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1/1. УВОД:  
 
Партиципацији грађана, односно учешћу у одлучивању о јавним 
политикама и јавном животу државе и заједнице  данас се посвећује све 
већа пажња. 
 
Разлог је настојање да се различитим институтима оснаже слабости 
представничке демократије која доминира данашњицом. 
 
 

 
  

Слабости представничке демократије: 
 
 - доминантна улога и јак утицај поличких 
странака у свим сферама политичког и 
друштвеног живота и одлучивања 
- претварање представничке демократије у 
партијску (страначку) демократију – владавина 
политичких странака, а не владавина народа 
- демократски дефицит! 



 
 
 
 
 
 
 
1/2. УВОД: 
 

Класична непосредна (директна) 
демократија: 
 
Уобичајено важи за историјску 
категорију и карактеристику античке 
Грчке/Атине. 
 
Данас се среће: 
 
- у Швајцарској у кантонима Гларус 
(Glarus) и Апенцел (Appenzell 
Innerrhoden), у којима су преживеле 
старе установе непосредне демократије 
Landsgemeinde (највише законодавно 
тело које чине сви пунолетни 
држављани) на којима се, још увек, 
последње недеље априла и прве 
недеље маја окупља хиљаде грађана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
- у мањим градовима Нове Енглеске (регији САД коју чине 6 савезних држава) 
у којима се одржавају скупови грађана под називом градски састанци (eng. town 
meeting), на којима се процењује да је присутно мање људи него на 
швајцарским Landsgemeinde, али да говори више људи (око 1/3 присутних), с 
тим да говоре кратко – у пракси до два минута. 
 
 

 
 



 

1/3. УВОД: 
 
Директна грађанска партиципација може се манифестовати на свим 
нивоима власти, али је најлакше изводљива на локалном и 
регионалном нивоу. Разлог томе лежи, пре свега, у величини ових 
јединица. 
 
Најчешће се јавља у областима образовања, здравства, социјалних 
сервиса, заштите жс, економског и комуналног развоја, просторног и 
урбанистичког планирања итд. 
 
Механизми директне партиципације су многобројни и разноврсни – 
на пр. у Шведској се користи следећих 6 облика грађанског учешћа:  
- референдум 
- грађанска иницијатива  
- јавне расправе 
- консултације грађана пре израде нацрта политичких и законодавних 
одлука 
- објављивање записника о раду општинских органа на веб-сајтовима,  
- коришћење интернета као форума електронске дебате 
  (Milosavljević, 2006). 

 
  



2/1. ПАРТИЦИПАЦИЈА У ПЛАНИРАЊУ 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА (ПиУП) 

 Учешће грађана/јавности у доношењу одлука није више 
питање извора, већ карактеристика напредних демократија. 

 „Планирање просторног и урбаног развоја, када га воде 
стручњаци, углавном даје добре резултате.  Уколико су у 
процес укључени и грађани и остали стејкхолдери, 
планирање обухвата и њихове потребе и приоритете. Без 
обзира на искуство и знање, стзручњак никада не може сам да 
има онакав увид какав имају они који живе и раде на 
одређеном подручју и који могу значајно да допринесу 
процесу планирања. Партиципација грађана и укључивање 
стејкхолдера зато унапређују квалитет планирања 
просторног и урбаног развоја" (Verman, B., 2014.) 



2/2. ПАРТИЦИПАЦИЈА У ПЛАНИРАЊУ 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА (ПиУП) 

Шта још говори искуство? 

- Стручњаци веома често нису аутономни у односу 
на административно-политичке структуре. 

- Без контроле јавности изложени су притиску 
инвеститора да доносе одлуке које нису увек у 
складу са правилима струке и интересима 
заједнице. 

 

- Грађани и јавност су подршка стручњацима у 
доношењу професионалних одлука, што омогућава 
неопходну равнотежу интереса. 

