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ПРО фЕ сОР дР дРА гО слАв Шу МА РАц, 
ПРЕд сЕд НиК иН жЕ њЕР сКЕ КО МО РЕ сР би ЈЕ

Че сти там Дан Ко мо ре  
свим члановима

По што ва не колегинице и колеге, 

Си гу ран сам да де лим за до вољ ство, свих вас чла
но ва Ко мо ре, што ће мо 14. ју на 2011. го ди не про сла
ви ти осам го ди на по сто ја ња Ко мо ре на све ча но сти 
„Дан Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“. Том при ли ком, а 
по пе ти пут, до де љу је мо го ди шње на гра де чла но ви
ма и дру гим ли ци ма, као при зна ње и сти му ла ци ју за 
успех и на пре дак у стру ци. На гра де се до де љу ју у три 
ка те го ри је: за жи вот но де ло, за из у зет но до стиг ну ће 
у стру ци из де лат но сти чла но ва Ко мо ре и за оства
ри ва ње из у зет них ре зул та та на по чет ку струч не ка
ри је ре. До бит ник На гра де за жи вот но де ло је ака де
мик проф. др Пе тар Ми ља нић, дипл. инж. ел. ко ји 
је сво јим струч ним де ло ва њем на под руч ју те о ри је и 
прак се елек тро тех нич ких на у ка за ду жио стру ку, по
ста вио но ве стан дар де и де фи ни сао но ва ре ше ња, по
себ но у обла сти мер них си сте ма. 

На гра де за из у зет но до стиг ну ће у стру ци из де
лат но сти чла но ва Ко мо ре до би ли су проф. др Вла ди
мир Ма цу ра, дипл. инж. арх. за до стиг ну ћа у ра ду у 
обла сти ур ба ни стич ког пла ни ра ња и про јек то ва ња, 
и Дра го Осто јић, дипл. грађ. инж. за до стиг ну ће у 
стру ци оства ре но про фе си о нал ним ан га жо ва њем на 
от кла ња њу по сле ди ца зе мљо тре са у Кра ље ву. 

На гра де за из у зет но оства ре ње ре зул та та на по чет
ку струч не ка ри је ре при па ле су ти му ди пло ми ра них 
ин же ње ра ар хи тек ту ре – Не на ду Ко ша ни ну, Пе тру 
Слеп че ви ћу, Ма ри ја ни По љов ки и Мар ти ни Пу јић, 
као чла но ви ма струч ног ти ма на про јек ту уну тра
шњег уре ђе ња Хра ма Све тог Са ве на Вра ча ру. Дру га 
На гра да у ис тој ка те го ри ји при па ла је ти му сту де
на та – Ми ло шу Ми ли са вље ви ћу, Бо ја ни Ва си ље вић, 
Ми ро сла ву Ри ба ри ћу, Та ма ри Тур ши јан, Ми хај лу Ва
си ћу, Стра хи њи Јан ко ви ћу, Уро шу Уља ре ви ћу, Бо ја ни 
Бор ко вић и Кри сти ни Ни ко лић, ко ји су на пра ви ли 
со лар ни пу њач за мо бил не те ле фо не. 

У ор га ни за ци ји из да ва ча по слов них ма га зи на у 
Ср би ји „Еко но мист ме ди ја груп“ одр жа на је кон фе
рен ци ја на те му „Ср би ја на пу ту ка европ ским стан
дар ди ма по сло ва ња“, 24. ма ја у хо те лу Ха јат у Бе о гра
ду. Ко мо ра је узе ла уче шће у ра ду ове кон фе рен ци је 
у па не лу под на зи вом „Гра ђе вин ска ин ду стри ја и до

зво ле“. При су ство ва ли су и учествовали у ра ду и др 
Оли вер Ду лић, ми ни стар жи вот не сре ди не, ру дар
ства и про стор ног пла ни ра ња РС, Не бој ша Ћи рић, 
ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја РС, Го ран 
Пи тић, пред сед ник УО So ci e te Ge ne ra le Bank у Ср би
ји, Не над Те сла, ди рек тор Ре пу блич ког ге о дет ског 
за во да, Ми ле Ан тић, ко ор ди на тор Мре же за ре сти
ту ци ју, Ми лан Па ри во дић, пред сед ник Fo re ign In ve
stor Ser vi ces, и оста ли ува же ни пред став ни ци ин сти
ту ци ја. 

Још јед ном мо рам да по ме нем да је др Оли вер Ду
лић, ми ни стар жи вот не сре ди не, ру дар ства и про
стор ног пла ни ра ња, све ча но отво рио Ре ги о нал ну 
кан це ла ри ју у Но вом Па за ру 11. апри ла ове го ди не. 
На кон то га при су ство вао је сед ни ци Од бо ра за пра
ће ње по ла га ња струч них ис пи та и уна пре ђе ње ра да 
ко ми си ја за по ла га ње струч них ис пи та у Ко мо ри. С 
тим у ве зи ис ти чем да је са рад ња Ми ни стар ства и 
Ко мо ре на за вид ном ни воу, као и да сним ке ових до
га ђа ја мо же те по гле да ти на сај ту Ко мо ре. 

Одр жа на је Сед ма ре дов на сед ни ца Скуп шти не 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, у пе так 20. ма ја, на ко јој 
су усво је ни из ве шта ји о фи нан сиј ском по сло ва њу и о 
ра ду Управ ног и Над зор ног од бо ра Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је у 2010. го ди ни. 

У апри лу и ма ју одр жа на су два ве ли ка сај ма у 
Бе о гра ду и је дан у Но вом Са ду – 37. Ме ђу на род ни 
са јам гра ђе ви нар ства, 55. Ме ђу на род ни са јам тех
ни ке и тех нич ких до стиг ну ћа и 78. Ме ђу на род ни 
са јам по љо при вре де. Као и прет ход них го ди на за 
око 3.000 чланова обез бе ди ли смо бес плат не ула
зни це које смо платили преко милион динара. На 
Сај му гра ђе ви нар ства ор га ни зо ва ли смо пред ста
вља ње На цр та пра вил ни ка о енер гет ској сер ти фи
ка ци ји згра да, кога су представили проф. др Ми
ли ца Јо ва но вићПо по вић, дипл. инж. арх. и доц. др 
Ма ја То до ро вић, дипл. маш. инж. чла но ви Рад не 
гру пе за енер гет ску ефи ка сност Ми ни стар ства жи
вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња.  
Овом при ли ком вас оба ве шта вам да је за вр шен кон
курс за су фи нан си ра ње про је ка та ко ји су од ин те ре са 
за чла но ве ма тич них сек ци ја про јек та на та и из во ђа
ча ра до ва и да се ре зул та ти на ла зе на сај ту Ко мо ре.

ПИ СМО ГЛАВ НОГ УРЕД НИ КА
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БРОЈчаНО СтаЊЕ члаНСтва  07. ЈУН 2011. 
   Укупан број чланова Коморе 23.358
   Број издатих лиценци за одговорног планера       175
   Број издатих лиценци за одговорног урбанисту   1.252
   Број издатих лиценци за одговорног пројектанта 19.902
   Број издатих лиценци за одговорног извођача радова: 17.195
          лица са високом стручном спремом 15.661
          лица са вишом стручном спремом    1.534

    УкУпан број издатих лиценци 38.524

На насловној страни:   
Уређаји и формуле академика Петра 
Миљанића добитника Награде за 
животно дело 2011. Инжењерске 
коморе Србије
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СтатИСтКа

СЛОБОДАН КУЈУНЏИЋ 

То ком пет да на тра ја ња, од 12. до 16. апри ла, 37. SE EB
BE је имао ви ше од 900 из ла га ча, 300 из ино стран ства – из 
29 зе ма ља Евро пе, Ази је и Аме ри ке, ко ји су се „раз ба шка
ри ли“ на це ло куп ном, отво ре ном и за тво ре ном, из ла гач
ком про сто ру – на 60.000 ква драт них ме та ра. 

Као и обич но, нај у збу дљи ви је је би ло 15. апри ла, ка да 
су уру чи ва не на гра де нај бо љи ма – за ква ли тет и ино ва
тив ност про из во да (15 на гра ђе них), од но сно за са јам ску 
про мо ци ју и на ступ (8 при зна ња). 

„Но ва ви зу ра“, нај ве ће при зна ње Бе о град ског сај ма, до
би ли су – Po ti sje – Ton dach из Ка њи же за фал цо ва ни цреп 
од гли не „ме ди те ран плус“, Stir ling Lloyd Knuts ford (Uni ted 
King dom) за си стем хи дро и зо ла ци је за мо сто ве пр ска ним 
ме тилметакри лат ним смо ла ма „ели ми на тор“, фир ма 
SantGo bainRi gips – гра ђе вин ски про из во ди Бе о град за 
енер гет ски ефи ка сан фа сад ни зид, и но во сад ска ИТ ком па
ни ја Ва веи за софт вер ски  па кет за „па мет ну ку ћу“. 

На гра ду „По себ но при зна ње“ до би ло је 11 фир ми или 
про из во да – две из ино стран ства (Сло ве ни ја и Ре пу бли
ка Срп ска), две из Ср би је (Кра гу је вац и Пан че во), две из 
око ли не глав ног гра да (До ба нов ци и Обре но вац) и пет 
из са мог Бе о гра да. То су – Хе ли ос – Дом жа ле (Сло ве ни ја) 
за уну тра шњу зид ну бо ју „spec tra la tex po lu mat“, Алат ни
ца „Ба ро вић“ из Обре нов ца за ли ни ју за про фи ли са ње са 
кар дан ским пре но сом, Пе ри опла те из До ба но ва ца за мо
ду лар ну уни вер зал ну ске лу „pe ri up ro sett“, за тим че ти ри 
фир ме из Бе о гра да: Бра бо – за  кров ни про зор „bra bo euro
li ne“, Tec hno Te am Si stem за „си стем за не за ви сно пар ки ра
ње“, Кон кав кон векс за „кли за ју ћи си стем за за ста кљи ва
ње те ра са“, Би бис за  уград ни ке ра мич ки ба зен  „ри ве ри на 
67“, као и ДСН – Кра гу је вац за ауто мат ска ин ду стриј ска 

вра та, Тех но мар кет из Пан че ва за про зор „kon vex tdm 64 
ecol“ ра ђен у си сте му др воалу ми ни јум, „Кра ји шка ку ћа“ 
из Ба ња Лу ке за „кра ји шку ку ћу брв на ру“ и на кра ју Ми
ни стар ство прав де Ср би је, Упра ва за из вр ше ње кри вич
них санк ци ја – за мон та жну ку ћу „п24“. Удру же ње еко
ном ских про па ган ди ста Ср би је (УЕПС) до де ли ло је Xel li 
Ср би ја из Вре о ца Гран при са ди пло мом и ста ту е том за 
нај бо љи про мо тив ни на ступ на 37. SE EB BEu. Спе ци јал но 
при зна ње за кон ти ну и ра ни кре а тив ни про мо тив ни на
ступ до би ла је фир ма Po ti sje – Ton dach. Ди пло ме за успе
шан про мо тив ни на ступ до би ло је шест фир ми: Мла дост 
– Ле ско вац, ЈУБ – Љу бља на (Сло ве ни ја), Уни вер зум Ку бр
шни ца – Аран ђе ло вац, и три фир ме из Бе о гра да – Mi not ti, 
ДФ (Крафт) и Про пул зи ја.

Иако не по сто ји зва нич но при зна ње – шам пи он Сај
ма гра ђе ви нар ства, ре ги о нал ни ли дер у про из вод њи ке
ра мич ког цре па По ти сје – Ка њи жа (не ка да) или Po ti sje 
– Ton dach (са да) то сва ка ко је сте с об зи ром на оства ре ни 
ре зул тат – нај ви ше при зна ње Бе о град ског сај ма „Но ва ви
зу ра“ и Спе ци јал но при зна ње УЕПСа. Од оса мо ста љи ва
ња Сај ма гра ђе ви нар ства (од Сај ма тех ни ке) 1996. го ди не 
опе кар ска ком па ни ја из Ка њи же осво ји ла је де вет „Но вих 
ви зу ра“, шест „По себ них при зна ња“ и 15 Гран при ја.

По оби ча ју, Бе о град ски са јам гра ђе ви нар ства имао је 
ве о ма ква ли те тан пра те ћи про грам на ко ме је пре зен
то ван ве ли ки број про из во да, тех но ло ги ја и ком па ни ја. 
Ипак, нај ди на мич ни је, нај број ни је и нај а трак тив ни је би
ло је на „да ни ма за пред ста вља ње“ три ин же њер ске асо
ци ја ци је – Ин же њер ске ко мо ре Ср би је (ИКС), Са ве за 
гра ђе вин ских ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је (СГИТС) и 
Удру же ња гра ђе вин ских ин же ње ра Ср би је (УГИС).

За 37. SEEBBE Комора је обезбедила око 1.600  улазни
ца за своје чланове у вредности од 560.000 динара.

бЕ О гРАд сКи МЕ ђу НА РОд Ни сА ЈАМ гРА ђЕ ви НАР сТвА – 37. SE EB BE, 12–16. АПРил 

Ка њи жа ни не зва нич ни шам пи о ни
Бе о град ски ме ђу на род ни са јам гра ђе ви нар ства – 37. SE EB BE (So uth East Bel
gra de Bu li ding Ex po) и ове је го ди не ус пео да за др жи ла ска ву ти ту лу – нај ве
ћег сај ма ју го и сточ не Евро пе у обла сти гра ђе ви нар ства, а одр жа вао се под 
сло га ном – „По ме ра мо гра ни це“ 

ИЗМЕЂУ Два БРОЈа

МИЛОВАН ПАУНОВИЋ
Еко но мист ме диа гр упа ор га ни зо ва ла је 

24. ма ја 2011. го ди не кон фе рен ци ју „Ср би ја 
на пу ту ка европ ским стан дар ди ма по сло
ва ња” на ко јој су, у окви ру три па не ла: По
слов ни ам би јент, Гра ђе вин ска ин ду стри ја и 
до зво ле и Мо но пол ска по ли ти ка са фо ку
сом на по љо при вре ду и тр го ви ну, уче ство
ва ли пот пред сед ник Вла де РС, за ду жен за 
европ ске ин те гра ци је, Бо жи дар Ђе лић, ми
ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, др 
Оли вер Ду лић, ми ни стар жи вот не сре ди

не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња РС, 
Не бој ша Ћи рић, ми ни стар еко но ми је и ре
ги о нал ног раз во ја РС, Го ран Пи тић, пред
сед ник УО Societe Generale Bank  у Ср би ји, 
Не над Те сла, ди рек тор Ре пу блич ког ге о
дет ског за во да, Ми ле Ан тић, ко ор ди на тор 
Мре же за ре сти ту ци ју, Ми лан Па ри во дић, 
пред сед ник Foreign Investor Services, и 
оста ли ува же ни пред став ни ци ин сти ту ци ја 
и проф.др Дра го слав Шу ма рац пред сед ник 
Инжењерске ко мо ре Ср би је.

Ре пу блич ки ге о дет ски за вод је у окви ру 

па не ла „Гра ђе вин ска ин ду стри ја и до зво ле”, 
пред ста вио ди рек тор Не над Те сла ко ји је 
пре зен то вао по сло ва ње, тре нут не ак тив
но сти и до стиг ну ћа у свим обла сти ма из 
де ло кру га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, 
а по себ но ак тив но сти на осни ва њу и одр
жа ва њу ка та стра не по крет но сти и ка та стра 
во до ва, ма сов не про це не вред но сти не по
крет но сти и ме ђу на род не са рад ње ко ји ма 
Ре пу блич ки ге о дет ски за вод до при но си 
бр жем до сти за њу европ ских стан дар да у 
по сло ва њу.

Ср би ја на пу ту ка европ ским стан дар ди ма по сло ва ња

ЧлАНОви КОМОРЕ ПО МАТиЧНиМ сЕКциЈАМА*

*ЧлАН КОМОРЕ исТОвРЕМЕНО МОжЕ биТи ЧлАН виШЕ МАТиЧНих сЕКциЈА

лицЕНцЕ ЧлАНОвА КОМОРЕ

ЧлАНОви КОМОРЕ ПО РЕгиОНиМА ЧлАНОви КОМОРЕ ПО сТРуКАМА

извођачи радова 14262

извођачи радова (виша) 1394

Пројектанти 18101

Урбанисти 1248

Планери 175

Архитеката 4589

Грађевинаца 8243

Електроинжењера 4494

Машинаца 3952

Осталих струка 2080

Укупно 23358

Извођачи 15661

Извођачи (виша) 1534

Пројектанти 19902

Урбанисти 1252

Планери 175

укупно 38524

Суботица 1078

Нови Сад 3493

Београд 12219

Крагујевац 1294

Ваљево 763

Чачак 827

Краљево 1097

Ниш 2462

Косовска Митровица 85

укупно 23358
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СЛО БО ДАН ЈО ВА НО ВИЋ 

„Ме ђу на род ни са јам тех ни ке – Ко рак у бу дућ ност 2011“ одр
жан је по 55. пут, а тра јао је од 9. до 13. ма ја, уз уче шће 700 фир ми 
из 28 зе ма ља све та. Нај ста ри ја срп ска са јам ска ма ни фе ста ци ја 
– Са јам тех ни ке ове го ди не је имао бо ри лач ки мо то – „Тех нич
ки но ка ут“, ко ји су ге ри ше нео п ход ност што ско ри јег из ла ска из 
„нок да у на“, од но сно ствар ног кре та ња – у бу дућ ност. Од укуп
ног бро ја из ла га ча по ло ви на је стра них – из Евро пе, ре ги о на, Ја
па на, Ре пу бли ке Ко ре је, а по пр ви пут су из ла га ле и фир ме из 
Ки не. До ма ћи и ино из ла га чи пред ста ви ли су 170 тех но ло шких 
но ви те та, од ко јих је 77 из обла сти ком пју тер ске ин те гра ци је и 
ауто ма ти за ци је про из вод них про це са – ин те гра. Из ла га чи су 
„за по се ли“ 18.500 ква дра та „под сво до ви ма Бе о град ског сај ма“ 
и 300 ква дра та „под ве дрим не бом“. 

