, као и значаја активног учешћа јавности 
у припреми просторних или урбанистичких планова. Посебна пажња 
мора да буде посвећена темама као што су: однос приватног и јавног 
интереса, примена и поштовање закона код изградње или коришћења 
земљишта, развој, уређење и заштита простора или одређене 
територије, јачање приступачности инфраструктури, идентитета 
територије, атрактивности, конкурентности, социјалне кохезије 
или еколошке одрживости простора или територије, сврха и улога 
плана, и сл. Едукација се врши у току израде плана према темама које 
план обухвата, преко посебних радионица које организује локална 
самоуправа са планерима.

— Унапређен закон и подзаконска акта (правилник) који ће 
обухватити неке од наведених инструмената и средстава и јасно 
упутити јавност како се и када примењују у току припреме плана.

На крају, два битна питања: (1) Да ли предложени модел продужава 
време израде плана? Не, уколико се унапреди организација посла и 
повећа ангажовање и ефикасност рада. Чак може и да се добије на времену. 
(2) Да ли предложени модел поскупљује израду плана? Не, уколико 
се унапреди ефикасност израде плана и рационалност у организацији. 
Користи од унапређеног квалитета и демократичности плана у сваком 
случају далеко надмашују улагања у активну партиципацију односно 
демократичност плана (предложени модел).

Према упутствима ГИЗ-Амбер стручног тима „увођење новина захтева 
стрпљење. Квалитативне промене се не могу остваривати на пречац. 
Промене настају преко много малих корака и у различитим видовима 
временом градећи базу разумевања и искустава“38.

38 Ратка Чолић, „Партиципација у планирању урбаног развоја“ (презентација), GIZ/AMBE-
RO-ICON пројекат „Унапређење управљања земљиштем у Србији“, Београд, октобар 2015.
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Слика 2: Предлог новог модела учешћа јавности и јавног увида у просторном 
и урбанистичком планирању

ИЗ ДИСКУСИЈЕ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ 1. ДЕЦЕМБРА 2015.

Квалитет јавног увида у великој мери зависи од врсте и квалитета 
планова. Начин вођења јавног увида и укључивања јавности мора се 
прилагодити карактеру планског документа. Планови који у себи садрже 
комбинацију стратешких елемената и елемената регулације су веома 
комплексни и организационо веома отежавају спровођење јавног увида. 
Потребно је прецизније дефинисати однос различитих врста планских 
докумената. 

Др Игор Марић, Институт за архитектуру и урбанизам Србије
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ПРАВНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕНОГ        
УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ И ЈАВНОГ УВИДА 

На основу свега изнетог формулисали смо следеће препоруке за измену 
правног оквира, који се односи на рани јавни увид и јавни увид:

1. У Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, 
бр. 64/2015) потребно је јасније и прецизније дефинисати улогу 
Комисије за планове у поступку раног јавног увида (одговорност 
за квалитет материјала који се излаже на раном јавном увиду, 
одговорност за припрему, а не само за усвајање извештаја о раном 
јавном увиду, израда обавезујућих смерница за стручног обрађивача 
након завршеног раног јавног увида); 

2. Материјал који се излаже на рани јавни увид требало би да има 
карактер основа плана са садржајем који је претходно предложен у 
овом тексту.

3. Материјал који се излаже на рани јавни увид би требало да овери 
Комисија за планове, након што га припреми институција којој 
је поверена израда плана (стручни обрађивач плана). Предмет 
јавног увида су концептуална планска решења која, иако општа, 
представљају обавезујућу основу за израду будућег планског акта. Ова 
концептуална решења треба да буду одобрена од стране Комисије за 
планове. Одсуство овакве обавезе овере од стране Комисије преноси 
одговорност за квалитет концепта планског решења само на стручног 
обрађивача плана;

4. Комисија би требало да буде овлашћена како за припрему извештаја 
о раном јавном увиду тако и за његово усвајање. Према садашњем 
решењу из члана 42. став 1. Правилника, носилац израде планског 
документа је одговоран за припрему извештаја о раном јавном увиду 
који усваја Комисија за планове; 

5. У члану 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања потребно је 
детаљније уредити поступање са примедбама и сугестијама након 
спроведеног раног јавног увида и дефинисати обавезу Комисије за 
планове да усвоји обавезне смернице за даљи рад стручног обрађивача 
на изради планског документа. Сада Комисија за планове нема обавезу 
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да усвоји смернице, а и када их усвоји, ове смернице нису ни на који 
начин обавезујуће за стручног обрађивача плана;