 



2/3. ПАРТИЦИПАЦИЈА У ПЛАНИРАЊУ 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА (ПиУП) 

 Користи од увођења партиципације у плански поступак: 

- доприноси се правној сигурности (свих) актера у процесу;  

- унапређује се ниво демократичности и поспешује сазнајни 
процес промена;  

- обезбеђује се легитимитет и боље усклађивање одлука;  

- повећава се ниво друштвене прихваћености планова;  

- елиминишу се потенцијални конфликти у простору и 
унапређује се квалитет планирања/планских докумената; 

- грађани се идентификују са својим уређеним окружјем при 
чему јача и поверење (локалног) становништва у доношење 
одлука; 

- постижу се значајнији ефекти планирања и извесније 
спровођење планова. 

 



3/1. ПАРТИЦИПАЦИЈА У ПЛАНИРАЊУ 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ: 

 Правни оквир:  

- Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гласник РС", бр. 64/2015) 

- Правилник о условима и начину рада комисије за 
стручну контролу планских докумената, комисије за 
контролу усклађености планских докумената и комисије 
за планове ЈЛС („Сл. гласник РС", бр. 55/2015) 



3/2. ПАРТИЦИПАЦИЈА У ПЛАНИРАЊУ 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ: 

 ЗПИ 2009:  

 укључивање грађана/јавности у фази нацрта плана 

 одговорност за квалитет планског решења – стручни обрађивач 
и надлежни орган који је такво решење верификовао  

 ризик да планско решење није оптимално, односно да није 
обезбеђено задовољење различитих интереса корисника 
простора. 

 

 ЗПИ 2014: 

 Двостепени поступак партиципације : 

1) након доношења одлуке о изради плана – РЈУ (у почетној 
фази),  

2) у фази нацрта плана – ЈУ (доношење плана). 
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3/3. Партиципација у планирању просторног и 
урбаног развоја у Србији 

 ЗПИ 2009:  

 укључивање грађана/јавности у фази нацрта плана 

 одговорност за квалитет планског решења – стручни обрађивач и надлежни орган који је 
такво решење верификовао  

 ризик да планско решење није оптимално, односно да није обезбеђено задовољење 
различитих интереса корисника простора. 

 

 ЗПИ 2014: 

 Двостепени поступак партиципације : 

1) након доношења одлуке о изради плана –РЈУ (у почетној фази), и 

2) у фази нацрта плана – ЈУ (доношење плана). 

 

 ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ 2018: 

 ТРОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ПАРТИЦИПАЦИЈЕ! (локални ниво) 

3) пре доношења одлуке о изради плана – ЈАВНА РАСПРАВА 



4. Новине – промене законског оквира  
   локалне самоуправе у Србији 
 
Закон о Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 
- усвојен 20. јуна 2018. године 
- објављен у "Сл. гласник РС" бр. 47/2018 
- ступио на правну снагу 28. јуна 2018. године.  

 
  

 
Закон о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи о праву да 
се учествује у пословима локалних власти (Савет Европе) 
 

Чл. 2: 
 

У Закону о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон 
и 101/16), чл. 11. ст ав 2. мења се и гласи: 
 
„Статутом се уређују нарочит о: права и дужности јединице локалне 
самоуправе и начин њиховог остваривања (...), СПРОВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ статута, буџета (у 
делу планирања инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивања стопе 
изворних прихода, ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, као и 
других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана или 
захтева једне трећине одборника (...) и друга питања од значаја за јединицу 
локалне самоуправе.” 



 
  

5/1. ЈАВНА РАСПРАВА у Србији: 

правни и институционални оквир 
 
Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 
101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон)  

чл. 77.: 

• Органи државне управе дужни су да обезбеде услове за учешће 
јавности у току припреме нацрта закона, других прописа и аката; 

•Министарства и посебне организације дужни су да: 

-  обавесте јавност путем своје интернет странице и портала е-
управе отпочињање израде нацрта закона, при чему објављују и 
основне информације о планираним решењома која ће бити 
предложена. 

-  у припреми нацрта закона спроведу јавну расправу. 

• Спровођење јавне расправе у припреми нацрта закона ближе се 
уређује пословником Владе. 