На пр вом „Тех нич ком но ка у ту“ пред ста вљен је „со лар ни пу
њач за мо бил не те ле фо не“, де ло еки пе „Ја го да“ (Straw be rry Te am) 
гру пе сту де на та  ино ва то ра са раз ли чи тих фа кул те та Бе о град ског 
уни вер зи те та, за ко ји су не дав но до би ли европ ску на гра ду у Бри
се лу. На отва ра њу Сај ма уру чен им је чек од 150.000 ди на ра, а до
на тор је би ла Сне жа на Ми ља нић, ди рек тор ка Бе о град ског сај ма. 

„Ко рак у бу дућ ност 2011“ имао је ква ли те тан пра те ћи про
грам, као и на гра де нај бо љим про из во ди ма и про мо тив ним на
сту пи ма. 

На гра ду „Ко рак у бу дућ ност“ до би ли су – PTV SPOL S.R.O. – 
Че шка за CNC ма ши ну за ре за ње во де ним мла зом SMART JET 
(област ин те гра), NERZ AR MA TU REN – Аустри ја за ко тао на 
дрв ну сеч ку HERZ FI RE MA TIC 2060 (област тер мо тех ни ка и 
про це сна тех ни ка), АТБ Се вер Су бо ти ца за асин хро ни мо тор са 
по ве ћа ним сте пе ном ис ко ри шће ња сна ге ZKET 280 M 6 и АБС 
Mинел тра фо Mладеновац за тро фа зни су ви тран сфор ма тор са 
мо тор ним дел та је згром SHIN GLE CO RE SHS 161 (област елек
тро тех ни ке), и Z COR PO RA TION USA за пре но сни са мо по зи

ци о ни ра ју ћи ла сер ски 3D ске нер – Z SCAN NER  (област са вре
ме не тех но ло ги је). 

При зна ња „Ко рак у бу дућ ност“ до би ли су – EN GEL AUSTRIA 
Gmbh Аустри ја за флек си бил ну тех но ло шку ће ли ју VIC TORY 
330/120 TECH, Алат ни ца Ба ро вић – Обре но вац за ма ши ну за 
про фи ле са кар дан ским пре но сом и BOSCH REX ROTH AG 
Ger many за мо ду лар ни си стем за флек си бил ну ауто ма ти за ци ју 
LI NE DCP 132 (област ин те гра – флек си бил на ауто ма ти за ци
ја), LG ELEC TRO NICS So uth Ko rea за то плот ну пум пу ва здух/
во да THER MA V (област – тер мо тех ни ка и про це сна опре ма), 
ADVAN CED CON TROL SYSTEMS – Бе о град за ми кро про це сор
ску ре леј ну за шти ту PCT – 210, Д.О.О. Кор по ра ци ја Ел ди – Ниш 
за со лар на енер гет ска ко ли ца и За ва ри ва ње – Бе о град за апа рат 
за за ва ри ва ње WAL TER 400 AC/DC MIX (област – ин ду стриј ска 
елек тро ни ка) и DE CO DE – Бе о град за ин ду стриј ске ин тер фо не 
Vo i ce Com DX  (област – енер ге ти ка). 

При зна ња Удру же ња еко ном ских про па ган ди ста Ср би је 
(УЕПС) до би ло је са мо де вет фир ми. 

Нај ви ше при зна ње – Гран при са ди пло мом и ста ту е том, при
па ло је Straw be rry te a mu из Бе о гра да. 

Ди пло ме за успе шан про мо тив ни на ступ до би ли су Тер мо
вент ко мерц из Бе о гра да, сло ве нач ко Го ре ње, Вар строј С из Сме
де ре ва и Илу ми на из Но вог Са да. 

Ди пло ме за кон ти ну и ра ни про мо тив ни на ступ до би ли су – 
En gel Austria GmbH из Аустри је, АБС Mинел из Бе о гра да, АТБ 
Се вер из Су бо ти це и ITW Wel ding Pro ducts – Хо лан ди ја. 

Сви чла но ви Ко мо ре 55. Са јам тех ни ке мо гли су да по се те без 
ку по ви не ула зни ца. Ин те рес и ни је био пре ве ли ки, с об зи ром 
на то да је ис под пет од сто чла но ва по ка за ло ин те ре со ва ње да 
по се ти Бе о град ски са јам. На и ме, Ко мо ра је по тро ши ла 402.500 
ди на ра за ку по ви ну 1.150 ула зни ца, по по вла шће ној це ни, за све 
за ин те ре со ва не да по гле да ју 55. Mеђународни са јам тех ни ке – 
Ко рак у бу дућ ност и са мо том „Тех нич ки но ка ут“. 

ЈО ВАН MИЛИЋ 

На За гре бач ком ве ле сај му од 5. до 9. 
апри ла одр жан је 21. Mеђународни са јам 
гре ја ња, хла ђе ња, кли ма ти за ци је и об
ра де пит ких во да – „Ин тер кли ма 2011“. 
Иако би је нал на ма ни фе ста ци ја, и ово га 
пу та је има ла „оре ол“ во де ће спе ци ја ли
зо ва не КГХ са јам ске при ред бе у овом де
лу Евро пе. По ред три сто ти нак из ла га ча 
из 25 зе ма ља нај ви ше их је на рав но би
ло из Хр ват ске, али уз са мо јед ну срп ску 
фир му – кра ље вач ки „АБЦ ко тло ви“, 
као и јед ну гру пу ин же ње ра КГХ стру ке 
из Ср би је, ко ја тра ди ци о нал но по се ћу
је овај са јам. „Ин тер кли ма 2011“ има ла 
је и две зна чај не пра те ће ма ни фе ста ци је 
–  21. Mеђународни сим по зи јум  о гре ја
њу, хла ђе њу и кли ма ти за ци ји и 10. Кон

фе рен ци ју о тер мо гра фи ји. 
На Сим по зи ју му и Кон фе рен ци ји 

би ло је при сут но ви ше од 100 на уч них 
рад ни ка, ди пло ми ра них ин же ње ра, од
но сно струч ња ка и по што ва ла ца из 
обла сти тер мо тех ни ке и тер мо е нер ге
ти ке. Па жљи вим ода би ром на уч них и 
струч них те ма Се ми на ра пре зен ти ран 
је раз вој и при ме на но вих ре ше ња, а све 
у скла ду са за ко ни ма, про пи си ма и нор
ма ма ЕУ у обла сти КГХ, ко ји ва же у Хр
ват ској. Пре да ва чи су би ли ис так ну ти 
хр ват ски и свет ски струч ња ци. По себ
но ква ли те тан и ин фор ма ти ван био је 
сег мент о ра ци о нал ној упо тре би енер
ги је за гре ја ње згра да (енер гет ска ефи
ка сност), где су пред ста вље на ис ку ства 
Не мач ке, Тур ске и Хр ват ске. 

Кон фе рен ци ја о тер мо гра фи ји, у 
свом ју би лар ном из да њу – 10. одр жа ва
ње, пре зе ти ра ла је ис ку ства из Аустри је 
и Тур ске, као и де се так вр ло успе шних 
до ма ћих слу ча је ва/ис ку ста ва. При ка за
ни су ре зул та ти тер мо граф ских ме ре ња 
ко ја су ура ђе на на Фа кул те ту за стро
јар ство и бро до град њу   у За гре бу, као 
и при ме на тер мо гра фи је у про јек ти ма 
енер гет ске ефи ка сно сти за от кри ва ње 
не пра вил но сти у омо та чу згра да. 

Ути сак је, по сле „Ин тер кли ме 2011“, 
да је свет ска еко ном ска кри за умно го ме 
ути ца ла да се број из ла га ча сма њи, ка ко 
фир ми из Хр ват ске та ко и из це лог све
та, са на дом да ће сле де ћа са јам ска ма
ни фе ста ци ја за две го ди не би ти мно го, 
мно го бо ља. 

Од бор за пра ће ње по ла га ња струч
них ис пи та и уна пре ђе ње ра да ко ми
си ја за по ла га ње струч них ис пи та одр
жао је у про сто ри ја ма Ко мо ре сво ју 
че твр ту ре дов ну сед ни цу 21. апри ла. 
Од бор је ра дио у пу ном са ста ву, а то 
зна чи (сле ва на де сно): Ми ли ја Ђа ло
вић, члан, на чел ник Оде ље ња за нор

ма тив не по сло ве, гра ђе вин ско зе мљи
ште и ле га ли за ци ју обје ка та ре сор ног 
ми ни стар ства, др Оли вер Ду лић, ми
ни стар жи вот не сре ди не, ру дар ства 
и про стор ног пла ни ра ња, и проф. др 
Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Ко
мо ре – ко пред сед ни ци, Гли гор Обре
но вић, пред сед ник Над зор ног од бо ра 

Ко мо ре и проф. др Ми ли сав Дам ња
но вић, пред сед ник Скуп шти не, чла
но ви. Том при ли ком ми ни стар Ду
лић је на гла сио да је са рад ња Ми
ни стар ства и Ко мо ре ве о ма до бра 
и да се по ла га ње струч них ис пи та 
од ви ја у оче ки ва ним окви ри ма. 

                                                         С.С.

МИЛАНА МИЛОВИЋ

У другој недељи апри ла ми ни стар Оли вер Ду лић 
отво рио је Ре ги о нал ну кан це ла ри ју Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је у Но вом Па за ру. Це ре мо ни ја све ча ног 
отва ра ња одр жа на је у ам фи те а тру Др жав ног уни вер
зи те та у Но вом Па за ру. 

„Ми ни стар ству на чи јем сам че лу из у зет но је ва
жна са рад ња са Ин же њер ском ко мо ром Ср би је, ка ко 
у про на ла же њу нај бо љих за кон ских ре ше ња та ко и у 
ре ша ва њу струч них и прак тич них пи та ња бит них за 
стру ку“, ре као је Ду лић.“У то ку ове го ди не би ће пла
си ра но ви ше од 500 ми ли о на евра у гра ђе вин ски сек
тор, би ће отво ре но 250 гра ди ли шта, на ко ји ма ће би ти 
ан га жо ва но не ко ли ко хи ља да гра ђе вин ских фир ми, 
а по сао ће до би ти и ре дов но пла те при ма ти нај ма ње 
35.000 не и ма ра.“ 

Све ча ном отва ра њу су по ред пред сед ни ка Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је проф. др Дра го сла ва Шу мар
ца и оста лих пред став ни ка Ко мо ре, при су ство ва ли и 
по моћ ни ци ми ни стра Алек сан дра Дам ња но вић Пе
тро вић, Не бој ша Ја њић и Алек сан дар Ве сић, др Ме хо 
Мах му то вић, гра до на чел ник Но вог Па за ра са са рад
ни ци ма, Пре драг Јо ва но вић, про рек тор Др жав ног 
уни вер зи те та у Но вом Па за ру са са рад ни ци ма, као и 
на чел ник Ра шког окру га, пред сед ни ци оп шти на 

Ра шког окру га, пред став ни ци град ске упра ве Но вог 
Па за ра, пред став ни ци зна чај ни јих уста но ва и стру
ков них удру же ња, ве ћих јав них и при ват них пред у зе
ћа, као и мно го број ни чла но ви Ко мо ре и ме ди ји. 

У пре пу ном ам фи те а тру пред сед ник Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је проф. др Дра го слав Шу ма рац се за хва
лио до ма ћи ни ма, Др жав ном уни вер зи те ту у Но вом 
Па за ру и на гла сио: 

„Ово је де ве та по ре ду Ре ги о нал на кан це ла ри
ја Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, ко ја је по че ла са ра
дом 10. ок то бра про шле го ди не“, ре као је пред сед ник 
Шу ма рац бројним присутнима, за хва љу ју ћи се до
ма ћи ни ма. „У овој Кан це ла ри ји омо гу ћен је ком пле
тан сер вис чла но ви ма Ко мо ре, отво ре на је са ци љем 
ефи ка сни јег пру жа ња услу га. По себ но се за хва љу јем 
ми ни стру Ду ли ћу, јер са њим лич но и ком плет ним 
ми ни стар ством оства ру је мо ве о ма успе шну са рад
њу. Ми ни стар ство је про шле го ди не Ко мо ри по ве ри
ло ор га ни за ци ју струч них ис пи та за све стру ке, што 
пред ста вља је дан од усло ва за до би ја ње про фе си о
нал не ли цен це ко ју из да је Ко мо ра.“ 

На кон све ча но сти отва ра ња Кан це ла ри је Алек
сан дра Дам ња но вић и Не бој ша Ја њић, по моћ ни ци 
ми ни стра, одр жа ли пре да ва ње на те му – „При ме на 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи са освр том на нај
но ви је из ме не“. 

ИЗМЕЂУ Два БРОЈа ИЗМЕЂУ Два БРОЈа

Отво ре на Кан це ла ри ја у Но вом Па за ру

састанак одбора за праћење стручних испита

„Тех нич ки но ка ут“ за ко рак у бу дућ ност 

За гре бач ка „ин тер кли ма“ одр жа ва ви сок реј тинг

55. МЕђуНАРОдНи сАЈАМ ТЕхНиКЕ и ТЕхНиЧКих дОсТигНућА - КОРАК у будућНОсТ, 9-13. МАЈ 2011.



8 9

иНжЕњЕРсКЕ КОМОРЕ сРбиЈЕ
Glasnik

иНжЕњЕРсКЕ КОМОРЕ сРбиЈЕ
Glasnik

РА ДОш О. ДРА ГУ тИ НО ВИЋ 

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је и Ре пу блич ка аген
ци ја за про стор но пла ни ра ње (РАПП) ор га ни зо ва
ли су од 12. до 19. ма ја „по крет ни се ми нар“ о им
пле мен та ци ји про стор них пла но ва свих вр ста и то 
у Бе о гра ду (12. ма ја), Но вом Са ду (15), Ни шу (18) и 
Кра гу јев цу (19). На че ти ри се ми на ра укуп но је би ло 
14 пре да ва ча, с тим што су проф. др Бори слав Стој
ков и др Си ни ша Тр ку ља би ли „кон стант ни“, док су 
оста ли пре да ва чи/про мо те ри, би ли из цен та ра у ко
ји ма се одр жа вао се ми нар или екс пер ти из нај зна
чај ни јих ин сти ту ци ја. 

Пре да ва чи и на сло ви пре да ва ња у Бе о гра ду су 
би ли: проф. др Бори слав Стој ков –  „Им пле мен та
ци ја про стор них пла но ва – ме тод и са др жај“, др Си
ни ша Тр ку ља из РАПП го во рио је о „Про гра му им
пле мен та ци је ППРС“, мр Алек сан дар Ву чи ће вић из 
ИКС о „Им пле мен та ци ји ло кал них про стор них пла
но ва“, мр Ти ја на Жи ва но вић из РАПП о „Из град њи 
ка па ци те та за укљу чи ва ње у про грам ESPON 2013 и 
при ме ну Ди рек ти ве INSPIRE у Ре пу бли ци Ср би ји“, 
Ми ли ца Јок си чић из Ур ба ни стич ког за во да Бе о гра
да о  „Им пле мен та ци ји РПП АП Бе о гра да“  и доцент  
др Ве ли мир Ше ће ров са Ге о граф ског фа кул те та о 
„Им пле мен та ци ји про стор них пла но ва град ских 
оп шти на“. 

У Но вом Са ду су те ме и пре да ва чи би ли: ’’Им пле

мен та ци ја про стор них пла но ва – ме тод и са др жај’’, 
проф. др Бо ри слав Стој ков, ’’Про грам им пле мен та
ци је ППРС’’, др Си ни ша Тр ку ља и др Љи ља на Жив
ко вић, РАПП, ’’Им пле мен та ци ја РПП АП Вој во ди не 
’’, Дра га на Дун чић, За вод за ур ба ни зам Вој во ди не 
(ЗЗУВ), и ’’Им пле мен та ци ја про стор них пла но ва 
оп шти на и гра до ва’’, Ве сна По по вић, ди рек тор ОЈ 
РАПП, обе из Но вог Са да. 

У Ни шу су Стој ков, Тр ку ља и Љи ља на Жив ко
вић има ли иста пре да ва ња као у Но вом Са ду, док 
су „оста ли“ пре да ва чи би ли мр Ни ко ла Кру нић, из 
бе о град ског ИАУСа – ’’Им пле мен та ци ја РПП оп
шти на Ју жног По мо ра вља’’, и мр Де јан Сто ја но вић 
из За во да за ур ба ни зам Ни ша (ЗЗУН) – ’’Им пле
мен та ци ја РПП То плич ког, Ни шав ског и Пи рот ског 
управ ног окру га’’. 

Ко нач но, на пре да ва њу у Кра гу јев цу опет су пр
во го во ри ли Стој ков, Тр ку ља и Љи ља на Жив ко вић, 
са сво јим „уоби ча је ним те ма ма“, док су им по др шка 
би ли др Ми о драг Ву јо ше вић, ИАУС – ’’Им пле мен
та ци ја РПП Зла ти бор ског и Мо ра вич ког управ ног 
окру га’’, Иван Ра ду ло вић – ’’Им пле мен та ци ја РПП 
за под руч је Шу ма диј ског, По мо рав ског, Ра шког и 
Ра син ског управ ног окру га’’, и Ла зар Ман дић – ’’Им
пле мен та ци ја план ских до ку ме на та – Про стор ни 
план гра да Кра гу јев ца’’, обо ји ца из ЈП Ди рек ци ја за 
ур ба ни зам Кра гу је вац. 

АЛЕК САН ДАР ПАН чИЋ 

Сту ден ти Гра ђе вин скоар хи тек тон
ског фа кул те та Ни шког уни вер зи те та 
по де се ти пут су ор га ни зо ва ли из ло жбу 
сво јих ра до ва „Ен те ри јер 011“, уз по моћ 
и по др шку Под сек ци је ди пло ми ра них 
ин же ње ра ар хи тек ту ре Ре ги о нал ног 
цен тра Ниш, ко ја је би ла отво ре на у Га
ле ри ји ДАН од 14. до 20. ма ја. Из ло жба 
„Ен те ри јер 011“ би ла је и део град ске 
по ну де у Но ћи му зе ја. 

