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Програм „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА -
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РОМСКО НАСЕЉЕ

ЈКП ’’Простор’’ Сомбор



ШТА ЈЕ ПАРТИЦИПАЦИЈА?

’’Партиципација је право на учешће у управљању 
заједницом, процес којим се омогућава учешће, утицај и 

контрола доношења одлука, али и учење о томе како 
слушати, препознати и прихватити другачија мишљења, 

осећања, вредности и знања.’’

(Водич за партиципацију у планирању урбаног развоја)



ФОРМАЛНА И НЕФОРМАЛНА ПАРТИЦИПАЦИЈА?

• Формална партиципација – прописана Законом и 
правилницима (оглашавање, рани јавни увид, јавни увид, 
достављање примедби...)

• Неформална партиципација – није прописана законом, има 
шири дијапазон техника, доприноси бољем управљању урбаним 
развојем...

• Едукација кроз партиципацију - једноставним језиком 
приближити становништву суштину планирања и могућности 
њиховог утицаја на планове



УВОДНА РАДИОНИЦА ЗА МАПИРАЊЕ ПОТРЕБА РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

30.10.2018. 

• 25 учесника ромске заједнице

• Насељска комисија

• Минимум 3 радионице

Закључци:

• Озакоњење

• Формирање и опремање уличних 
коридора

• Атмосферска канализација/ромски 
клуб



АНАЛИЗА ПРОСТОРА

• 29 стамбених објеката

• 114 становника

• 2 ’’улична коридора’’



АНКЕТА СА АНАЛИЗОМ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 



АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА



1.РАДИОНИЦА СА РОМСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

05.03.2019. фаза раног јавног увида

• 19 учесника ромске заједнице

Закључци:

• Померање ограда

• Локација објекта јавне намене и 
уређеног зеленила



2.РАДИОНИЦА СА РОМСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

06.06.2019. фаза између два јавна увида

• Главни урбаниста

• 14 учесника ромске заједнице

• 2 предлога парцелације

• 5 парцела 

• Закључци:

• Прихваћена предложена регулација 
уличних коридора, објекта јавне 
намене и зелених површина

• Заједничка радионица на терену и 
договор са свим становницима 
појединачно



ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 

И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ



2.РАДИОНИЦА СА РОМСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ – други део

10.06.2019. обилазак терена

• Промена мишљења у вези померања 
ограда

• Изузетак 

• Проблем „уређено зеленило“

• Наглашена важност последње 
радионице и обавезно присуство



3.РАДИОНИЦА СА РОМСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

17.06.2019. фаза Нацрта плана

• Највећи број присутних

• Расправа око међусобне „деобе“ 
плацева

• Потписиване сагласности са 
предложеним решењем

• Објашњена даља процедура у 
изради Плана



САГЛАСНОСТ СА ПЛАНСКИМ РЕШЕЊЕМ И ПРЕДЛОГОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ



ЗАКЉУЧАК

Активна партиципација – заједничко проналажење решења

•Радионице, састанци, заједнички обиласци терена...

•План прилагођен затеченом стању и стварним потребама становника 
којима је намењен

•Урбанистима олакшан/отежан посао у процесу одлучивања

•Транспарентност у процесу планирања

•Први план урађен уз пуну партиципацију становника 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Велинка Нешић, дипл.просторни планер
vnesic@prostorsombor.rs

Весна Ђорђевић Јањатовић, маст.инж.арх.
vjanjatovic @prostorsombor.rs