• Одредбе овог члана сходно се примењују у припреми стратегија 
развоја, акциних планова и других докумената јавних политика, 
уколико посебним законом није другачије уређено. 

 

Пословник Владе ("Сл. гласник РС", бр. 61/2006 – пречишћен 
текст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 
30/2013 и 76/2014) – припрема закона, стратегија развоја, уредби, 
одлука 

 



 
  

5/2. ЈАВНА РАСПРАВА у Србији: 

правни и институционални оквир  

 
 

 

 

- Уредба о структури, методологији израде, начину усклађивања развојних докумената, 
начину спровођења јавне расправе, као и начину и роковима излагања на јавни увид 
развојних докумената регионалног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 15/11) – подлежу 
развојни документи; садржи начела јавне расправе; програм јавне расправе; обавезу 
сачињавања извештаја итд 

- Закон о планском систему ("Сл. гласник РС", бр. 30/18 – у примени од 29.10.2018.)  

Чл. 36. став 5: Влада ближе уређује начин спровођења јавне расправе о документима јавних 
политика, њено трајање и у којим случајевима се јавна расправа не спроводи, као и образац 
извештаја о спроводеној јавној расправи  (Уредба није донет а!) 

- Закон о Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
47/2018) 

............................................................ 

 

Портал  еУправа Републике Србије – Јавне расправе (заинтересовани могу слати коментаре, 
сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе)  

http://javnerasprave.euprava.gov.rs 

 

НЕ ПОСТОЈИ ТЗВ. КРОВНИ ПРОПИС КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК КОНСУЛТОВАЊА СА 
ЈАВНОШЋУ У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА! 

 

 



 
  

6. ЈАВНА РАСПРАВА у региону: 

правни и институционални оквир  
 

Хрватска:  

- Кодекс савјетовања са заинтересованом јавношћу  у поступцима доношења закона, 
других прописа и аката ("Народне новине", бр. 140/09) - уређује партиципативан 
процес  

- Смјернице за примјену Кодекса (2010)  

 

Црна Гора:  

- Уредба о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона ("Сл. 
лист Црне Горе", бр. 12/12) 

 

Босна и Херцеговина:  

- Правила за консултацију у изради правних прописа (“Сл. гласник БиХ ”, бр. 81/06 
и  80/14 – неслужбено пречишћена верзија)  

 

 ............................ 

 

Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора  - посебан веб-сајт, све информације о јавним 
расправама које су у току, као и о онима које су завршене  

https://esavjetovanja.gov.hr 

 

 

 

https://esavjetovanja.gov.hr/
https://esavjetovanja.gov.hr/


 
  

7/1. МОДЕЛ ОДЛУКЕ  

О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 
(СКГО, новембар 2018.) 

 
 

 
КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОДЛУКА? 

 

- ЈЛС које су преузеле модел статута који садржи одредбу 
о обавези да се начин и поступак организовања и 
спровођења јавне расправе ближе уређује доношењем 
посебне одлуке скупшине (чл. 109. став 4. модела 
статута) 

- Може да буде од користи и ЈЛС које јавну расправу у 
целини уређују статутом или другим актом у складу са 
статутом (на пр. пословником већа). 

 
  

 

 
 



 
  

7/2. МОДЕЛ ОДЛУКЕ  

О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 
(СКГО, новембар 2018.) 

 
 

САДРЖИНА ОДЛУКЕ: 

 

- Има 35 чланова 

- Могућа, али не и обавезна решења! 