Је ди на из ло жба сту де на та ар хи
тек ту ре Гра ђе вин скоар хи тек тон ског 
фа кул те та у Ни шу, ко ја тра је већ це
лу де це ни ју (пр ва је одр жа на 2002. го
ди не), на ста ви ла је свој кон ти ну и тет. 
Не ка да је ор га ни зо ва на под име ном 
Уну тра шња ар хи тек ту ра, а да нас као 
Ен те ри јер I и Ен те ри јер II. На пред ме
ту Ен те ри јер I се про јек ту је уну тра шњи 

про стор стам бе не на ме не. На пред ме ту 
Ен те ри јер II се про јек ту је уну тра шњи 
про стор по слов них ен те ри је ра. Про ду
цент ово го ди шње из ло жбе је струч ни 
са рад ник, ар хи тек та, Мар јан Пе тро
вић, док су по став ку из ло жбе ура ди ли 
са ми сту ден ти. Се лек то ва но је око 150 
гра фич ких ра до ва; 80 је оце ње но нај
ви шом оце ном 10, док је 30 нај бо љих 
при ка за но на из ло жби и пре зен то ва но 
у пре по зна тљи вом фор ма ту ка та ло га. 

А да има бо љих и ме ђу  нај бо љи ма 
по ка за ло је 11 при зна ња ко ја  је уру чио 
проф. др Алек сан дар Ке ко вић на отва
ра њу. При зна ња у окви ру Ен те ри је ра 
I, за про је кат днев не со бе, до би ли су: 
Ран ђе ло вић Ду шан, Ми лој ко вић Не ма
ња, Пе тро вић Не ма ња, Кр стић Хри сти
на, Ко стић Та тја на и Мо ко вић Не ма ња. 
Оста лих пет при зна ња до де ље но је у 
окви ру Ен те ри је ра II – за про јек те ула

зног и хо ла спра та Гра ђе вин скоар хи тек
тон ског фа кул те та. На гра де/при зна ња 
при па ле су сле де ћим аутор ским ти мо
ви ма – Алек сан дру Јо ва но ви ћу, Ми ла ну 
Про ки ћу, Ми ла ну Ра до ва но ви ћу, Ду ша
ну Стој ко ви ћу, Да ни је лу Ми тро ви ћу, 
Жив ку Пе јов ском, Ми ли ци Игић, Ми ли 
Ми хај ло вић и Хри сти ни Кр стић. 

Циљ ова квих из ло жби је упо зна ва
ње струч не и ши ре јав но сти са ра дом 
на став ни ка, са рад ни ка и сту де на та у 
са вла да ва њу ве шти на и умет нич ко
тех нич ког кре и ра ња про сто ра и ства
ра ња но вих и ква ли тет них вред но сти. 
Ова кве из ло жбе има ју на ме ру, ко ју у 
Ни шу вред но и уред но ис пу ња ва ју рав
но јед ну де це ни ју, да се схва ти вред ност 
и зна чај про јек та и нео п ход но сти и по
тре бе ан га жо ва ња ар хи те ка та, а сту
ден ти ма да сво је пр ве ра до ве ста ве на 
„јав ни увид“.

„По сле усва ја ња у Скуп шти ни Про стор ног пла
на Ре пу бли ке Ср би је (ППРС), ко ји се у прак си ре
а ли зу је кроз За кон о про стор ном пла ну, до но ше ња 
по кра јин ског, 10 ре ги о нал них, и кад 152 оп шти не 
(ве ћи на је то већ ура ди ла) до не су сво ја план ска до
ку мен та, др жа ва Ср би ја ће, пр ви пут у сво јој исто
ри ји, би ти по кри ве на нај ва жни јим стра те гиј ским 
до ку мен ти ма“, ре као је проф. др Бо ри слав Стој ков, 
ди рек тор Ре пу блич ке аген ци је за про стор но пла ни
ра ње (РАПП), на Пр вом се ми на ру „Им пле мен та
ци ја Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср би је и дру гих 
про стор них пла но ва“ одр жа ном у Бе о гра ду 12. ма ја. 
„Дру гим ре чи ма, ово је би ла пр ва фа за, док је дру
га – пост план ска фа за, мо жда још ва жни ја. За пра
во, тек са да по чи ње пра ви по сао – им пле мен ти ра ње 
до не тих пла но ва. У јав но сти, струч ној и не струч ној, 
по сто је кон тро вер зе о то ме шта зна чи им пле мен
та ци ја, од но сно нај ве ћи број је ту ма чи или пре во
ди као – при ме на, што је су штин ска не пре ци зност. 
На и ме, им пле мен та ци ја је про стор из ме ђу до не тих/
усво је них пла но ва и по чет ка њи хо ве ре а ли за ци је. 
Да би је дан про стор ни план по чео да се при ме њу
је, по треб но је обез бе ди ти нео п ход не ин стру мен те, 
алат ке, ору ђа, ка ко би по стао ре ал ност. А те алат ке 
су фи нан сиј ске, ка дров ске, ин сти ту ци о нал не, ма
те ри јал не, про грам ске и мно ге дру ге. Мо жда је на 
пр вом ме сту по ди за ње све сти о зна ча ју про стор
них пла но ва, без пре ве ли ког (нај бо ље без ика квог) 
упли ва по ли ти ке. Да то бу де си стем ска ствар, а не 
днев но по ли тич ка. О че му го во рим? Са да је ’ве ли ки 
шла гер’ јед не по ли тич ке пар ти је – де цен тра ли за ци
ја. А у Про стор ном пла ну Ср би је ко ји је Скуп шти на 
усво ји ла про шле го ди не сто ји да је ли ни ја раз во ја 
Ср би је де цен тра ли за ци ја и по ли цен три зам. РАПП 
ин тен зив но при пре ма Про грам за им пле мен та ци
ју план ских до ку ме на та, ко ји би Вла да тре ба ло да 
усво ји до по чет ка ле та. Кроз ове се ми на ре прак тич

но би смо тре ба ли да струч ну и оста лу јав ност при
пре ми мо за по че так им пле мен та ци је.“ 

На сва че ти ри ску па/се ми на ра кон ста то ва но је 
да пла но ви мо ра ју да са др же ја сно де фи ни са не ин
стру мен те за ре а ли за ци ју при о ри тет них ре ше ња, 
за пе ри од од че ти ри го ди не; на при мер, да при о ри
тет на ре ше ња мо ра ју би ти за сно ва на на ре ал но сти, 
у су прот ном не ће мо ћи да се остваре. Кон крет но 
план ско ре ше ње мо ра да ра чу на на ин тен зи тет по
др шке и ор га ни за ци о ну спо соб ност јав ног сек то
ра, ка па ци тет ор га ни за ци је/си сте ма, али и сте пен 
си гур но сти по ли тич ког, еко ном ског и со ци јал ног 
окви ра. За успе шну им пле мен та ци ју нео п ход но је 
опре ма ње пла но ва еко ном ским, фи нан сиј ским, ор
га ни за ци о ним и тех нич ким ин стру мен ти ма, од но
сно им пле мен та ци ја је про цес ме ђу у ти ца ја из ме ђу 
по ста вље них ци ље ва и ак ци ја усме ре них ка њи хо
вом оства ре њу.

МИ ЛО ВАН ПА У НО ВИЋ

На гра да гра да Бе о гра да за ар хи
тек ту ру и ур ба ни зам за 2010. го ди ну 
до де ље на је ти му ар хи те ка та – проф. 
Сло бо да ну Ми ћи Ра је ви ћу, проф. Ва
си ли ју Ми лу но ви ћу и проф. др Зо ра
ну Ни ке зи ћу за по слов ностам бе ни 
обје кат „Б2“ на Те ра зиј ској те ра си у 
Бе о гра ду, у ме ди ји ма по зна тог као 
„па мет на ку ћа“, пре ко пу та хо те ла 
Мо сква. 

„На гра ђе ни обје кат је сво јом по
став ком и ар хи тек то ни ком спољ њег 
во лу ме на пре ци зно од го во рио на 
усло ве по кре ну тог те ре на; кон фи гу
ра ци ја тла и спе ци фич на по зи ци ја у 
гра ду су ге ри са ле су као ло гич но ка
ска ди ра ње згра де, што је омо гу ћи ло 

отва ра ње ка Са ви и де фи ни са ње ква
ли тет них ви зу ра“, оце нио је струч
ни жи ри ко ме је пред се да вао проф. 
Бра ни слав Ми тро вић, до пи сни члан 
СА НУ. „Та кав ’ко на чан од го вор’ на 
усло ве кон кур са, без об зи ра на уре ђе
ње јав ног про сто ра, омо гу ћио је да се 
ви зу ел ни про дор ка Са ви и рав ни ци 
не до ве де у пи та ње, за пра во, омо гу ћа
ва да обје кат у нај бо љем сми слу ’зло у
по тре би’ ви зу ел ни кон такт са ре ком.“ 

Ве о ма сло же ни про јект ни и про
грам ски за да так тре ба ло је да об је
ди ни функ ци ју ста но ва ња са ко мер
ци јал ним са др жа ји ма и по слов ним 
апарт ма ни ма са укуп но бру то 24.728 
ква драт них ме та ра, на пар це ли од 
2.700 ква дра та. 

„По себ но при зна ње мо же се ука за

ти овој ку ћи, од но сно ње ним ауто ри
ма са да – 20 го ди на на кон рас пи са
ног и осво је ног кон кур са“, на гла ша ва 
жи ри. „Та ко дуг вре мен ски пе ри од 
не ми нов но са со бом но си но ве зах
те ве, оче ки ва ња у естет ском сми слу, 
о тех но ло ги ји да не го во ри мо... Она 
је, да кле, ус пе ла да из не се бор бу с 
вре ме ном и да тра го ве те бор бе (ко
ји су ну жно ви дљи ви у ње ној фор ми 
и функ ци ји) учи ни ко рект ним и до
стој ним вре ме на у ко јем са да оп ста је. 
То се, на пр вом ме сту, мо же ар гу мен
то ва ти ква ли те том функ ци је, про ми
шље ном ор га ни за ци јом уну тра шњег 
про сто ра, угод ним ам би јен том уну
тар згра де и ком фо ром ко ји она да
нас као већ про зва на ’па мет на ку ћа’ 
пре зен ту ју.“

Ју би лар но из ла га ње сту дент ских ра до ва
 сТу дЕНТ сКА иЗ лО жбА „ЕН ТЕ Ри ЈЕР 011“ – НиШ, 14–20. МАЈ

По крет ни се ми нар о им пле мен та ци ји 
про стор них пла но ва

НА гРА дА  гРА дА  бЕ О гРА дА ЗА 2010. гО ди Ну

Нај бо ља згра да „Б2“ – Ра је ви ћа, Ми лу но ви ћа и Ни ке зи ћа

ИЗМЕЂУ Два БРОЈа ИЗМЕЂУ Два БРОЈа

Синиша Тркуља, Борислав Стојков и Тијана Живановић на презентацији 
"Инплементације просторнх планова" у Београду
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НаГРаДЕЈУБИлЕЈИ

Пет на гра да за пет на ест по је ди на ца
СЛО БО ДАН КУ ЈУН ЏИЋ 

Од лу ка о на гра ђи ва њу нај и стак ну ти јих ин же
ње ра Ко мо ра је до не ла 2006. а пр ве на гра де уру
че не су 2007. го ди не. На гра ђи ва ње је ре гу ли са но 
Пра вил ни ком о на гра да ма Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, ко јим је уста но вље но три ка те го ри је 
при зна ња: за жи вот но де ло (пр ва), за из у зет но 
до стиг ну ће у стру ци из де лат но сти Ко мо ре (дру
га) и за оста ври ва ње из у зет них ре зул та та на по
чет ку струч не ка ри је ре (тре ћа). У ин же њер ском 
на ро ду, ме ђу иних 23.000 чла но ва Ко мо ре, ове 
на гра де има ју сво је си но ни ме  «жи вот на», «го
ди шња» и „по че так“. 

На гра де ко је се до де љу ју су  По ве ља, По ве ља 
са нов ча ном на гра дом и Нов ча на на гра да. 

Фонд за на гра де ли ми ти ран је на 24.000 евра у 
про тив ди нар ској вред но сти на дан уру че ња ла у ре
а ти ма. Из Фон да се за „жи вот ну“ на гра ду из два ја 
35, за „го ди шњу“  45 и за «по че так» 20 од сто. 

О на гра да ма од лу чу је Управ ни од бор ИКС, 
а пред ло ге при пре ма Ко ми си ја за ис пу ње ност 
усло ва за на гра де ко ја од осни ва ња (2007.) ра ди у 
истом сед мо чла ном са ста ву  Дра го мир Ацо вић, 
пред сед ник, док су чла но ви Та тја на Ђор ђе вић, 
Би сер ка Шварц, Дра го Осто јић, Де јан Ва со вић, 
Мир ко Ми ла ди но вић и Не бој ша Сте фа но вић. 

То ком пет «на град них ци клу са» Ко ми си ја је 
раз ма тра ла бли зу 40 кан ди да ту ра. 

Ово го ди шњи ла у ре ат нај ве ћег Ко мо ри ног 
при зна ња  На гра де за жи вот но де ло, је ака де
мик Пе тар Ми ља нић,   „ко ји је сво јим укуп ним 
струч ним де ло ва њем и лич ним до при но сом на 
под руч ју те о ри је и прак се елек тро тех нич ких на
у ка бит но за ду жио сво је са вре ме ни ке и стру ку, 
по ста вио но ве стан дар де и де фи ни сао но ва ре
ше ња, по себ но у обла сти мер них си сте ма, исто
вре ме но не за не ма ру ју ћи рад на вас пи та ва њу и 
усме ра ва њу ге не ра ци ја но вих ин же ње ра елек
тро тех ни ке ко ји ма је по стао узор и на дах ну ће», 
за пи са но је у обра зло же њу. 

На гра де за жи вот но де ло до са да су до би
ли: ака де мик Ни ко ла Хај дин (2007.), ака де мик 
Ђор ђе Зло ко вић (2008.), Бра ни слав Ми тро вић 
(2009.), до пи сни члан СА НУ и проф. Гој ко Не
на дић (2010.) 

Го ди шње на гра де 2011. су до би ли Дра го Осто
јић и проф. др Вла ди мир Ма цу ра. 

Дра го Осто јић, дипл.инж.грађ. „за из у зет но 
до стиг ну ће у стру ци оства ре но про фе си о нал ним 
ан га жо ва њем на от кла ња њу по сле ди ца зе мљо тре
са у Кра ље ву, чи ме је дат зна ча јан под стрек да љем 
уна пре ђе њу се и змич ког ин же њер ства у Ср би ји». 
Ар хи тек та, проф. др Вла ди мир Ма цу ра «за из у
зет на до стиг ну ћа у ра ду у обла сти ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња и про јек то ва ња, по све до че на број ним 
ра до ви ма на ко ји ма је уче ство вао као тво рац кон

цеп циј ских и идеј них по став ки, глав ни и од го вор
ни ур ба ни ста и ру ко во ди лац сло же них по ду хва
та, а по себ но на под руч ју из у ча ва ња и ре ша ва ња 
про бле ма со ци јал ног ста но ва ња и ром ских ур ба
них и со ци јал них агло ме ра ци ја“. 

Ина че, до са да су «го ди шње» на гра де до би ли: 
Ми ле на Пи шта ло ма ши нац, проф. др Ми лан Ра
ко че вић, Зо ран Ра до и чић диа, Дра ган Ста шић 
елек тро ин же њер, проф. др Зо ран Пе тро вић и 
проф. др Ср ђан Бо шњак, ма шин ци, проф. др Во
ји слав Ми ло ва но вић, гра ђе ви нац, Ми ле ни ја и 
проф. Дар ко Ма ру шић диа,  проф. др Иван Алек
сић гра ђе ви нац/ге о лог, мр Алек сан дар Ву чи ће
вић, про стор ни пла нер, др Игор Ма рић диа, др 
Са ша Ми ли јић про стор ни пла нер и Го ран Ми ло
ва но вић, гра ђе ви нац. 

Ово го ди шњи до бит ни ци при зна ња за „по
че так“ су два ти ма  је дан сту дент ски, а дру ги, 
ар хи тек тон ски. Сту дент ски тим је „Strawberry 
energy” у ко ме су Ми лош Ми ли са вље вић, Та ма
ра Тур ши јан, Бо јан Ва си ље вић, Ми ро слав Ри ба
рић, Ми ха и ло Ва сић, Стра хи ња Јан ко вић, Урош 
Уља ре вић и Бо ја на Бор ко вић (сту ди ра ју на раз
ли чи тим тех нич ким фа кул те ти ма Бе о град ског 
уни вер зи те та) за про је кат “Јав ни со лар ни пу њач 
– Strawberry tree». Њи хов про је кат је не са мо ре
а ли зо ван, већ се и оки тио са не ко ли ко до ма ћих 
и ино стра них при зна ња. Еки пу мла дих ар хи
те ка та чи не  Ма ри ја на По љов ка, Не над Ко ша
нин, Пе тар Слеп че ви ћу и Мар тин Пу јић, ко ји су 
«као чла но ви струч ног ти ма Про јект ног би роа 
«Сту дио» из Бе о гра да на про јек ту уну тра шњег 
уре ђе ња Хра ма Све тог Са ве на Вра ча ру, сте кли 
за слу же но при зна ње сво јих ко ле га и убе дљи во 
по све до чи ли о зна чај ном струч ном и кре а тив
ном по тен ци ја лу ко јим рас по ла жу». 

До са да шњи до бит ни ци На гра де за оства ри ва
ње из у зет них ре зул та та на по чет ку струч не ка
ри је ре би ли су: Сла ви ша Кон дић диа, Сне жа на 
Ве снић и мр Вла ди мир Ми лен ко вић диа, Пре
драг Пе тро ни је вић, диа, Ма ри ја Сав ко вић и ма
ри ја Ми ло ва но вић, диа, Иван Зла та но вић, гра ђе
ви нац, Да ри ја Ба ња нин и Го ра на Ри сто вић диа и 
Иван Тла чи нац гра ђе ви нац.