6. Правилником би требало изричито омогућити да грађани и други 
заинтересовани учесници у поступку раног јавног увида и јавног 
увида своје примедбе и сугестије достављају и електронским путем, 
као и усмено на записник. Имајући у виду да заинтересовани грађани 
у највећем броју случајева нису стручњаци за област урбанизма, 
давањем примедби и сугестија усмено на записник надлежног органа 
би допринело бољем разумевању суштине сугестије или примедбе и 
подстакло грађане да у већем броју учествују у самом процесу и дају 
своје мишљење; 

7. Правилником (могуће и Законом) би требало нагласити обавезу 
активног учешћа јавности и другим облицима укључивања јавности 
током припреме плана, поред раног јавног увида и јавног увида 
(јавни форум, координационо тело, интернет платформа, радионице), 
а према предлозима из овог текста.

8. Изменама Правилника је потребно обавезати носиоца израде 
планског документа да објави приспеле предлоге и сугестије током 
раног јавног увида и јавног увида у року од 48 сати од тренутка 
њиховог пријема на интернет сајту града/општине/државе, како би 
било омогућено и другим потенцијалним учесницима да не дуплирају 
предлоге који су већ упућени;

9. Изменама правилника би требало утврдити обавезу да се подаци, 
предлози и сугестије у интегралној форми чувају и након усвајања 
планског акта; 

10. Правилником би требало успоставити контролне механизме за случај 
да рани јавни увид и јавни увид нису одржани или нису одржани у 
складу са прописима уз одређивање органа који би био надлежан да 
такву проверу врши (надлежни орган општинске управе за послове 
планирања или главни урбаниста када јединица локалне самоуправе 
именује урбанисту у складу са законом). 

ИЗ ДИСКУСИЈЕ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ 1. ДЕЦЕМБРА 2015.

Било би добро да Министарство направи базу података о планским 
комисијама и њиховој улози код јавног увида, са извештавањем Комисија 
са јавног увида на сајту.

Властимир Чарнојевић, ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу Ваљева
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ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА

Актери Сви они који на предметном подручју имају 
одређени интерес или обавезе а на које 
конкретан план може да утиче позитивно 
или негативно – грађани, месна заједница, 
општина, град, институције, цивилни сектор и 
др. Аналогно енг. термину stakeholders.

Едукација Поступак обучавања или јачања свести грађана 
по питањима која су битна за боље разумевање 
плана, планских решења, координације 
интереса и сл.

Интернет платформа Техничко средство путем којег је могућа стална 
и отворена комуникација између актера, 
локалне самоуправе и планера.

Јавни форум  Скуп који обухвата све актере у првој 
фази израде плана ради размене основних 
информација о плану и планској територији, 
методологији и обавезама планера, тумачења 
планова вишег реда који имају утицај на 
предметни план, као и ради истицања интереса, 
проблема и аспирација актера са којима план 
треба да се суочи.

Јавни увид  Тачка у процесу учешћа јавности на којој се 
приказује нацрт плана у погодној форми за 
боље разумевање уз званичне материјале, и 
на којој се прикупљају запажања, сугестије, 
питања и примедбе актера на које планери 
треба да одговоре у прописаној форми.

Координационо тело  Тело које се формира у дотичној општини/
општинама на предлог планера, и које 
сачињавају представници дотичних месних 
заједница, општине, цивилног сектора и 
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других заинтересованих актера. Ово тело 
прати израду плана и координира планска 
решења са планерима, учествујући активно на 
јавном форуму и радионицама.

Основе плана  Материјал на крају прве фазе израде плана 
у коме су садржане основне информације и 
документација релевантна за план, тумачења 
планова вишег реда у односу на конкретан 
план, дефинисана методологија израде 
плана, приказана основна анализа проблема 
и интереса на планском подручју (SWOT), 
предложени основни циљеви и основна 
концепција, али без детаљних планских 
решења.

Планска комисија  Тело састављено од независних стручњака 
и стручних представника управе, које прати 
израду плана и код раног јавног увида и јавног 
увида дефинише стручне ставове о планским 
решењима са пуном материјалном и моралном 
одговорношћу.

Радионице  Тачка или тачке у процесу израде плана где се 
планери срећу са грађанима и другим актерима 
на терену да би се разменили ставови, знања 
и искуства око планских решења и где би се 
вршила потребна едукација актера.

Рани јавни увид  Тачка у процесу израде плана на којој се 
приказују и разматрају основе плана у погодној 
форми за боље разумевање, и на којој се 
прикупљају полазне идеје и запажања актера.

Учешће јавности  Процес демократског, јавног и отвореног 
учешћа и активне комуникације планера и 
локалне управе са свим актерима у току израде 
плана.
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