 

 I Основне одредбе (предмет, појам, време трајања јавне расправе; 
објављивање отпочињања рада на припреми прописа, врсте јавних расправа) – чл. 1-5 

 II Обавезна јавна расправа (када се спроводи; јавна расправа у поступку 
припреме Статута,, буџета, планских докумената, утврђивања стопа изворних прихода, 
ПиУП) – чл. 6-23 

 III Факултативна јавна расправа (када се спроводи; одлучивање о 
оправданости предлога за  спровођење) – чл. 24-25 

 IV Организовање и спровођење јавне расправе о нацрту општег акта (орган 
надлежан за организовање јавне расправе; покретање поступка; садржина програма 
јавне расправе; обавештавање јавности у току јавне расправе; извештај о спроведеној 
јавној расправи; утврђивање предлога акта после спроведене јавне расправе) – чл. 26-
31 

 V Прелазне и завршне одредбе (примена одлуке на започете јавне расправе; 
престанак важења  ранијег прописа; одложена примена појединих одредаба; 
ступање на снагу) – чл. 32-35 

 
 



 
  

I Основне одредбе 

Јавна расправа – појам и основни облици организовања: 

 

Појам: 

Јавна расправа представља скуп различитих активности предузетих у 
унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања 
предлога и ставова грађана у поступку припреме одређеног акта/о 
нацрту неког акта. 

 

Основни облици организовања јавне расправе (писани и усмени): 

Јавна расправа подразумева : 

1)Прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих 
учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми, и 

2)Организовање најмање једног отвореног састанка представника 
надлежних органа ЈЛС, односно јавних служби са заинтересованим 
грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног 
обавештавања (отворени састанак). 
 



 
  

I Основне одредбе 
 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да 
грађанима из свих делова општине/града омогући учешће у 
јавној расправи.  

 

Отворени састанак се организује у седишту општине/града, а 
изузетно  се може организовати и ван седишта, на предлог 
органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је 
предмет јавне расправе. 

 

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна 
расправа се организује за целу територију општине/града, а у 
случају да се јавна расправа спроводи о питању од интереса за 
грађане са дела територије или за одређену категорију 
грађана, јавна расправа се може организовати само за тај део, 
односно у оквиру те категорије грађана.  



 
  

I Основне одредбе 

 

Време трајања: 
 

 

Јавна расправа траје најмање 20 дана. 

 

Време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено 
организовање и спровођење (општинско/градско веће). 
 

 

 



 
  

I Основне одредбе 

Јавна расправа – врсте: 
 

Обавезна: 

- У поступку припреме Статута  

- У поступку припреме буџета општине/града  (у делу 
планирања инвестиција)  

- У поступку припреме стратешких планова развоја (План 
развоја општине/града; документи јавне политике – 
стратегија, програм, концепт пројекта и акциони план) 

- У поступку утврђивања стопа изворних прихода 
општине/града 

- У поступку припреме просторних и урбанистичких планова 

- У другим случајевима предвиђеним законом и Статутом 

 

Факултативна: 

- Она која се може спровести у поступку доношења других 
општих аката из надлежности скупштине општине/града. 

 

 



8. ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ПиУП 

8.1..   Предмет и обухват јавне расправе 

8.2.   Надлежност за спровођење јавне расправе, задаци 

8.3.  Покретање поступка јавне расправе (јавни позив; начин 
оглашавања...)  

8.4. Шта се објављује уз јавни позив за спровођење јавне 
расправе 

8.5.. Програм спровођења јавне расправе  

8.6.   Нацрт одлуке о изради плана 

8.7.  Обавештавање јавности у току јавне расправе 

8.8.   Извештај о спроведеној јавној расправи 

 8.9. Утврђивање предлога одлуке о изради плана 

8.10. Ка закључивању: о темпоралним аспектима јавне расправе 
у поступку припреме ПиУП 

8.11. Прелазне и завршне одредбе Закона о Изменама и 
допунама Закона о локалној самоуправи 2018 - примена 



 
  

8.1. ПРЕДМЕТ И ОБУХВАТ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 
 

ПРЕДМЕТ:  
 

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА* 
 

* учешће јавности у току РЈУ (основна концептуална планска решења) и ЈУ 
(нацрт плана), остварује се по одредбама ЗПИ) 
 

ОБУХВАТ:  
 

ПП ЈЛС И СВИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ. 
 