СЛО БО ДАН ЈО ВА НО ВИЋ 

На дан ка да је „Гла сник “ сти гао у Ко мо ру, од но
сно, кре нуо по штом пре ма 23.000 адре са ли цен ци
ра них ин же ње ра ве за них за из град њу гра ђе вин ских 
обје ка та, по не де љак 11. април,  Ма са чустски тех
но ло шки ин сти тут MIT (Massachusetts institute of 
technology) обе ле жио је 150 го ди на по сто ја ња. На
и ме, 11. апри ла 1861. го ди не у Кем бри џу, де лу Бо
сто на, гра ду у др жа ви Ма са чу стес (САД) Ви ли јам 
Бар тон Ро џерс осно вао MIT. За ни мљи во је да је са
мо две го ди ну ка сни је, 24. сеп тем бар 1863. осно ван 
Бе о град ски уни вер зи тет, ма да пр ви ко ра ци у уни
вер зи тет ској на ста ви у Ср би ји се жу у 1808. го ди ну 
(13. сеп тем бар), ка да је у Кра гу јев цу осно
ва на Ви со ка шко ла. Ме ђу тим, ин
же њер ске ве шти не на фа кул тет
ском ни воу у Ср би ји по че ле су 
да се из у жа ва ју 1846. го ди не 
ка да је кнез Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић осно вао 
„ин џи нир ску шко лу“ у 
Бе о гра ду. 

Ви ли јам Бар тон Ро
џерс био је ју жњак, а 
ме ђу „јен ки је“ (се вер
ња ке) до шао и осно вао 
пр ву ви со ку шко лу за 
тех но ло ги је (из раз/тер
мин је тек по чео да се 
ко ри сти) оног да на ка да је 
по чео Гра ђан ски рат. Свих 
рат них го ди на MIT је ра дио, 
а рат се за вр шио по бе дом Се
ве ра, по нај ви ше за то што је био 
тех но ло шки и ин ду стриј ски су пер и
ор ни ји. 

Глав на раз ли ке ме то до ло ги је уче ња у MITу, у од
но су на дру ге уни вер зи те те, он да и са да, са др жа на 
је у мо ту ко ји је угра ви ран у ње гов пе чат: MENS ET 
MANUS што би се мо гло пре ве сти као  „оно што 
за ми слиш, то и на пра ви“. Дру гим ре чи ма, зна ње 
је пре ми ја, али тре ба да бу де и ко ри сно. Те о ри ја и 
прак са су рав но прав не, али су за јед но моћ ни је. 

Мно го то га што је у ми ну лом  ве ку и по та мо за
ми шље но и на пра вље но угра ђе но је у да на шњу аме
рич ку тех но ло шку и вој ну над моћ. То по себ но ва жи 
за по след њих 80 го ди на, од но сно за про ме не на став
них и ис тра жи вач ких про гра ма спро ве де не по чет
ком три де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да је ре фор
ма, упр кос то ме што је оства ри ва на то ком ве ли ке 
еко ном ске кри зе, ин си сти ра ла на ли дер ству у на у ци 
и ин же њер ству. Зна чај не про ме не у MIT  до го ди ле 
су се и то ком II свет ског ра та, ка да су у ње го вим ла
бо ра то ри ја ма оба вље на не ка од ва жних ис тра жи ва
ња и из њих про ис те кли про на ла сци ко ји су уве ли ко 
до при не ли по бе ди са ве зни ка. 

За раз ли ку од уни вер зи те та из та ко зва ње „Ај ви 

ли ге“, ко ји има ју ка рак тер „елит них“ јер су се на 
њих упи си ва ли мла ди љу ди из бо га то шка ог де ла 
дру штва,   на MIT је до ла зио под мла дак аме рич ке 
сред ње кла се. Фи нан си рао се углав ном од шко ла ри
на, а ма ње од за ду жби нар ства и фон до ва, прем да се 
вред ност ње го ве за ду жби не да нас про це њу је на око 
осам ми ли јар ди до ла ра, док му је го ди шњи на став ни 
бу џет око 800 ми ли о на. 

Шко ло ва ње на MITу ни је јеф ти но, али ни је ни 
нај ску пље. Ко шта око 80.000 до ла ра за че ти ри го
ди не уз оба ве зу сту де на та да и жи ве у кам пу су, а 
ве ћи на сту де на та (из свих 50 аме рич ких др жа ва и 
118 зе ма ља све та), при ма не ку вр сту сти пен ди ја и 
по мо ћи. 

По што је све на MITу, и ме ђу 998 пре
да ва ча (од то га чак 76 но бе ло ва ца) и 

ви ше од  10.000 сту де на та (4.232 
на по чет ним  ’пре ди плом

ским/ба че лор’ сту ди ја ма и 
6.152 на пост ди плом ским 

 ма стер и док тор ским), 
за сно ва но на ме ри то
кра ти ји (пред ност има
ју спо соб ни ји), до ње
го вог ин дек са се сти же 
са мо уз ве ли ко зна ње и 
та ле нат ко ји обе ћа ва. 
За при пад ни ке „кла се 

2014“ (го ди на ди пло ми
ра ња), под не та је 15.661 

мол ба, али је на кра
ју упи са но са мо око 1.000 

бру цо ша. Још ве ћа је на ва ла 
на ма стер и док тор ске сту ди је: 

кон ку ри са ло је 19.446 „ба че ло ра“, 
али се за упис ква ли фи ко ва ло са мо 15 

од сто  2.917. 
И да нас је MIT при ват ни уни вер зи тет, са ста ту

сом не про фит не ор га ни за ци је са 32 ка те дре, ма да 
85 од сто сту де на та учи на у ку и ин же њер ство. За
ни мљи во је да се на ње му не из у ча ва ју ни пра во ни 
ме ди ци на, ма да мно га ис тра жи ва ња из хе ми је, би о
ло ги је, ра ди ја ци је (MIT има и соп стве ни ну кле ар ни 
ре ак тор) и дру гих на у ка до но се по ма ке баш у прак
тич ној ме ди ци ни. 

По во дом ју би ле ја овог сим бо ла аме рич ког обра
зо ва ња, па и са ме Аме ри ке, мно го је ана ли зи ра но и 
за што је МИТ то ли ко по се бан. Нај у вер љи ви ји од го
вор на то пи та ње да ли су по да ци, при ку пље ни баш 
за 150го ди шњи цу, ко ји ка жу да су ње го ви сту ден ти 
и про фе со ри осно ва ли 25.800 ком па ни ја, ко је ши
ром све та да нас за по шља ва ју 3,3 ми ли о на љу ди и 
оства ру ју про мет од 2.200 ми ли јар ди до ла ра. 

На MIT се упи су ју и Ср би, мно го ви ше аме рич ки 
др жа вља ни срп ског по ре кла, не го гра ђа ни Ср би је, 
али је број по ла зни ка ма ли. Ипак, на ма пи све та ко
ја по ка зу је где су све да нас ди плом ци MITа мо же се 
ви де ти да их у Ср би ји има тач но 23. 

Mens еt Manus или век и по MIT-а 

Ове го ди не На гра да Ко мо ре обе ле жа ва ма ли 
ју би леј - до де љу је се по пе ти пут. На Дан Ко мо-
ре - 14. ју ни уру чу је се пет на гра да, а при ма их 
15 по је ди на ца. За про те клих пет го ди на до де-
ље но 28 на гра да, у три ка те го ри је, и то пет за 
жи вот но де ло, 14 го ди шњих и де вет за по че так 
ка ри је ре 
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РА ДОш О. ДРА ГУ тИ НО ВИЋ 

Ин же њер сте го то во шест де це ни ја, од 1953. го
ди не, и струч на и на уч на јав ност сма тра да сте да ли 
ве ли ки до при нос ин же њер ској стру ци. По сле то ли
ко прак се и ис ку ства, шта сма тра те сво јим нај ве ћим 
до стиг ну ћем, сво јим „жи вот ним де лом» да фор му
ли ше мо пи та ње у ду ху на гра де ко ју Вам је до де ли ла 
Ин жи њер ска ко мо ра Ср би је? 

Ис пи ту ју ћи тач ност мер них струј них тран сфор
ма то ра, кон стру и са них и ко ри шће них у на шој елек
тро при вре ди и ин ду стри ји, из у мео сам но ву ме то ду 
ме ре ња ко ја је на зва на ме то дом струј них ком па ра
то ра. Ин сти тут „Ни ко ла Те сла” је са гра дио ви ше 
мер них си сте ма у ко ји ма је при ме ње на та но ва ме
то да и ти уре ђа ји се ко ри сте и да нас  у свим де ло
ви ма бив ше Ју го сла ви је. Ка над ски Na ti o nal Re se arch 
Co un cil ме је по звао да ову ме то ду са ко ле га ма из ове 
по зна те на уч не уста но ве уса вр шим. За јед нич ким 
ра дом, ме то да је при ме ње на и за по ре ђе ње од но са 
јед но смер них стру ја. Тач ност ме ре ња на из ме нич
них и јед но смер них стру ја је по ве ћа на ви ше од сто 
пу та и ме то да струј них ком па ра то ра је при хва ће на 
од стра не ве ћи не на ци о нал них ла бо ла то ри ја као и у 
цен трал ној мер ној ла бо ра то ри ји све та, у Bu re au In
ter a ti o nal de Po ids et Me su re, у Се вру код Па ри за. Да
нас се у мно гим др жа ва ма про из во де мер ни уре ђа ји 
за сно ва ни на ме то ди струј них ком па ра то ра. 

(Да до дам за по зна ва о це те о риј ске елек тро тех
ни ке: струј ни ком па ра то ри се за сни ва ју на шу пљој 
маг нет ној то ру сној струк ту ри ко ја обез бе ђу је да ра
сип ни флук се ви стру ја не мо гу про дре ти у де тек ци
о ни на мо тај ко ји се на ла зи у тој шу пљи ни и ти ме 
је за по ре ђе ње ам пер на во ја, прак тич но омо гу ће на 

при ме на Ам пе ро вог за ко на укуп не стру је.) 
Као успех, о ко ме же ли те да го во рим, по ме нуо 

бих и кон вер тор на из ме нич не сна ге у јед но смер ни 
на пон ко ји је на пра вљен у Ин сти ту ту „Ми хај ло Пу
пин” а ко ји је ко ри шћен, као пре но сни стан дард, за 
упо ре ђе ње ета ло на на из ме нич не сна ге Ср би је, Ка на
де, Аме ри ке, Ен гле ске, Не мач ке, Ја па на, Аустра ли је, 
Ру си је, це лог све та. Овај ин стру мент сам кон стру и
сао са ко ле га ма и осим  што је на ула зу упо тре бљен 
дво стру ки струј ни тран сфор ма тор, при ме ње не су 
мно ге дру ге ин же њер ске до сет ке. По ли цен ци Ин
сти ту та „Ми ха и ло Пу пин” ти ин стру мен ти се ско ро 
две де це ни је про из во де у Не мач кој и Аме ри ци и до 
да нас ни су пре ва зи ђе ни.   

Ко је се ва ше от кри ће, од но сно, струч ни рад, од но сно, 
уре ђај, имао нај ве ћи од јек у прак си, у сми слу тра ја ња/
ду жи не при ме њи ва ња, ефи ка сно сти у ра ду? 
Кон стру и сао сам уређај, и об ја вио је дан од пр вих 

ра до ва у све ту ко ји се од но се на ре гу ла ци ју бр зи не 
асин хро них мо то ра при ме ном ти ри сто ра. Из Ка на
де сам до нео пр ве ти ри сто ре у на шу зе мљу и за по
чео про из вод њу уре ђа ја «енер гет ске елек тро ни ке». 
Осно вао сам но ви пред мет на Елек тро тех нич ком 
фа кул те ту под на зи вом Енер гет ски пре тва ра чи. Ин
сти тут «Ни ко ла Те сла” да нас ве о ма успе шно по слу је 
и про из во ди мно ге уре ђа је из ове обла сти за на шу 
Елек тро при вре ду и Ин ду стри ју, уче ству је при из ра
ди но вих по го на, као и при ре кон струк ци ји на ших 
ве ли ких хи дро и тер мо елек тра на. 

да нас су «енер гет ска ефи ка сност» и «об но вљи ви из во-
ри енер ги је» пла не тар ни фе но ме ни - ко ји су, по ва шем 
ми шље њу, оп ти мал ни на чи ни за њи хо ву ре а ли за ци ју? 

Струј ни ком па ра то ри,       Енер гет ска елек тро ни ка 
Ве ру јем они ма ко ји го во ре у про шлом вре ме ну, о 

оно ме шта су ура ди ли, а не они ма ко ји го во ре шта 
ће ура ди ти упо тре бљу ју ћи ре чи из ва шег пи та ња, и 
тра же ћи по моћ, но вац, од др жа ве. До бар ин же њер 
се сва ка ко тру ди да кон стру и ше и гра ди «енер гет
ски ефи ка сне” ма ши не и «об но вљи ве из во ре” где год 
је то мо гу ће. Шта су ста ре ве тре ња че ра ди ле, шта су 
би ли мли но ви на ре ка ма, шта су хи дро е лек тра не? 
Да нас се же ле зни це, трам ва ји и тро леј бу си гра де са 
мо то ри ма ко је по кре ћу уре ђа ји “енер гет ске елек тро
ни ке” не ра си па ју ћи енер ги ју у ре о ста ти ма. Зар то 
ни је до при нос енер гет ској ефи ка сно сти? Да на шње 
ве тре ња че пре тва ра ју по мо ћу по лу про вод нич ких 
пре тва ра ча стру ју про мен љи ве уче ста но сти у стру ју 
уче ста но сти 50 Hz и та ко еко но мич но ра де. Тре ба 
ко ри сти ти енер ги ју ко ја нам до ла зи са сун ца, али 
као ин же ње ри се мо ра мо за пи та ти да ли се ви ше 
нов ца мо же до би ти ако се сун ча но зра че ње ко ри сти 
за га је ње жи та ри ца и во ћа или за до би ја ње стру је 
са ску пим со лар ним ће ли ја ма. Ми шље ња сам да ве
тро ге не ра то ре и со лар не ко лек то ре тре ба гра ди ти 

ако су еко ном ски оправ да ни. Тех нич ке ино ва ци је, 
еко ном ски за до во ља ва ју ће, би ће при хва ће не и без 
«про мо ци ја». Све док сам да мно ге па ро ле као на 
при мер ауто ма ти за ци ја, ну кле ар на тех но ло ги ја, ро
бо ти ка, но ви ма те ри ја ли, ни су у на шој зе мљи до не
ли обе ћа ва не ре зул та те. 

да ли ва ши ра до ви (те о риј ски и прак тич ни - уре ђа ји 
ко ји ма сте аутор) до при но се го ре на ве де ним гло бал-
ним фе но ме ни ма/про бле ми ма? 
Да, ако је до при нос по ве ћа ње, на при мер, сте пе на 

ко ри сног деј ства не ке пум пе при ме ном по лу про вод
нич ке тех ни ке, а не, ако се за ми шља да пум пу тре ба 
да по кре ће мо тор ко ји се на па ја из со лар них ће ли ја.

Три и по де це ни је би ли сте про фе сир бе о град ског уни-
вер зи те та и то на два фа кул те та - ма шин ском и елек тро-
тех нич ком. Ка ко то да сте пр во 
по ста ли про фе сор на Ма шин цу, 
а тек ка сни је на Елек тро тех нич-
ком, свом ма тич ном фа кул те ту? 

Пе тар Ми ља нић ро ђен је у Бе о
гра ду 1927. го ди не. Ди пло ми рао је на 
Елек тро тех нич ком фа кул те ту у Бе о
гра ду, по чет ком 1953. го ди не, као нај
бо љи сту дент ге не ра ци је. У ди плом
ском ра ду је опи сао сво ју ори ги нал ну 
кон струк ци ју елек трич ног по го на и 
ре гу ла ци је бр зи не ко ли ца на ка на лу 
за та ри ра ње хи дро ме тар ских кри
ла. Док тор ску те зу «Сер во си сте ми у 
елек трич ним ме ре њи ма» од бра нио је 
1956. го ди не у СА НУ пред ко ми си јом 
ко јој је пред се да вао Ми лу тин Ми лан
ко вић. По сле тач но 12 го ди на по ста ће 
члан  Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти  7. мар та 1968. ги ди не по стао 
је до пи сни члан, а ре дов ни 22. апри ла 
1976. го ди не. 

Рад на би о гра фи ја ака де ми ка Ми
ља ни ћа је им пре сив на. За по слио се 
још док је био сту дент дру ге го ди
не у Ин сти ту ту „Ни ко ла Те сла”, где 
је на ствио да ра ди и по сле сти ца ња 
ди пло ме, да би 1957. го ди не за по чео 
на став нич киуни вер зи тет ски рад 

на Ма шин ском фа кул те ту Бе о град
ског уни вер зи те та. Био је на став ник 
на пред ме ти ма „Елек тро тех ни ка” и 
„По гон ске ма ши не”. У зва ње ван ред
ног про фе со ра Бе о град ског уни вер
зи те та, на Ма шин ском фа кул те ту, 
иза бран је 1963. го ди не, а у зва ње ре
дов ног про фе со ра 1970. го ди не, где 
је ра дио све до пен зи о ни са ња 1992. 
го ди не. По по зи ву, у зва њу ре дов ног 
про фе со ра, на Елек тро тех нич ком 
фа кул те ту осно вао је но ви пред мет 
„Енер гет ски пре тва ра чи”, чи ме је у 
на шој др жа ви за по че то шко ло ва ње у 
тех нич кој обла сти при ме не сна жних 
по лу про вод ни ка. На кон пен зи о ни са
ња ан га жо ван је на овим фа кул те ти ма 
за рад са сту ден ти ма по сле ди плом
ских сту ди ја. Осим на Бе о град ском 
уни вер зи те ту, ве о ма крат ко, се опро
бао у ру ко во ђе њу Оде ље ња за ре гу ла
ци о ну тех ни ку и ме ре ња Ин сти ту та 
„Ни ко ла Те сла“.

Струч ни ан га жман про фе со ра 
Ми ља ни ћа био је не у о би ча је но ши

рок. Јед но вре ме но је био на став
ник на Ма шин ском и Елек тро тех
нич ком фа кул те ту у Бе о гра ду и 
мно гим цен три ма ових фа кул те та 
у уну тра шњо сти, ис тра жи вач у ин
сти ту ти ма „Ни ко ла Те сла” и „Ми
ха и ло Пу пин”, а ујед но и са рад ник 
Na ti o nal Re se arch Co un cil у Ка на ди, 
у ко ме је че сто бо ра вио као го сту
ју ћи ис тра жи вач. У то ку ових по
се та кон стру и са ни су мно ги мер ни 
ин стру мен ти на ба зи струј них ком
па ра то ра и  њи ма опре мље не на ци
о нал не мер не ла бо ра то ри је у све ту.

У сво је „жи вот но де ло“ ака
де мик Ми ља нић, из два ја „ме
то ду струј них ком па ра то ра 
на из мен ич них и јед но смер
них стру ја“, ко јом је уна пре
ђе на ме теоро ло шка на у ка и 
„кон стру и са ње енер гет ских 
пре тва ра ча по мо ћу сна жних 
по лу про вод ни ка“, чи ме је у 
на шој зе мљи за по че та про
из вод ња и при ме на Енер гет
ске елек тро ни ке

АКА дЕ МиК ПЕ ТАР Ми љА Нић, дО биТ НиК НА гРА дЕ ЗА жи вОТ НО дЕ лО 

Ства ра ла штво ко је тра је ду же  
од шест де це ни ја 

КРУПаН ПлаН КРУПаН ПлаН

По све та: „Мом при ја те љу Пе-
тру Ми ља ни ћу ко ји је мно го 
до при нео да су чи ње ни це у 
овој књи зи за ста ре ле“ (др Фо-
рест Ха рис, аутор књи ге „Елек-
трич на ме ре ња“ )
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СКУПШтИНСКа ЗаСЕДаЊа

Ка да сам  успе шно са гра дио ин стру мен те са ве
о ма ма лом соп стве ном по тро шњом и ти ин стру
мен ти угра ђе ни у мер ни сто ана ли за то ра на ше ви
со ко на пон ске мре же, а и у мер ни сто Си мен со вог 
ана ли за то ра у Ер лан ге ну, Или ја Об ра до вић, ди рек
тор Ин сти ту та „Ни ко ла Те сла” је зах те вао да на пи
шем док тор ску те зу. Ка да сам по ло жио док то рат 
за тра жио је за ме не 9ти плат ни раз ред. Ре че но му 
је да сам млад и да има вре ме на за мо је уна пре ђе ње. 
Де си ло се да је у то вре ме рас пи сан кон курс за до
цен та на Ма шин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а Или
ја Об ра до вић био за пи тан да не ко га пре по ру чи ти. 
Са оп штио ми је да ће ми да ти от каз с об зи ром да 
ни сам уна пре ђен и да ми са ве ту је да се ја вим на 
рас пи са ни кон курс. Исто вре ме но ме је оба ве стио 
да ће ме, бу ду ћи за до во љан мо јим ра дом, ан га жо
ва ти да хо но рар но и да ље во дим Оде ље ње за ме
ре ња и ре гу ла ци ју у ин сти ту ту “Ни ко ла Те сла”. И 
та ко сам по стао на став ник и до био 7ми плат ни 
раз ред! Иако сам био сту дент ге не ра ци је, сма трао 
сам да ни је ко рект но да уни вер зи тет ску ка ри је ру 
за поч нем на Елек тро тех нич ком фа кул те ту, на ко
ме је мој стриц пре да вао. По сле ви ше го ди на де
кан Елек тро тех нич ког фа кул те та је за мо лио де ка
на Ма шин ског фа кул те та да ми до пу сте да осну јем 
но ви пред мет на Елек тро тех нич ком фа кул те ту. 
Због не ких по сло ва за при вре ду хо но рар но ме је 
ан га жо вао и Ин сти тут „Ми хај ло Пу пин”, та ко да 
сам јед но вре ме но ра дио на че ти ри ме ста! 

да ли су и ко ли ко тач не кон стат ци је јед ног бро ја 
по сло да ва ца, да мла ди ин же ње ри са сте че ним ком-
пе тен ци ја ма на фа кул те ту, те шко или ни ка ко, се не 
сна ла зе у прак си - не по сред ној про из вод њи? 
Има исти не у то ме. Ве ћи на на став ни ка на фа

кул те ти ма ни су има ли при ли
ке да се ба ве кон струк ци ја ма 
ни ин же њер ском прак сом, па 
не мо гу ни сво је уче ни ке под
у чи ти том по слу. По гре шно је 
што се за на пре до ва ње на уни
вер зи те ти ма и ви со ко школ
ским уста но ва ма уоп ште не це
ни или не це ни до вољ но   ни 
упо тре бљи во зна ње, ни пе да
го шка спо соб ност. 

да ли сте «ишко ло ва ли» на след-
ни ка/на след ни ке? да ли одр жа-
ва те ве зу са бив шим сту ден ти ма? 
Ко ји су број ни ји, они што су оста ли 
у ср би ји или они што су се «ра су ли 
по це лом све ту»? 

Не мо гу се по хва ли ти да 
сам по себ но успе шан у вас
пи та њу мла ђих ко ле га. Ипак, 
код ме не је мно го сту де на та 
ма ги стри ра ло и док то ри ра ло. 
Ве о ма ми го ди што се сви мо ји 
бив ши ђа ци об ра ду ју ка да их 
срет нем. За мно ге сам на пи сао 
пре по ру ке за за по сле ње у ино
стран ству. Иако су мно ги оти
шли да ра де из ван до мо ви не, 

ве ћи на је ипак оста ла ов де. На жа лост, мно ги су 
не за до вољ ни и ов де, а и у ту ђи ни. 

Осим што сте се кре тар Оде ље ња тех нич ких на у ка 
сА Ну, да ли сте ан га жо ва ни на не ким кон крет ним 
по сло ви ма и про јек ти ма (и ко јим)? 
Још увек ми слим и про у ча вам рад ин стру ме на та 

ко је кон стру и шем и ко ји ма упра вља ју ком пју тер
ски про гра ми ко је са ста вљам. Ра до од ла зим на те
рен ка да ме мла ђи по зо ву да им по мог нем. Не ру
ко во дим про јек ти ма Ми ни стра ства за на у ку ни ти 
сам то икад ра дио. Ја сам ин же њер ста рог ко ва ко ји 
ве ру је у ин сти ту ци је и не спу та ну сло бо ду ства ра
ња, а не у про јек те ко ји се за вр ша ва ју из ве шта ји ма 
ко је ни ко не чи та, ни ти ко ри сти. 

Ако има те сло бод ног вре ме на, ка ко га тро ши те/ко-
ри сти те? 
Играм пингпонг, во лим да пли вам, не гу јем ве

ли ку ба шту мог пра де де Ма ше на Топ чи дер ском 
бр ду. Играо сам са школ ским дру го ви ма 50 го ди
на сва ке су бо те бриџ, али су мо ји дру га ри умр ли 
и не ма ви ше бри џа. Ни шах не играм, не мам ви ше 
од го ва ра јућег па церпарт не ра, ре ша вам са мо ша
хов ске про бле ме. А у ку ћи ста рој 150. го ди на има 
увек по сла за де ду. 

Шта за вас зна чи На гра да ин же њер ске ко мо ре? 
Увек ка да до би јем не ко дру штве но при зна ње 

за пи там се да ли је та од лу ка пра вич но до не та и 
да ли на гра де тре ба до де љи ва ти. Го ди ми што су 
ко ле ге ко ји су од лу чи ли да ми до де ле На гра ду за 
жи вот но де ло Ин же њер ске ко мо ре Ср би је уве ре
ни да сам, за јед но са са рад ни ци ма, не што ко ри сно 
у жи во ту ура дио. 

До ма ћин ско тро ше ње сред ста ва 
ОдР жА НА 7. РЕ дОв НА сЕд Ни цА сКуП ШТи НЕ иН жЕ њЕР сКЕ КО МО РЕ сР би ЈЕ – 20. МАЈ

РА ДОш О. ДРА ГУ тИ НО ВИЋ 

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је одр жа ла је 7. ре дов ну 
сед ни цу Скуп шти не (пе так 20. мај) на ко јој су усво
је ни из ве шта ји о ра ду Ко мо ре, Управ ног и Над зор
ног од бо ра у 2010. го ди ни. Сед ни цом је пред се да вао 
проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, пред сед ник Скуп
шти не, уз по моћ Ми ла на Ка са ли це, пот пред сед ни
ка Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. По ред 
чла но ва Скуп шти не сед ни ци су при су ство ва ли и 
ком плет ни са ста ви Управ ног и Над зор ног од бо ра, и  
део чла но ва Су да ча сти ИКС. Ина че, пла но ви ра да 
за ову го ди ну бла го вре ме но су до не ти – 27. де цем
бра 2010. го ди не на 6. ре дов ној сед ни ци Скуп шти не 
ИКС, одр жа ној у Бе о гра ду. 

Од 120 чла но ва Скуп шти не ИКС на 7. ре дов но 
за се да ње до шла су 73 чла на, па је Скуп шти на не сме
та но ра ди ла са ви ше не го „ко мот ним“ кво ру мом (је
дан ви ше од по ло ви не чла но ва).  По сле не ве ли ких 
ди ску си ја, сви пред ло же ни из ве шта ји го то во јед но
гла сно су усво је ни, уз са мо је дан глас про тив.  Усва

ја ни су – Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је у 2010. го ди ни, Из ве штај о 
ра ду Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
у 2010. го ди ни и Из ве штај о ра ду Над зор ног од бо ра 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2010. го ди ни. 

„У нај ве ће про шло го ди шње успе хе спа да ку по
ви на и усе ља ва ње у соп стве ни дом, ор га ни зо ва ње 
струч них ис пи та, ме ђу на род на про мо ци ја Ко мо
ре и ње них по је ди на ца, као и обез бе ђе ње сред ста
ва за ку по ви ну по слов ног про сто ра у Но вом Са ду 
и Ни шу за ре ги о нал не цен тре“, ре као је др Дра го
слав Шу ма рац, пред сед ник Ко мо ре. „Оства ри ли смо 
зна чај не при хо де од струч них ис пи та – 11,2 ми ли
о на, за тим „оста ле“ при хо де од 3,2 ми ли о на ди на ра, 
пр вен стве но од про да је огла сног про сто ра у „Гла
сни ку“. По себ но ис ти чем до бру на пла ту чла на ри не 

– 121,7 ми ли о на ди на ра, што је оства ре ње од 101,41 
про це нат у од но су на пла ни ра не вред но сти. Не мо гу 
а да не кон ста ту јем да смо ви ше не го до ма ћин ски 
тро ши ли при ку пље на сред ства, не за ки да ју ћи ни на 
јед ној ак ци ји и ак тив но сти на ших чла но ва, од но сно 
ма тич них сек ци ја, под сек ци ја, ре ги о нал них цен та ра 
и ре ги о нал них кан це ла ри ја, за пра во, сва ке ор га ни
за ци о не је ди ни це уну тар Ко мо ре. На исти се на чин 
по на ша мо и ове го ди не, па смо од лу чи ли да Дан Ко
мо ре –  14. ју ни, про сла ви мо у на шим про сто ри ја
ма, а не као до са да у по зо ри шти ма или хо те ли ма.“ 

Ка ко и тре ба да бу де, нај ви ше ин те ре со ва ња чла
но ва Скуп шти не би ло је за Фи нан сиј ски из ве штај. 

Са оп ште но је да је ла не оства рен при ход од 165,2 
ми ли о на, док су рас хо ди ма њи за око 12 ми ли о на, 
што зна чи да је по тро ше но 152,6 ми ли о на ди на ра. За 
про гра ме ра да би ло је пред ви ђе но 40,3 ми ли о на, али 
је по тро ше но „са мо“ 30,8 ми ли о на ди на ра или 70,83 
од сто. За рад че ти ри ма тич не сек ци је (про стор ни 
пла не ри, ур ба ни сти, про јек тан ти и из во ђа чи ра до
ва) би ло је обез бе ђе но 28,6 ми ли о на, а по тро ше но је 
25,9 ми ли о на ди на ра – 90,64 од сто. 

Сви из ве шта ји ве за ни за про шло го ди шње ак ци је 
и ак тив но сти, као на рав но и пла но ви ИКС за 2011. 
го ди ну мо гу се по гле да ти у Цен тра ли у Бе о гра ду, од
но сно у свим ре ги о ни ма и ре ги о нал ним кан це ла ри
ја ма. Ина че, пла но ви ра да и фи нан си ја за 2011. го ди
ну об ја вље ни су у прет ход ном бро ју „Гла сни ка“ као 
по се бан до ку мент.

КРУПаН ПлаН

Укуп ни при хо ди про шле го ди не из но си ли 
165,2 ми ли о на, док су рас хо ди ма њи за око 12 
ми ли о на, што зна чи да је по тро ше но 152,6 ми-
ли о на ди на ра

Чланови Скупштине били су једногласни код усвајања извештаја, а радом 7 редовне седнице Скупштине руководили су  
 Драгана Ђурић, ВД секретар, Милисав Дамњановић, председник и Милан Касалица, потпредседник
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МЕРИДИЈаНИ

Ре а ли зу ју ћи ак ци је и ак тив но сти из обла сти ме
ђу на род не са рад ње Ин же њер ска ко мо ра Ср би је на
ста ви ла плод ну са рад њу са Бу гар ском ко мо ром за 
ин ве сти ци о но про јек то ва ње из Со фи је, ор га ни зу ју
ћи Се ми нар на ви ше не го ак ту ел ну те му  „Зе мљо
тре сно ин же њер ство“ (Se i smic De sign of Struc tu res). 
По сле одр жа ног Се ми на ра, пе так 8. април, де ле га
ци ја из Бу гар ске, за јед но са до ма ћи ни ма, по се ти ла је 
гра ди ли ше мо ста пре ко Ду на ва код Бе шке. 

Се ми нар „Зе мљо тре сно ин же њер ство“ одр жан 
је у Бе о гар ду, у про сто ри ја ма Ко мо ре, а пре да ва
чи су би ли еми нент ни струч ња ци из ове обла сти, 
про фе сор Еле на Ва се ва (На ци о нал ни ин сти тут за 
ге о фи зи ку на Бу гар ској ака де ми ји на у ка  од сек: зе
мљо тре сно ин же њер ство), проф. др Стан ко Бр чић 
(Гра ђе вин ски фа кул тет у Бе о гра ду) и проф. др Ђор
ђе Ла ђи но вић (Фа кул тет тех нич ких на у ка у Но вом 
Са ду). 

Пр ви пре да вач је био проф. др Стан ко Бр чић са 
те мом  „ Ba sic ap pro ac hes to ear thqu a ke analysis, with 
par ti cu lar re fe ren ce to po un ding of bu il dings“ у ко јој су 
при ка за ни основ ни пој мо ви у ве зи са зе мљо тре си
ма: ка ко на ста ју и шта пред ста вља ју, о тек тон ским 
плочама и основ ним об ли ци ма на глих ре ла тив них 
по ме ра ња из ме ђу пло ча уз осло ба ђа ње аку му ли
ра не енер ги је и ра ди ја ци је на пон ских та ла са кроз 
уну тра шњост и по по вр ши ни Зе мље. При ка за ни су 
на чи ни ме ре ња зе мљо тре са, ка ко пре ко осло бо ђе не 
енер ги је, та ко и пре ко ма ни фе ста ци је, од но сно  по
сле ди це зе мљо тре са са ста но ви шта на ста лих оште
ће ња и ра за ра ња. 

Дру ги пре да вач је био проф. др Ђор ђе Ла ђи но вић 
са те мом  „ Esti ma tion of de for ma tion and strength 
de mands for per for man ce ba sed se i smic de sign“ у ко
јој је при ка зао ме то до ло ги ју за про це ну си гур но сти 
и про јек то ва ње се и змич ки от пор них кон струк ци ја 
на осно ву при ме не спе ка та ра оште ће ња, пре ко ко
га (спек тра оште ће ња) се мо же про це ни ти по вре
дљи вост кон струк ци ја да тих свој ста ва и ра зор ни 
по тен ци јал раз ма тра не се и змич ке по бу де. Спек тар 
оште ће ња пред ста вља про ме ну ин дек са оште ће ња 
си сте ма са јед ним сте пе ном сло бо де, ко ји су из ло же
ни деј ству не ког спе ци фич ног зе мљо тре са, у функ
ци ји при гу ше ња и пе ри о да ви бра ци ја. 

По след њи пре да вач је би ла го шћа из Бу гар ске  
Еле на Ва се ва чи ја је те ма би ла  „Де фи ни са ње на
ци о нал них па ра ме та ра за при ме ну у Euro co de 8” у 
ко ме су при ка за ни не ки ре зул та ти, у ве зи са на ци о
нал ним анек си ма за при ме ну EN19981 Euro co de 8, 
кон крет но  „Про јек то ва ње обје ка та за от пор ност на 
зе мљо трес”. Јед на од основ них те ма у EN19981 је де
фи ни са ње се и змич ке по бу де. Због ве ли ких раз ли ка 
из ме ђу се и змич ког ри зи ка и се и змич ке ка рак те ри
сти ке у раз ли чи тим европ ским зе мља ма, се и змич ка 
по бу да је ге не рал но де фи ни са на и омо гућена је упо
тре ба раз ли чи тих на ци о нал них па ра ме та ра. 

По сле за вр ше ног Се ми на ра го сти из Бу гар
ске, са јед ним бро јем чла но ва ИКС  до ма ћи ни
ма, али и ве ћом гру пом но ви на ра, об и шли су гра
ди ли ште мо ста у Бе шки пре ко Ду на ва. По се та 
овом ве ли ком и из у зет но зна чај ном гра ди ли шту 
на Ко ри до ру 10, ор га ни зо ва на је пред сам за вр
ше так нај ве ћег мо стов ског лу ка од 210 ме та ра.  
Ко ле га ма из Бу гар ске, на гра ди ли шту  ис под мо ста, 
обра тио се проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед
ник Ко мо ре и ре као да су пре да ва ња на се ми на ру 
би ла из у зет ног ква ли те та, а до „ов де, на овом ве ли
ком мо сту и гра ди ли шту, ће мо „из пр ве ру ке”, од са
мог не и ма ра и њи хо вих ру ко во ди ла ца са зна ти ка ко 
се мост опи ре по ме ра њу тла”. Шу марц је још ре као 
да је већ по сто је ћи мост пре ко Ду на ва, у вре ме ка да 
је из гра ђен, био не и мар ско ре мек де ло у свет ским 
раз ме ра ма, на ко ме су ра ди ли срп ски ин жење ри и 
про јек тан ти, а из гра ди ле га до ма ће фир ме. 