ЗА РАЗМАТРАЊЕ:  

 У случају мањих измена и допуна плана (а по аналогији са одредбама 
чл. 51б ЗПИ 2018. у вези са тзв. скраћеним поступком) унети изузет ке од 
примене или могућност  факултативне јавне расправе када се ради на 
пример о: 

o измени и допуни дела плана, а не плана у целини 

o измени и допуни ради усклађивања са планом вишег реда; 

o измени и допуни текстуалног дела плана за потребе изградње ИС 
објеката или објеката јавне намене у смислу ЗПИ 2018 (када изградња 
није могућа без промене пл. док. којим су ти објекти планирани) итд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

8.2. НАДЛЕЖНОСТ:  

 
 

 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ 
РАСПРАВЕ:  
 

Општинско/Градско веће 

 

ЗАДАЦИ:  
 

-Организује јавну расправу,  

-Oдређује рок за спровођење јавне расправе,  

-Одређује начин спровођења јавне расправе,  

-Одређује место и време спровођења јавне расправе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

8.3/1. Покретање поступка јавне расправе: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

- општинско/градско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, 
стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи; 

      

- општинско/градско веће може доставити посебан позив за учешће на 
јавној расправи одређеним појединцима, представницима органа, 
организација и удружења за које сматра да су заинтересовани за акт 
који се разматра. 

 

Од дана објављивања јавног позива до дана почетка одржавања јавне 
расправе не може проћи мање од 5 дана. 
 

 
 



 
  

8.3/2. Покретање поступка јавне расправе: 

 

НАЧИН ОГЛАШАВАЊА:  
 

Јавни позив се објављује на интернет презентацији 
општине/града и на други погодан начин.  

 
Друге могућност и – предлози за обавешт авање јавност и : 
путем медија - (локалне) телевизије и радија;  
постављањем табле (на видном месту, на згради ЈЛС или МЗ 
и сл.) , са свим релевантним подацима о јавној расправи; 
директним достављањем путем поште грађанима који живе 
на подручју обухваћеном планом који се израђује; 
додавањем листа са информацијама уз рачуне за струју, стан, 
комуналије и сл. 
  

 
 



 
  

8.4.Шта се објављује уз јавни позив за 
спровођење јавне расправе? 

 
 

 

 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе објављује се: 

- Програм спровођења јавне расправе 

- Образложен нацрт одлуке о изради плана  

- Мишљење органа надлежног за заштиту животне средине о 
потреби израде СПУ на животну средину  

- Други прилози  

 

 

 

 

-Дилема: уз јавни позив објавити и мишљење КзП?  
 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

8.5. ПРОГРАМ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
 

САДРЖИНА ПРОГРАМА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: 

- Рок за спровођење јавне расправе 

- Податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења 
учесницима јавне расправе о предложеним решењима, а нарочито 
информација о проблему који треба да се реши израдом и 
доношењем плана, односно о стању у области за коју се акт доноси  

- Информације о активностима које се планирају (одржавање 
округлих столова, презентација и сл, време и адреса/место 
одржавања), као и о лицу задуженом за управљање тим 
активностима 

- Рок за достављање предлога и сугестија у писаној и електронској 
форми 

- Друге податке од значаја за спровођење јавне расправе 

 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРОГРАМА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: 

- Програм утврђује општинско/градско веће на предлог носиоца 
израде плана - органа управе ЈЛС надлежаног за послове урбанизма 
и просторног планирања. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
  

8.6/1. Нацрт одлуке о изради плана 
 

Садржина Нацрта одлуке о изради плана (чл. 46. ЗПИ и чл. 
31-35. Правилника) 
 
1) назив планског документа;  
2) оквирне границе обухвата планског документа са описом;  
3) услове и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија;  
4) принципе планирања, коришћења, уређења и заштите простора;  
5) визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског 

подручја;  
6) концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 

подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта;  
7) рок за израду планског документа;  
8) начин финансирања израде планског документа;  
9) место и начин обављања јавног увида;  
10) одлуку о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја на жс.  

 

Чл. 51б ЗПИ 2018 омогућава и скраћени поступак израде и доношења тзв. 
мањих измена и допуна плана који се прописује актом (одлуком) о изменама 
и допунама (чл. 46) и којим се уређује поступак измене и допуне, као и 
време трајања јавног увида. 

 

 

 

 
 



 
  

8.6/2. Нацрт одлуке о изради плана 
 

Саставни део одлуке о изради плана јесте графички 
приказ граница и обухвата планског подручја: 
 

Образложење одлуке о изради планског документа 
садржи: 

- Правни и плански основ за доношење одлуке о 
изради плана 

- Разлоге за доношење одлуке 

- Појашњење појединих елемената одлуке 

- Основне податке о иницијативи за израду планског 
документа 

- Мишљење органа надлежног за стручну контролу - 
КзП 

 

 

 

 
 



8.7. НАЧИН УВИДА У АКТЕ  
ИЗЛОЖЕНЕ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

 

Интернет оглашавање/излагање – похвално (приступ није 
ограничен местом, временом и покретљивошћу корисника, 
пружа могућност учешће грађанима који нису у прилици да 
физички присуствују партиципативном дешавању – чак и 
оних који су веома далеко/удаљени!) 

 

Предлози: 

Омогућити да грађани писаним путем могу да добију 
потребе информације и стручну помоћ у вези са појединим 
решењима, што је важна обавеза организационе природе за 
носиоца израде планског документа, односно надлежни 
орган ЈЛС (на коју е-адресу се питања достављају? рок у 
коме се мора дати одговор и сл?).  



ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЈАВНОСТИ – ПОДНОШЕЊЕ 
КОМЕНТАРА, ПРЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА 

Предлози за унапређење: 

Имајући у виду да се коментари, предлози и сугестије подносе 
(и) у писаном облику, предлаже се да се унапред припреме 
потребни обрасци/формулари за ову потребу/намену. 

Како је достављање/подношење примедби и сугестија могуће 
електоронским путем, потребно је прописати обавезу носиоца 
израде плана да потврди пријем примедбе/сугестије, што ће се 
сматрати доказом о достављању/подношењу. 

 

 ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
 

Орган надлежан за припрему ПиУП – носилац израде плана – 
дужан је да у току трајања јавне расправе на интернет 
презентацији општине/града објављује све коментаре, 
предлоге и сугестије дате на јавној расправи. 
 

 

 

 

 

 
 



 
  

8.8. Извештај о спроведеној  

јавној расправи: 
 

 

 Садржи податке о: 

- времену и месту одржане јавне расправе 

- активностима које су спроведене током јавне расправе (округли 
столови, трибине, презентације и сл.)  

- овлашћеним представницима органа општине/града који су 
учествовали на јавној расправи 

- броју и структури учесника у јавној расправи 

- броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара 

- предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, са 
образложењем разлога због којих нису прихваћени. 

 

Извештај се објављује на интернет презентацији ЈЛС и на други 
погодан начин, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

8.9. Утврђивање Предлога одлуке  

о изради плана 
 

 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је 
спроведена јавна расправа (општинско/градско веће), дужан је да 
приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и 
предлозима датим у јавној расправи. 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз предлог 
акта који се подноси доносиоцу акта на усвајање (скупштина ЈЛС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

8.10. ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ 
ПРИПРЕМЕ ПИУП – ка закључивању: 

темпорални аспекти  

 

 
 

 Када говоримо о времену трајања  активности које се 
предузимају у поступку јавне расправе/роковима, стање 
је следеће: 

- Минимално 5 дана пре отпочињања јавне расправе 
упућује се јавни позив (чл. 27. Одлуке) 

- Јавна расправа траје минимално 20 дана (чл. 3. 
Одлуке) 

- Извештај о јавној расправи се објављује у року од 15 
дана од дана окончања јавне расправе (чл. 30. Одлуке) 

   Σ ˃ 40 дана! 
 

 

 

 
 



 

8.11. Прелазне и завршне одредбе 
Закона о Изменама и допунама Закона 
о локалној самоуправи 2018 - примена 

 
 

Чл. 41. став 1:  
"ЈЛС ће ускладити своје статуте и друге опште акте са 

овим законом у року од девет месеци од ступања на снагу 
овог закона." 