О ра до ви ма на из град њи мо ста ду гог пре ко два 
ки ло ме тра го во рио је Сло бо дан Ми тро вић, за ме ник 
ди рек то ра про јек та из аустриј ске „Ал пи не”, из во ђа
ча ра до ва. Ми тро вић је ис та као да су про јек то ва
њу и из град њи мо ста при ме ње ни нај ви ши свет ски 
стан дар ди и ка да је реч о се и зми ци и по ме ра њу тла, 
јер је мост пре ко Ду на ва ло ци ран на кли зи шту. Свих 
42 сту бо ва, по себ но они у ко ри ту Ду на ва и на де сној 
оба ли, та ко су из гра ђе ни да су ап со лут но от пор ни 
на по ме ра ње тла. (Де та љан текст о из град њи мо ста 
до но си мо у ру бри ци „Из во ђач ки по ду хва ти” из пе
ра Сло бо да на Ми тро ви ћа). 

                                                        При ре ди ла Ол га Д. Дам ња но вић

Се ми нар о зе мљо тре сном ин же њер ству

Еле на Ва се ва Стан ко Бр чић Ђор ђе Ла ђи но вић
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КОНКУРСИСтРУчНИ ИСПИтИ

ИЗ РаДа МатИчНИХ СЕКЦИЈа

СЛОБОДАНКА СИМИЋ

 У Ин же њер ској ко мо ри Ср би је уве ли ко се 
при пре ма по ла га ње струч них ис пи та у јун ском 
ис пит ном ро ку 2011. го ди не. Ко ми си је за по ла га
ње струч ног ис пи та одр жа ле су се ми на ре за при
пре му по ла га ња ис пи та у дру гом ово го ди шњем 
ро ку. Се ми на ре за по ла га ње струч ног ис пи та одр
жа ле су сле де ће ко ми си је – за  ар хи тек тон ску, гра
ђе вин ску, елек тро тех нич ку и ма шин ску стру ку. 
Као и у прет ход ном (мар тов ском) ро ку ко ми си је 
ко је су има ле ма ли бро ја при ја вље них кан ди да та 
за по ла га ње ис пи та ор га ни зо ва ле су се ми на ре за 
при пре му оп штег де ла струч ног ис пи та, а за при
пре му по себ ног де ла струч ног ис пи та одр жа не су 

кон сул та ци је са кан ди да ти ма. 
Ана ли за успе ха кан ди да та ко ји су при су ство ва ли 

се ми на ри ма за при пре му по ла га ња струч них ис пи
та у мар тов ском ис пит ном ро ку по ка зу је да је око 88 
од сто кан ди да та ко ји су при су ство ва ли се ми на ри ма 
са успе хом по ло жи ло ис пит.   

За по ла га ње ис пи та у јун ском ро ку при ја ви ло се 474 
кан ди да та и то – за се дам стру ка 332 кан ди да та (ар хи
тек ту ра – 107, гра ђе ви на – 142, ма шин ство – 61, елек тро
тех ни ка – 88, са о бра ћај ци – 17 и тех но ло зи – 17),  за пет 
обла сти 41 (ур ба ни зам – 12, про стор ни пла не ри – 9, ге о
де зи ја – 8, пеј за жна ар хи тек ту ра – 10 и ме ли о ра ци ја – 2) и 
за под руч је еро зи је је дан кан ди дат.   

По ла га ње струч ног ис пи та у јун ском ис пит ном 
ро ку одр жа ва се у пе ри од од 1. до  24.    

Две на ци о нал не ин сти ту ци је, Ре пу блич ка 
аген ци ја за про стор но пла ни ра ње у са рад њи 
са Ин же њер ском ко мо ром Ср би је, ор га ни зу ју 
– ан кет ни не а но ним ни кон курс под на зи вом 
„Ва ро ши и ва ро ши це Ср би је“. 

Ка рак тер кон кур са је – оп шти/јавни, ан
кет ни, јед но сте пе ни и не а но ним ни. 

Пра во уче шћа на кон кур су има ју по је дин
ци (про стор ни пла не ри, ур ба ни сти, ар хи тек
те, еко но ми сти и дру ги) или аутор ски ти мо
ви, ко ји се ба ве про стор ним пла ни ра њем, 
ур ба ни змом или ар хи тек ту ром, a стал но су 
на ста ње ни на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 

За да так. Кон курс се са сто ји из два де ла: 
део а. Мо гућ но сти про стор ног, еко ном ског и 
со ци јал ног раз во ја, и еко ло шког уна пре ђе ња 
ва ро ши и ва ро ши ца, и њи хо ва уло га у ре ги
о нал ном раз во ју Ср би је; део б. Мо гућ но сти 
об но ве и фи зич ког (ур ба ни стич коар хи тек
тон ског) уре ђе ња ва ро ши и ва ро ши ца Ср би је 
– а мо гу ће је об је ди ни ти део а. и део б. (а+б). 

При ја вљи ва ње ра до ва је до 1. ју ла 2011. 
го ди не. 

Рок за пре да ју ра до ва ис ти че 15. но вем бра 
2011. го ди не

Рас пи си ва чи кон кур са – РАПП и ИКС 
пред ви де ли су пет нов ча них на гра да за ко је је 
обез бе ђен бу џет од 1.200.000 ди на ра. 

Пр ва на гра да – 500.000 ди на ра. 
Дру га на гра да  – 300.000 ди на ра. 
Тре ћа на гра да – 200.000 ди на ра. 
Два от ку па по 100.000 ди на ра. 

Пу бли ка ци ја са свим при спе лим ра до ви ма 
би ће об ја вље на на кон за вр шет ка кон кур са, 
кра јем ове или по чет ком 2012. го ди не. 

Све ра до ве ко ји бу ду пре да ти у пред ви ђе
ном ро ку пре гле да ће и оце ни ти Жи ри кон
кур са ко ји са чи ња ва ју: проф. др Бо ри слав 
Стој ков, пред сед ник, проф. др Ми ли ца Ба
јићБр ко вић, пот пред сед ни ца, док су чла но
ви – проф. др Вла ди мир Ма цу ра и проф. др 
Вла дан Ђо кић, др Едвард Ја ко пин и доц. др 
Ве ли мир Ше ће ров.  

Струч ни из ве сти о ци кон кур са су мр Ми
ли ца До бри чић и Ива на Сте фа но вић, ди пло
ми ра не про стор не пла нер ке. 

Тех нич ки се кре тар кон кур са је Ива на Ла
зин, ди пло ми ра на еко но мист ки ња. 

За ин те ре со ва ни уче сни ци кон кур са о де
таљ ним про по зи ци ја ма по дроб но се мо гу ин
фор ми са ти на ин тер нет стра ни ци Ре пу блич
ке аген ци је за про стор но пла ни ра ње ( ww w.
rapp.gov.rs) и Инжењерске коморе Србије 
(www.ingkomora.rs). 

Ако сајт не обезбеди све тражене 
информације заинтересовани за учешће на 
конкурсу могу их добити на два стабилна 
београдска телефона – 0113640342, контакт 
особа Ивана Стефановић, или 0116557420, 
контакт особа Ивана Лазин. 

Конкурсни списак вароши и варошица 
На списку локалних самоуправа које су 

обухваћене конкурсом налазе се 33 вароши 

Ва ро ши и ва ро ши це у де цен тра ли за ци ји и 
по ли цен три зму

ВЕРА ЈУРЈЕц
СЛОБОДАНКА СИМИЋ

На Кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та ко
ји су од ин те ре са за чла но ве ма тич них сек ци
ја Про јек та на та и Из во ђа ча ра до ва при сти гле су 
54 при ја ве. Све при ја ве је раз мо три ла Кон курс на 
ко ми си ја у скла ду са Пра вил ни ком за су фи нан
си ра ње про је ка та, усво је ним од стра не из вр шних 
од бо ра МСП и МСИР. При сти гле при ја ве су ран
ги ра не и за по моћ/су фи нан си ра ње ода бран је 31 
про је кат. Због не до вољ них сред ста ва 23 при ја
ве су од би је не. Свој пред лог Кон курс на ко ми си ја 
је до ста ви ла из вр шним од бо ри ма МСП и МСИ, 
ко ји су га у не из ме ње ном об ли ку при хва ти ли.  
Од 31 про јек та ко ји ће се фи нан сиј ски по мо ћи у ка
те го ри ју „књи гемо но гра фи је“ спа да ју три, у „ча со
пи си, при руч ни ци и пу бли ка ци је“ – се дам, „ску по
вима ни фе ста ци је“ – 20 и „из ло жбе“ – јед на. 

Ко мо ра ће по мо ћи сле де ће књи ге и мо но гра фи
је: Српскиархитектиутокутранзиције2000–2011, 
ауто ра Ане Ма рије Ко венц Ву јић, Атлас народ
ног градитељства Јабланичког округа и Хидро
десулфуризација (мо но гра фи ја), као и ча со пи се, 
при руч ни ке и пу бли ка ци је: Ар хи тек тон, Фо рум, 
Ар хи тект, Гра ђе вин ски ка лен дар 2011, Тех ни ка, 
Eco lo gi ca, Ма те ри ја ли и кон струк ци је, За шти та 

ма те ри ја ла, Ра ци о на ли за ци ја кон струк ци је фил
те ра, Про це сна тех ни ка, Хе миј ска ин ду стри ја и 
Che mi cal In du stry & Che mi cal En gi ne e ring Qu ar
terly (CI&CEQ). 

Нов ча ну по моћ до би ће сле де ће ма ни фе ста ци
је и ску по ви – на уч ни, струч ни, кон фе рен ци је, 
се ми на ри, са ве то ва ња: Ше ста бе о град ска ин тер
на ци о нал на не де ља ар хи тек ту ре – БИ НА 2011, 
Ис пи ти ва ње ква ли те та кон струк циј ских бе то на 
са са др жа јем елек тро фил тер ских пе пе ла, Да ни 
ар хи тек ту ре Ни ша 2011, Во до вод и ка на ли за ци ја 
11, 40. Кон фе рен ци ја о ко ри шће њу и за шти ти во
да – ВО ДА 2011, Оце на ста ња, одр жа ва ње и са на
ци ја гра ђе вин ских обје ка та и на се ља, 25. Кон грес 
и Ме ђу на род ни сим по зи јум Дру штва за ис пи ти
ва ње и  ис тра жи ва ње ма те ри ја ла и кон струк ци ја 
Ср би је,   6. Кон грес ци глар ске ин ду стри је Ср би је 
са ме ђу на род ним уче шћем,  24. Ин тер на ци о нал на 
кон фе рен ци ја ECOS 2011, На пред ни ма те ри ја ли и 
мо гућ но сти њи хо ве при ме не, Пр ва кон фе рен ци
ја о об но вљи вим из во ри ма елек трич не енер ги је 
(OIEE), Осве тље ње 2011, 24. Кон грес из про це сне 
тех ни ке PRO CE SING 2011, 15. Сим по зи јум тер ми
ча ра Ср би је, Ин ду стриј ска енер ге ти ка и за шти та 
жи вот не сре ди не у зе мља ма Ју го и сточ не Евро пе.  
Су фи нан си ра ју ћа по моћ одо бре на је и јед ној из
ло жби – Са ло ну пеј за жне ар хи тек ту ре.     

су фи НАН си РА њЕ

Одо брен тридесетједан пројекат

За јун ски рок се при ја ви ло 
474 кан ди да та

РЕ Пу блиЧ КА АгЕН ци ЈА ЗА ПРО сТОР НО ПлА Ни РА њЕ (РАПП) у сА РАд њи сА 
 иН жЕ њЕР сКОМ КО МО РОМ сР би ЈЕ (иКс) 

                  Ада                                                    Алексинац                                          Апатин                                     Бачка Tопола                           Бела Црква

Бујановац

Кањижа Косовска Митровица                      Књажевац                                      Ковин                                      Кула

Велика Плана

Власотинце
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и варошице чији је број становника 10.000
20.000. То су: Сента 20.302, Прибој 19.564, 
Књажевац 19.351, Апатин 19.320, Кула 19.301, 
Темерин 19.216, Косовска Митровица око 
19.000 (северни део), Стара Пазова 18.645, 
Неготин 17.758, Трстеник 17.180, Алекси
нац 17.171, Шид 16.311, Власотинце 16.212, 
Велика Плана 16.210, Бачка Топола 16.171, 
Пријепоље 15.031, Нови Бечеј 14.452, Ковин 
14.250, Куршумлија 13.639, Прешево 13.426, 
Пожега 13.206, Сјеница 13.161, Србобран 
13.091, Ивањица 12.350, Бујановац 12.011, 
Сурдулица 10.914, Бела Црква 10.675, Ада 
10.547, Нова Варош 10.335, Кањижа 10.200, 
Црвенка 10.163, Мајданпек 10.071 и Лебане 
10.004. Општине на чијој се територији нала
зи награђена варош или варошица ће у складу 
са својим могућностима консултативно анга
жовати награђеног аутора или ауторку код 
израде просторнопланских, урбанистичких 
или других планских докумената. 

 вредновање конкурсних радова – 
критеријуми 
Прва фаза – разлози за елиминацију: 

уколико учесник конкурса не преда рад у 
предвиђеном року и на предвиђени начин 
биће елиминисан; уколико учесник кон
курса не достави све неопходне прилоге 
предвиђене садржајем конкурсног рада биће 
елиминисан. 

Друга фаза – вредновање радова (радови 
који нису елиминисани биће рангирани) на 
основу следећих критеријума: креативност 
идеје предложеног решења; реалност идеје 
предложеног решења; комуникативност 
идеје предложеног решења; иновативност 
идеје предложеног решења; укупан допри
нос идеје у просторном и/или урбанистич
ком смислу. 

Начин реализације конкурса 
Општине на чијој се територији налази 

награђена варош или варошица ће у складу 
са својим могућностима консултативно ан
гажовати награђеног аутора или ауторку код 
израде просторнопланских, урбанистичких 
или других планских докумената. 

 Надлежни органи који решавају
  евентуални спор 
Након доношења одлуке Жирија, а у року 

од 15 дана, надлежан за решавање евентуал
них спорова је Управни суд у Београду. 

Конкурс има за циљ 
Основни циљ конкурса „Вароши и варо

шице Србије“ јесте доказивање да и мали ур
бани центри (до 20.000 становника) могу да 
имају и те како значајну улогу у развоју Србије 
уколико се у државној политици примене 
два принципа: принцип децентрализације и 
принцип полицентризма. 

Децентрализација значи спуштање 
надлежности за развој на нижи ниво од 
данашњег уз обезбеђење инструмената који 
би омогућили мањим општинама и њиховим 
урбаним центрима да се упусте у развојне 
процесе сами или, још боље, удружени са су
седима. Ово подразумева враћање имовине 
локалној самоуправи, даљи развој фискалне 
децентрализације, јачање кадровских и ин
ституционалних капацитета мањих општина, 
буџетску самосталност. То истовремено зна
чи и већу одговорност за развој територије и 
свих насеља на њој. 

Полицентризам подразумева државну по
литику која би дала пуну подршку урбаним 
центрима, омогућила њихову економску, 
социјалну и физичку обнову, и тиме их под
стакла да буду генератори (мотори) развоја 
на локалном нивоу, опет уз нужну претпо
ставку сарадње на вишем (регионалном) ни
воу ради успешнијег економског и социјалног 
развоја и ради решавања проблема села и ру
ралног развоја. 

Средњи и мали урбани центри (вароши 
и варошице) могу да одиграју значајну улогу 
имајући у виду следеће: да их у Србији има 
већи број; да су распоређени доста равномер
но на територији Србије; да имају традицију 
урбаног живота и рада; да имају стил грађења 
урбаног карактера уз препознатљиве регио
налне особине; да имају специфично, и често 
квалитетно природно окружење, али да су 
последњих деценија потпуно занемарени   у 
развојној политици; да су привредно потпуно 
девастирани; да су демографски и социјално 
у све тежој ситуацији; да су комунално веома 
слабо опремљени у највећем броју случајева; 
да физички и естетски све више пропадају; да 
немају капацитет који би им омогућио већу 
самосталност у одлучивању и примени одлу
ка о развоју. 

Неколико примера ипак показују да 
је могуће активирати овај запуштени 
потенцијал Србије, бројне вароши и варо
шице, како би она била укупно успешнија, 
регионално уједначенија, конкурентнија и 

уређенија, и тиме привлачнија и за инвести
торе, за туристе, али и за житеље ових насеља. 

Конкурс у два дела 
Део а. – Могућности просторног, еко

номског и социјалног развоја, и еколошког 
унапређења вароши и варошица, и њихова 
улога у регионалном развоју Србије. У овом 
делу конкуренти треба да покушају да дефи
нишу развојне моделе и могућности развоја 
и обнове (економскосоцијалнофизичке) 
једне вароши или варошице из списка пред
ложених, и да установе моделе њиховог иден
титета и активирања на широј, регионалној 
основи, како би више утицалe и на развој села 
у окружењу, као и на повезивање са другим ур
баним центром или центрима у окружењу. Има 
ли одабрана варош шансу за ревитализацију и 
напредак у будућности и на основу чега? Да 
ли природно и животно окружење могу да 
допринесу економском и демографском опо
равку? Да ли локална привреда захтева нове 
иницијативе и какве? Да ли начин уређења ода
бране вароши и јасног сеоског окружења треба 
унапредити и како? Потребно је објаснити и 
аргументовати карактеристичне развојне осо
бине изабране вароши или варошице, и то 
илустровати на одговарајући начин графички, 
текстуално или табеларно (нумерички). Битно 
је да просторну, економску, социјалну и еко
лошку димензију треба посматрати повезано, 
међуутицајно, и да изабрану варош или варо
шицу треба посматрати и у ширем регионал
ном окружењу. При том, историју, традицију и 
укупну културу треба разматрати као значајан 
елемент у смислу појашњења идентитета ва
роши или варошице, водећи рачуна о њиховој 
повезаности са руралним окружењем. 