 
...................... 

 
Примена одредбе о спровођењу обавезног поступка јавне 

расправе приликом припреме просторних и 
урбанистичких планова (најкасније)  

од 28. марта 2019. године. 
 

 
  



9/1.  ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 Одлуке би требало да се доносе сходно чињеницама и 
јачим, бољим аргуметима који претежу, а само отворено, 
широко и рационално јавно разматрање омогућава 
потпуно сагледавање, које је предуслов разумног јавног 
расуђивања, одмеравања и просуђивања у општем 
интересу, тј. за опште добро заједнице. 

 

 Снага аргуменованог и целовитог јавног разматрања 
омогућава да се изнедре боља решења и отвара пут да се 
дође до консензуса. 

 

 Суштинско учешће грађана у јавном разматрању повећава 
легитимитет одлука, прописа и аката који се доносе, а 
двосмерна комуникација између грађана и органа који 
припремају нацрте прописа или аката јача поверење 
грађана у државу и надлежне институције.  

 



9/2.  ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 Јавно разматрање у Србији представља простор у коме 
је могуће и потребно значајно унапредити стање. 

 

  Постојећа правила су недовољно прецизна, а нису ни 
потпуна, већ само дају општи оквир, те је потребно 
детаљаније уредити ову област.  

 

 Још увек не постоји кровни пропис/акт којим би се 
системски уредило, на целовит начин, јавно разматрање 
и којим би држава исказала правно-политичко 
опредељење да се у поступак обликовања јавних 
политика непосредно укључе грађани и сви сектори 
друштва у већој мери, као и да постоји обавеза да се 
њихови ставови и аргументи узимају у обзир приликом 
утврђивања коначних решења. 

 

 
 



9/3.  ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ  

Просторни и урбанистички планови су у групи 
најзначајнијих општих аката локалне самоуправе и 
они јесу јавна ствар!  Ту чињеницу препознаје 
Закон о локалној самоуправи, који ни у чему није у 
колизији са ЗПИ 2018: "Израда и доношење 
планских докумената су од јавног интереса за 
Републику Србију." 
 

Постоје бројни оправдани разлози да се одлука о 
јавној расправи у поступку припреме ПиУП 
донесе као посебан/самосталан акт, нарочито 
имајући у виду да су у том случају могућа  бројна 
унапређења  ове теме у односу на тему јавне 
расправе о осталим општим актима локалне 
самоуправе који подлежу овој обавези. 



9/4.  ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ  

 По својој актуелности, законско решење везано за 
обавезну јавну расправу у поступку припреме ПиУП иде 
у корак са започетом демократизацијом процеса 
одлучивања у Републици Србији. 

 Доношење прописа је само стварање претпоставки за 
почетак решавања конкретних проблема, а не њихов крај. 

 Ако је јавна расправа конструктивна, а не pro forme, она 
може значајно да допринесе избегавању потенцијалних 
конфликта у каснијим фазама израде ПиУП. 

 Процес учешћа јавности није лако подстицати и 
спроводити имајући у виду да партиципативан приступ 
захтева значајне ресурсе, а пре свега нова знања и 
обучене кадрове. 

 

 
 



9/5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ  

 Стручњаци могу да разумеју логику и предности 
нових инструмената, али без потребних знања и 
искустава, не могу да допринесу сврсисходним и 
жељеним решењима и очекиваним ефектима 
реформи. 

 Недостатак стручног кадра у ЈЛС оспособљеног да 
спроводи поступак јавне расправе на партиципативан 
начин, може довести до компромитовања происа и 
реформских активности, те је потребно осмислити и 
реализовати посебан програм обуке и подршке 
локалним заједницама. 

 Услови и начин спровођења јавне расправе морају 
да буду прецизно утврђени како би се искључила 
било каква произвољност у том поступку. 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Сектор за просторно планирање и урбанизам 

Београд, ул. Краља Милутина 10а 
www.mgsi.gov.rs 

 