Део б. –  Могућности обнове и физичког (ур
банистичкоархитектонског) уређења вароши 
и варошица Србије. У овом делу конкуренти 
треба да посвете пажњу урбаној структури из
абране вароши или варошице, њеним корени
ма и могућностима унапређења, уређења или 
заштите, као и архитектури која носи обележја 
стила локалног или регионалног каракте
ра, и могућности модерне интерпретације и 
унапређења стила грађења. Има ли одабрана 
варош идентитет и на чему се заснива? Да ли 
начин организације насеља (урбанизам) може 
да допринесе квалитету живљења и рада у ва
роши, и како? Који је значај јавних простора и 
како их унапредити? Да ли стил грађења (архи
тектура) има смисла када је реч о успешнијој 

будућности одабране вароши или варошице? 
Код овога треба посебно обратити пажњу 
на енергетску ефикасност грађења, еколош
ку одрживост и естетску јасноћу и идентитет 
грађевина јавног, привредног и духовног ка
рактера. Урбанизам и архитектура вароши и 
варошица Србије у великој мери зависе од кул
турне традиције, географије, економске струк
туре и демографскосоцијалног хабитуса тих 
малих урбаних центара, као и од њихове улоге 
у административноорганизационом смислу 
(општински центар, центар заједнице села и 
сл.), што може да има утицаја на структуру, 
форму и морфологију насеља. Компактност и 
рационалност у урбанистичком смислу, као и 
регионални естетски идентитет и еколошко
енергетска ефикасност и одрживост су важни 
критеријуми код обнове и физичког уређења 
мањих урбаних центара данас, као и код стил
ског уобличења архитектуре. 

Задатак за потенцијалну конкуренцију 
У овом конкурсу задатак конкурената или

ти заинтересованих за награде је: да изаберу 
једну варош или варошицу из списка предло
жених (једну варош или варошицу могу ода
брати највише три конкурента; након евенту
алног пријављивања три конкурента за једну 
варош, она ће бити брисана са списка); опре
деле се да раде део А или део Б, или обједињено 
и А и Б; да одабрани део (А или Б) или делове 
(А и Б) обраде на слободан начин на 3 посте
ра формата 70х100 центиметара; конкуренти 
могу слободно да изаберу начин (технику) 
презентације или размеру, уз препоруку да 
за део А користе размеру 1:25.000, а за део Б 
1:2.500 (техника обраде је слободна и не утиче 
на оцену рада); да уз постере приложе и текст 
на максимално 10 страна, укључујући гра
фичке прилоге и фотографије (текст припре
мити у фонту Times New Roman 12); да при
ложе доказ да су посетили обрађену варош 
или варошицу (потврда локалне урбанистич
ке канцеларије, у којој ће добити и потребне 
подлоге, информације и слично; потврду 
ће сваки кандидат добити преко emaila по 
пријављивању рада; потврду је потребно ове
рити у локалној урбанистичкој канцеларији 
и приложити приликом предаје рада); да рад 
бране пред Жиријем (оцењивачким судом) и 
другим конкурентнима приликом јавног рада 
(семинара) овог жирија.

                                     Припремио Милован Пауновић

КОНКУРСИ КОНКУРСИ

                                                                   Куршумлија                                                             Лебане                                                             Мајданпек              Пријепоље                                         Сента                                                         Сјеница                                                                  Србобран

Прибој

Прешево

Пожега

Нова Варош

Нови Бечеј

Неготин

Сурдулица

Стара Пазова

Темерин

Трстеник

Шид

Црвенка

Ивањица
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БИ СЕР КА шВАРц 

У увод ном де лу аутор је при сут не упо знао са глав
ним од ред ба ма Ди рек ти ве о енер гет ским пер фор
ман са ма згра да (Di rec ti ve 2010/31/EU on the Energy 
Per for man ce of Bu il dings), основ ног прав ног ин стру
мен та чи јом се при ме ном мо же оства ри ти нај ве ћа 
уште да енер ги је, с об зи ром на то да се за по тре бе згра
да у све ту тро ши пре ко 40 од сто це ло куп но про из ве
де не енер ги је. У на став ку је из ло жио осмо го ди шња 
ис ку ства из Ве ли ке Бри та ни је у до но ше њу про пи са 
о енер гет ској ефи ка сно сти у згра да ма, енер гет ским 
сер ти фи ка ти ма, обу ци ка дро ва за им пле мен та ци ју, 
про бле ми ма ко ји су се ја вља ли у њи хо вој при ме ни и 
ре ше њи ма, као и о ме ра ма за пре ва зи ла же ње на ста
лих про бле ма. 

Глав на ка рак те ри сти ка Ди рек ти ве 2010/31/ЕУ, 
на ко јој је ба зи ра на Ме то до ло ги ја сер ти фи ка ци је 
згра да у Ве ли кој Бри та ни ји, про пи су је да се згра
де сер ти фи ку ју по по тро шњи при мар не енер ги је 
и еми си ји угљенди ок си да. Но ве ме ре ко је тре ба 
уве сти у скла ду са но вом ди рек ти вом од но се се на: 
уво ђе ње ре дов них ин спек циј ских пре гле да си сте
ма гре ја ња и кли ма ти за ци је од стра не не за ви сних 
екс пе ра та, ус по ста вља ње ли ни ја фи нан си ра ња ме
ра уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти и спро во
ђе ња ана ли за тех ноеко ном ске оп ти ми за ци је (Cost 
Op ti mal Re qu i re ments). Еле мен тар ни зах те ви у 
сми слу енер гет ске ефи ка сно сти од но се се ка ко на 
са ме згра де та ко и на еле мен те угра ђе них си сте ма 
(за КГХ, при пре му са ни тар не во де и осве тље ње). 
Ди рек ти ва, та ко ђе, иде пре ма за до во ље њу Кјо то 
про то ко ла, чи јим су се усва ја њем чла ни це ЕУ оба
ве за ле да ће го ди шње сма њи ва ти еми си ју угљен
ди ок си да за 330 ми ли о на то на у од но су на 1990. 
го ди ну. Овом Ди рек ти вом уве ден је но ви циљ по
знат под на зи вом „202020“, ко ји пред ви ђа да се до 
2020. го ди не за 20 про це на та сма њи еми си ја га со ва 
ста кле не ба ште, за 20 про це на та сма њи по тро шња 
енер ги је по ве ћа њем енер гет ске ефи ка сно сти у од
но су на 1990. и да се 20 про це на та по треб не енер
ги је обез бе ди из об но вљи вих из во ра. 

Ка да је Ве ли ка Бри та ни ја 2006. го ди не по че ла 
да при ме њу је основ ну вер зи ју Ди рек ти ве из 2002 
(EPBD 2002/91/EC), сва на ци о нал на ре гу ла ти ва 
до не се на је та ко да за до во љи основ не од ред бе ове 
ди рек ти ве, али су при до но ше њу про пи са во ди ли 
ра чу на и о на ци о нал ним спе ци фич но сти ма у Ве
ли кој Бри та ни ји, ка ко у по гле ду кли мат ских та ко и 
тр жи шних усло ва. У до но ше њу пр ве ва ри јан те пра
вил ни ка, по ред  екс пе ра та/кон сул та на та из обла сти 
енер гет ске ефи ка сно сти, уче ство ва ли су и из во
ђа чи, али и пред став ни ци про из во ђа ча ма те ри ја ла 
и опре ме из Ве ли ке Бри та ни је, ка ко би се при им

пле мен та ци ји про пи са из бе гли про бле ми у ефи ка
сној из град њи и ре кон струк ци ји обје ка та, уград њи 
опре ме и еко ном ски не ис пла ти ва ре ше ња. 

Пра вил ни ци о енер гет ским пер фор ман са ма згра
да у Ве ли кој Бри та ни ји но се озна ку L. Део L1 од но си 
се на стам бе не згра де, док се део L2 од но си на не стам
бе не. Де ло ви L1A и L2A при ме њу ју се за но ве згра де, 
док се де ло ви L1B и L2B при ме њу ју за по сто је ће ко је 
под ле жу ре кон струк ци ји, та ко да је оба ве зно уна пре
ђе ње њи хо вих енер гет ских пер фор ман си. 

Обе ле жа ва ју ћи крај Европ ске не де ље одр жи ве енер ги је (1117. април), мр Си ни ша Стан ко
вић је 15. апри ла одр жао пре да ва ње са те мом „Енер гет ска сер ти фи ка ци ја згра да – ис ку ства 
из ве ли ке Бри та ни је“. Ма ги стар Стан ко вић је екс перт у обла сти енер ге ти ке у згра дар ству, ди
рек тор BDSP Gro up из лон до на, овла шће ни ин же њер (Char te red En gi ne er i Fel low of Char te red 
In sti tu tion of  Bu il ding Ser vi ces En gi ne ers), што пред ста вља нај ви шу про фе си о нал ну ква ли фи
ка ци ју у ве ли кој Бри та ни ји. Уз то је и при зна ти ме ђу на род ни екс перт ко ји је уче ство вао у до
но ше њу ори ги нал них ди рек ти ва ЕУ из обла сти енер гет ских пер фор ман си згра да, као и ко ми
те ти ма ве ли ке Бри та ни је за на ци о нал ну им пле мен та ци ју 

ЕНЕР гЕТ сКА сЕР Ти фи КА ци ЈА ЗгРА дА – ис Ку сТвА иЗ вЕ ли КЕ бРи ТА Ни ЈЕ 

Пет кри те ри ју ма за енер гет ски 
раз ред згра де 

ИСКУСтва

Си ни ша Стан ко вић

Blue Center se nalazi u jednom od naji-
staknutijih delova Novog Beograda – u 
centralnoj poslovnoj zoni – idealnoj 
lokaciji za Vaše kancelarije, odakle je 
sve dostupno.
Zadovoljavajući najviše internacional-
ne standarde, Blue Center će podići 
Vaše poslovanje na viši nivo.
Ugodan i inspirativan, Blue Center će 
Vas motivisati da činite i želite više.

Poslovna zgrada mora da ponudi udoban, siguran, fl eksibilan, 
tehnološki unapređen i estetski ugodan radni prostor. Mora 
da bude u stanju da zadovolji specifi čne poslovne potrebe 
vezane za opremu, tehničke uslove, materijale i 
funkcionisanje.
Zgrada klase A+ mora da pruži i više.

Zgrada klase A+ mora da pruži i više

BLUE CENTER d.o.o.
Španskih Boraca 3
11070 Novi Beograd
Tel. +381 11 31 21 362
info@bluecenter.rs

Kao poslovna zgrada koja u prizemlju 
sadrži i prodajne i ugostiteljske prostore, 
Blue Center je sinonim za najviše poslov-
ne standarde. Sastoji se od dva podzemna 
nivoa, prizemlja, 6 spratova i povučenog 
sprata sa krovnom terasom. Prostrana 
podzemna garaža obezbeđuje 470 par-
king mesta.

Glavni ulazi u zgradu su 2 ulazna hola, 
do kojih se stiže pešačkim prilazom, koji  
vode do 4 hodnika ka kancelarijama, pod 
stalnim nadzorom obezbeđenja.

Prostorije u zgradi zamišljene su kao adap-
tibilne i prilagodljive. Svi prostori u  zgradi 
mogu da se zakupe pojedinačno, grupno ili 
izdeljeno, zavisno od  zahteva zakupaca.

Svi spratovi, od prvog do sedmog, 
zamišljeni su kao open-space poslovni 
prostor i nude 30.000 m2 kvalitetnih pro-
storija. Prodajni prostori su u prizemlju – 
vidljivi iz svih uglova i pristupačni iz svih 
pravaca.

Mogućnosti za povezivanje, uz po-
moć svih raspoloživih mreža, doprineće ra-
zvoju Vašeg poslovanja i olakšaće njegovo 
širenje ili unapređivanje. Efi kasnost objek-
ta zadovoljava najviše standarde vezane za 
sigurnost i primenjene sisteme, i tako mi-
nimizira troškove održavanja i poslovanja.

Kombinovanjem efi kasnosti i komfora, 
Blue Center postaje savršeno mesto za 
Vaš posao.

  Bogato prirodno osvetljenje
  Visina plafona u kancelarijama – 2,85 m
  Fleksibilan dizajn osnova
  Dvostruka visina plafona u ulaznim holovima
  Dupli pod u poslovnom prostoru
   Zastakljena fasada sa prozorima koji mogu da se otvaraju
  Ulazi i dizajn zgrade prilagođeni osobama sa hendikepom
  Podzemna garaža na dva nivoa, sa 470 parking mesta
  S ve kancelarije i zajedničke prostorije su potpuno 

klimatizovane pomoću  četvorocevnog sistema
  Vrhunski fasadni sistem
 Međunarodni protivpožarni standardi
  Luksuzne zajedničke prostorije
  Obezbeđeni svi servisi u okviru zgrade

U želji da postane orijentir Novog Beograda, Blue 
Center pruža usluge i

 prednosti najviših standarda.
Ako tražite najprikladniji prostor za razvoj svog poslovanja, 

Blue Center je pravo mesto za Vas.

oglas i 4 str teksta 4 ОВО.indd   1 7.4.2011   18:55:13
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Сер ти фи ка ти о енер гет ским пер фор ман са ма згра
да у Ве ли кој Бри та ни ји EPCs (Energy Per for man ce Cer
ti fi ca te) при ка зу ју енер гет ски раз ред згра де од ре ђен 
на осно ву про ра чу на тих вред но сти ин ди ка то ра енер
гет ске ефи ка сно сти, а на осно ву на ци о нал ног ме то
да за про ра чу не NCM (Na ti o nal Cal cu la tion Met hod), 
и оба ве зни су за све згра де ко је се на ла зе на тр жи
шту не крет ни на. Енер гет ски раз ред згра де из ра жа ва 
се на ска ли од А до G, на ко јој раз ред А пред ста вља 
нај е фи ка сни ју ка те го ри ју. Ва жност овог сер ти фи ка
та је 10 го ди на. За згра де јав не на ме не оба ве зни су и 
сер ти фи ка ти DECs (Dis play Energy Cer ti fi ca te), ко ји 
се из да ју на осно ву из ме ре них вред но сти по тро шње 
енер ги је и еми си је угљенди ок си да, и из ра ђу ју се сва

ке го ди не, та ко да се на овом сер ти фи ка ту мо же ви
де ти на чин ко ри шће ња згра де. Енер гет ски раз ре ди се 
раз ли ку ју у од но су на EPCs сер ти фи кат. 

Да би се од ре дио енер гет ски раз ред згра де, нео
п ход но је да се за до во љи пет кри те ри ју ма: при хва
тљи ва еми си ја угљенди ок си да (25 од сто ни жа од 
мак си мал не вред но сти про пи са не за но ве згра де), 
ујед но и основ ни и нај ва жни ји услов, огра ни че ње у 
флек си бил но сти про јект ног ре ше ња (у по гле ду тер
мич ког омо та ча, као и у по гле ду из бо ра тех нич ких 
си сте ма и из во ра енер ги је, али та ко да бу де за до во
љен пр ви кри те ри јум), огра ни че ње то плот ног оп
те ре ће ња то ком ле та (у по гле ду ин ста ли са не сна ге 
кли ма ти за ци о ног по стро је ња), ква ли тет град ње и 
тех нич ки при јем (кроз три зах те ва: из бе га ва ње то
плот них мо сто ва, до бру зап ти ве ност и ба лан си ра ње 
и уре гу ли са ва ње си сте ма пре пу шта ња у рад) и обез
бе ђи ва ње ин фор ма ци ја (о на чи ну упо тре бе згра де и 
тех нич ких си сте ма, та ко да по тро шња у згра ди не 
пре ла зи про јект не вред но сти). 

Об ја шња ва ју ћи ци ље ве ме ра ко је про пи су је 
EPBD 2010/31/EU, Си ни ша Стан ко вић је на гла сио 
да се по ве ћа њем бро ја згра да ко је ис пу ња ва ју ми ни
мал не зах те ве у по гле ду зах те ва них енер гет ских ка
рак те ри сти ка по сти же не са мо сма ње ње по тро шње 
енер ги је не го и сма ње ње еми си је угљенди ок си да, на 
шта оба ве зу ју од ред бе Кјо то про то ко ла, као и да се 
Ди рек ти ва, уз од ре ђе не из у зет ке, од но си и на стам
бе не и на не стам бе не згра де.

Ко ми си ја   за пер ма нент но уса вр ша ва ње чла но ва 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је је у про те клом пе ри о ду 
(из ме ђу два из ла ска „Гла сни ка“) одр жа ла пет пре да
ва ња из раз ли чи тих обла сти. На во ди мо по дат ке о 
че ти ри пре да ва ња, по што о пе том „Гла сник“ пи ше у 
ру бри ци „ме ри ди ја ни“. 

У че твр так, 7. апри ла 2011. го ди не у про сто ри ја
ма Ко мо ре у Бе о гра ду, одр жа но је пре да ва ње на те му 
„Одр жа ва ње – пла ни ра ње и упра вља ње“. Пре да вач 
је био Не над Тр ку ља, дипл.инж.ел. Уче сни ци пре
да ва ња, ко јих је би ло три де се так, има ли су при ли ку 
да се упо зна ју са стра те ги јом, по ли ти ка ма и из во ђе
њем одр жа ва ња са по себ ним освр том на тро шко ве, 
уз груп ни рад у окви ру пре да ва ња. Циљ пре да ва ње је 
био при ме на у прак си ана ли зе тро шко ва по је ди них 
вр ста одр жа ва ња као и са гле да ва ње по сло ва одр жа
ва ња са тех ноеко ном ског гле ди шта. 

Пре да ва чи проф. др Пе тар Мит ко вић, дипл.инж.
арх. мр Ми ле на Ди нић, дипл.инж.арх. и Алек сан дра 
Ко не ски, дипл.инж.арх. одр жа ли су пре да ва ње на те
му:  „Ак ту ел ни про бле ми са вре ме ног гра да и мо гућ
но сти план ског ре ша ва ња у све ту и код нас”, 27. ма ја 
2011. го ди не у Бе о гра ду. Пре да ва ње је об у хва ти ло са
гле да ва ње про бле ма у са вре ме ном пла ни ра њу ур ба
них функ ци ја у град ској сре ди ни  и осврт на ур ба ни

стич ку прак су у САД и Ср би ји. Пре да ва ње је пра ти ло 
27 чла но ва Ко мо ре. 

Пре да ва ње на те му „План ски трет ман и прав
ни оквир ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је”, 
одр жа но је 1. ју на 2011. го ди не у Бе о гра ду. Пре да ва
чи су би ли мр Ђор ђе Ми лић, дипл.пр.пла нер и др 
Бра ни сла ва Ле по тић Ко ва че вић, дипл. прав ник. На 
пре да ва њу су раз мо тре на ак ту ел на пи та ња план ског 
трет ма на об но вљи вих из во ра енер ги је, као и ак ту ел
ни за кон ски оквир ко ри шће ња об но вљи вих из во ра 
енер ги је, са ци љем да се уче сни ци у про це су пла ни
ра ња и из град ње упо зна ју са ак ту ел ним про бле ми ма, 
као и да се из ве ду кон крет ни за кључ ци и од го ва ра ју
ће пре по ру ке. 

Пре да ва чи мр Жа кли на Гли го ри је вић, дипл.инж.
арх. и мр Вла ди мир Ми лен ко вић, дипл.инж.арх. одр
жа ли су 31. ма ја 2011. го ди не у Бе о гра ду, пре да ва ње 
из обла сти ур ба ни зма са те мом  „Дру ги је зик ур ба
ни зма  иден ти тет, са вре ме не раз вој не стра те ги је и 
про мо ци је гра да”. Ар хи тек те и ур ба ни сти су мо гли 
ви ше да чу ју о то ме ка ко учи ни ти по сао ур ба ни стич
ког и стра те шког пла ни ра ња при сту пач ним јав но сти, 
гра до ве при влач ним и ком пе ти тив ним, а про фе си ју 
ко ри сном и ра зу мљи вом у про мо ци ји гра до ва. На 
пре да ва њу је би ло три де се так чла но ва Ко мо ре. М. М. 

Пре да ва ња из раз ли чи тих обла сти
ПЕР Ма НЕНт НО УСавРШаваЊЕ

На црт пра вил ни ка о енер гет ској 
сер ти фи ка ци ји згра да 

Као сво је вр сни увод у пре да ва ње мр Си ни ше Стан ко ви ћа 
по слу жи ла је пре зен та ци ја На цр та пра вил ни ка о енер гет ској 
сер ти фи ка ци ји згра да, ко ји би уско ро тре ба ло да до не се Ми ни
стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња. 
О На цр ту пра вил ни ка... го во ри ла је доц. др Ма ја То до ро вић са 
Ма шин ског фа кул те та Бе о град ског уни вер зи те та, ко ја је не по
сред но уче ство ва ла у из ра ди овог до ку мен та.

ИСКУСтва ПЕРМаНЕНтНО УСавРШаваЊЕ

СтУчНО ПРЕДаваЊЕ

Па мет ни си сте ми у ре гу ли са њу 
са о бра ћа ја 
Дра ган Пу ца ре вић* 
Бла го је цо нић* 

Ви де ли смо да је Из мен љи ва са о бра ћај на сиг на
ли за ци ја већ је до сти гла од ре ђе ни ни во у сво јој при
ме ни ка да су у пи та њу «па мет ни си сте ми у ре гу ли са
њу са о бра ћа ја». У че му се они са сто је? Прак тич но се 
са вре ме ним тех но ло ги ја ма (бро ја чи, ви део над зор, 
сен зор ски уре ђа ји, GPS тех но ло ги ја) сни ма на чин 
од ви ја ња са о бра ћа ја, струк ту ра во зи ла ко ја се кре
ћу, вре мен ске при ли ке и слич но, те се на осно ву то га 
и вр ши из ме на са о бра ћај не сиг на ли за ци је ко јом се у 
да том тре нут ку ре гу ли ше са о бра ћај на по сма тра ној 
де о ни ци са вре ме ног пу та. 

Вр ло зна чај ни ефек ти се по сти жу у слу ча је ви ма 
ван ред них си ту а ци ја и за сто ја у са о бра ћа ју из раз ло га 
до га ђа ња са о бра ћај не не зго де, од ро на ка ме ња са пут
них ко си на или пак про ва љи ва ња тру па пу та, ка да се 
са о бра ћај пре у сме ра ва на ал тер на тив не прав це. Мо
ра се при зна ти да је ова ква тех но ло ги ја не за мен љи ва 
ка да је реч у без бед но сти и ефи ка сно сти кон тро ле са
о бра ћа ја у опи са ним си ту а ци ја ма та ко да ве ли ка це на 
за ње но при ме њи ва ње оправ да ва циљ. 

Сам на чин из ме не зна че ња зна ко ва, фор ми ра ње 
ра зних упо зо ре ња во за чи ма кроз ис пи се на дис пле
ји ма по ста вље ним на пор та ли ма из над са о бра ћај
них тра ка зах те ва ју при ме ну са вре ме не IT дно сно 
ра чу нар ске тех но ло ги је. Она је већ при лич но вре ме
на при сут на и пре у зи ма при мат у пра ће њу и кон
тро ли си сте ма се ма фо ри зо ва них рас кр сни ца на не
ком под руч ју. Тех но ло ги ја је до шла до са вр шен ства 
та ко да ми ни ро бо ти ка по ку ша ва да на ђе при ме ну у 
одр жа ва њу све тло сних уре ђа ја. 

Кроз па ле ту про из во ђа ча при су тих на на шем 
под руч ју нај лак ше се до ла зи до спо зна је шта се то 
мо же ко ри сти ти у оса вре ме њи ва њу тех нич ке ре гу
ла ци је са о бра ћа ја. На тај на чин се ства ра ју и но ве 
иде је ко је се пре зен ту ју кроз ка та ло ге да би по ла ко 
на ла зи ле при ме ну у ствар ним усло ви ма од ви ја ња 
са о бра ћа ја. 

Со лар ни па не ли као из во ри јеф ти не елек трич не 
енер ги је су сле де ћи ко рак у ве ћој при ме ни уко ли ко 
се ко ри сте ма ли по тро ша чи кроз LED тех но ло ги ју 
у из ра ди зна ко ва и опре ме. Ова кав на чин је већ на
шао и на ла зи сво је оправ да ње па се за то све ви ше 
ко ри сти, од се ма фо ра за ре гу ли са ње при сту па, код 
на па ја ња сиг на ла пе шач ких пре ла за, код по кре та ња 
ауто ма то зи ва них по лу бра ни ка на ула зи ма у пар ки
ра ли шта итд. 

СЕЛ МА из Су бо ти це, ЕЛ ТИМ и МО ДЕЛ 5 из Бе
о гра да, ХО РИ ЗОНТ из СР Не мач ке и АН ТО КОР из 

Ва ље ва, са мо су не ки од про из во ђа ча ко ји у свом 
про из вод ном про гра му има ју или све тло сну сиг на
ли за ци ју са вре ме не тех но ло ги је или све тле ће зна ко
ве и опре му ко ја се мо же ко ри сти ти са истим ни о ом 
услу ге као и на пу те ви ма Евро пе. 

IT тех но ло ги ја ће се све ви ше ко ри сти ти у на ред
ном пе ри о ду, што ће упро сти ти на чин ре гу ли са ња 
са о бра ћа ја, али ће   људ ски фак тор, ко ји је не из бе
жан, да ва ти пе чат сва ком си сте му кон тро ле и пра
ће ња са о бра ћа ја. Аспект бла го вре ме не ре ак ци је на 
ди на ми ку у ко јој се са о бра ћај оба вља, си гур но је, 
мо же се пре пу сти ти “па мет ним си сте ми ма” ако су 
се по ка за ли по у зда ни. Ме ђу тим, да би “па мет ни си
сте ми” би ли по у зда ни људ ска па мет и тех но ло ги ја у 
из ра ди мо ра ју до ћи до из ра жа ја. 

*дипл. инж. са о бра ћа ја из Ва ље ва 
* дипл. инж. са о бра ћа ја, ди рек тор Ди рек ци је за из град њу 
Оп шти не Уб 

ТРЕН дО ви у ПРи МЕ Ни IT ТЕх НО лО ги ЈА и сО лАР Них ћЕ ли ЈА у иЗ РА ди сА О бРА ћАЈ НЕ  
сиг НА ли ЗА ци ЈЕ и ОПРЕ МЕ



26 27

иНжЕњЕРсКЕ КОМОРЕ сРбиЈЕ
Glasnik

ДОКУМЕНта

1.Evrokodovi

     1.1Delokrug

Pod pojmom EVROKODOVI podrazumeva se set Evropskih standarda (EN) za projektovanje 
zgrada i ostalih gradjevinskih konstrukcija ali i za gradjevinske proizvode.

Evrokodovi iscrpno pokrivaju osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, osnovne 
gradjevinske materijale, sve glavne oblasti gradjevinskog konstrukterstva i širok opseg 
raznih vrsta konstrukcija i proizvoda.

TABELARNI PRIKAZ SVIH  EVROKODOVA - stanje Januar 2011

STANDARD ADENDUM CORRIGENDUM NAZIV  
ORIGINALA NAZIV

         

EN 1990-2002
A1-

2005
 2008 and 2010 Basis of structural design Osnove za proračun

         

EN 1991-1-1-
2002

   2004 and 2009
Actions on structures — Part 1-1: General actions — 
Densities,self-weight, imposed loads for buildings

Dejstva na konstrukcije - Deo 1-1: Opšta dejstva. 
Zapreminske težine,  sopstvena težina, korisna opterećeњa 
u zgradarstvu

EN 1991-1-2  
2002 

   
Actions on structures — Part 1-2: General actions — 
Actions on structures exposed to fire

Dejstva na konstrukcije - Deo 1-2: Opšta dejstva. Dejstva na 
konstrukcije izložene požaru

EN 1991-1-3 
2003 

   
Actions on structures — Part 1-3: General actions — 
Snow loads

Dejstva na konstrukcije - Deo 1-3: Opšta dejstva. Sneg

EN 1991-1-4-
2005

A1-
2010 

 
Actions on structures — Part 1-4: General actions — 
Wind actions

Dejstva na konstrukcije - Deo 1-4: Opšta dejstva. Vetar

EN 1991-1-5-
2003

   2004 and 2009 
Actions on structures — Part 1-5: General actions — 
Thermal actions

Dejstva na konstrukcije - Deo 1-5: Temperatura

EN 1991-1-6-
2005

  2008
Actions on structures — Part 1-6: General actions — 
Actions during execution

Dejstva na konstrukcije - Deo 1-6: Opšta dejstva. Dejstva 
tokom izvođenja

EN 1991-1-7-
2006

  2010
Actions on structures — Part 1-7: General actions — 
Accidental actions

Dejstva na konstrukcije - Deo 1-7: Opšta dejstva. Slučajna 
dejstva

EN 1991-2-
2003

   2004 and 2010 Actions on structures — Part 2: Traffic loads on bridges
Dejstva na konstrukcije - Deo 2: Saobraćajno opterećenje na 
mostovima

EN 1991-3 
2006

   
Actions on structures — Part 3: Action induced by 
cranes and machinery

Dejstva na konstrukcije - Deo 3: Dejstva prouzrokovana 
kranovima ili mašinama

EN 1991-4 
2006

    Actions on structures — Part 4: Silos and tanks Dejstva na konstrukcije - Deo 4: Silosi i rezervoari

         
EN 1992-1-1 

2004
   

Design of concrete structures - Part 1-1: General rules 
and rules for buildings

Proračun betonskih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila i 
pravila u zgradarstvu

EN 1992-1-2 
2004

   
Design of concrete structures - Part 1-2: General rules. 
Structural fire design

Proračun betonskih konstrukcija - Deo 1-2: Opšta pravila. 
Proračun konstrukcija izloženih požaru

EUROKODOVI I GRAĐEVINSKI PROIZVODI
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EN 1992-2-
2005

  2008
Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges. 
Design and detailing rules

Proračun betonskih konstrukcija - Deo 2: Betonski mostovi. 
Pravila za proračun i konstruisanje

EN 1992-3 
2006

   
Design of concrete structures - Part 3: Luiquid retaining 
and comtaimment structures

Proračun betonskih konstrukcija - Deo 3: Konstrukcije za 
tečnost

         
EN 1993-1-1 

2005
   

Design of steel structures - Part 1-1: General rules and 
rules for buildings

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila i 
pravila u zgradarstvu

EN 1993-1-2-
2005

 
 2005,2006 and 

2009
Design of steel structures - Part 1-2: General rules. 
Structural fire design

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-2: Opšta pravila. 
Proračun konstrukcija izloženih požaru

EN 1993-1-3-
2006

  2009
Design of steel structures - Part 1-3: General rules. 
Supplementary rules for cold-formed members and 
sheeting

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-3: Opšta pravila. 
Dodatna pravila za hladno-oblikovane profile i profilisane 
limove

EN 1993-1-4 
2006

   
Design of steel structures - Part 1-4: General rules. 
Supplementary rules for stainless steel

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-4: Opšta pravila. 
Dodatna pravila za nerđajući čelik

EN 1993-1-5-
2006

   
Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural 
elements

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-5: Puni limeni 
konstruktivni elementi

EN 1993-1-6-
2007

  2009
Design of steel structures - Part 1-6: Strength and 
stability of shell structures

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-6: Nosivost i stabilnost 
ljuski

EN 1993-1-7-
2007

  2009
Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures 
subject to out of plane loading

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-7: Konstrukcije od 
punog lima opterećene van svoje ravni

EN 1993-1-8-
2005

 
 2005,2006,2009 

and 2010 
Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-8: Proračun veza

EN 1993-1-9-
2005

 
 2005,2006 and 

2009
Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-9: Zamor

EN 1993-1-10-
2005

 
 2005, 2006 and 

2009
Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness 
and through-hickness properties

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-10: Žilavost i svojstva 
materijla po debljini

EN 1993-1-11-
2006

  2009
Design of steel structures - Part 1-11: Design of 
structures with tension components

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-11: Proračun 
konstrukcija sa zategnutim elementima

EN 1993-1-12-
2007

  2009
Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules 
for the extension of EN 1993 up to steel grades S700

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 1-12: Dodatna pravila 
za primenu EN 1993 i na čelike do S700

EN 1993-2-
2006

  2009 Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 2: Čelični mostovi

EN 1993-3-1-
2006

  2009
Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and 
chimneys. Towers and masts

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 3-1: Tornjevi, jarboli i 
dimnjaci. Tornjevi i jarboli

EN 1993-3-2-
2006

   
Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and 
chimneys. Chimneys

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 3-2: Tornjevi, jarboli i 
dimnjaci. Dimnjaci

EN 1993-4-1-
2007

   2009 and 2011 Design of steel structures - Part 4-1: Silos Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 4-1: Silosi

EN 1993-4-2-
2007

  2009 Design of steel structures - Part 4-2: Tanks Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 4-2: Rezervoari

EN 1993-4-3-
2007

  2009 Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 4-3: Cevovodi

EN 1993-5-
2007

    Design of steel structures - Part 5: Piling Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 5: Šipovi

EN 1993-6-
2007

  2009
Design of steel structures - Part 6: Crane supporting 
structures

Proračun čeličnih konstrukcija - Deo 6: Konstrukcije koje 
nose kranove

         

EN 1994-1-1-
2004

   
Design of composite steel and concrete structures - Part 
1-1: General rules and rules for buildings

Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Deo 
1-1: Opšta pravila i pravila u zgradarstvu.

EN 1994-1-2-
2005

  2008
Design of composite steel and concrete structures - Part 
1-2: General rules. Structural fire design

Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Deo 
1-2: Opšta pravila. Konstrukcije izložene požaru.

EN 1994-2-
2005

  2008
Design of composite steel and concrete structures - Part 
2: General rules and rules for bridges

Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Deo 2: 
Opšta pravila i pravila za mostove. 

         
EN 1995-1-1-

2004
   

Design of timber structures - Part 1-1: Common rules 
and rules for buildings

Proračun drvenih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila i 
pravila u zgradarstvu.

EN 1995-1-2-
2004

   
Design of timber structures - Part 1-2: General. 
Structural fire design

Proračun drvenih konstrukcija - Deo 1-2: Opšta pravila. 
Konstrukcije izložene požaru.

EN 1995-2-
2004

    Design of timber structures - Part 2: Bridges Proračun drvenih konstrukcija - Deo 2: Mostovi

         

EN 1996-1-1-
2004

   
Design of masonry structures - Part 1-1: General rules 
for reinforced and unreiforced masonry structures

Proračun zidanih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila za 
armirane i nearmirane zidane konstrukcije.

EN 1996-1-2-
2004

   
Design of masonry structures - Part 1-2:General rules. 
Structural fire design

Proračun zidanih konstrukcija - Deo 1-2: Opšta pravila. 
Konstrukcije izložene požaru.

EN 1996-2-
2006

   
Design of masonry structures - Part 2: Design 
considerations, selection of materials and execution of 
masonry

Proračun zidanih konstrukcija - Deo 2: Proračunske metode, 
izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija

EN 1996-3-
2006

   
Design of masonry structures - Part 3: Simplified 
calculation methods for unreinforced masonry 
structures

Proračun zidanih konstrukcija - Deo 1-1: Uprošćene metode 
proračuna za nearmirane zidane konstrukcije. 

         
EN 1997-1-

2004
    Geotechnical Design - Part 1: General rules Geotehnički proračun - Deo 1: Opšta pravila

EN 1997-2-
2007

   
Geotechnical Design - Part 2: Ground investigation and 
testing

Geotehnički proračun - Deo 2: Geoistražni radovi i ispitivanja

         

EN 1998-1-
2004

   
Design of  structures to earthquake resistance -Part 1: 
General rules, seismic actions and rules for buildings

Proračun seizmički otpornih konstrukcija - Deo 1: Opšta 
pravila, seizmiška dejstva i pravila u zgradarstvu

EN 1998-2-
2005

A1-
2009 

 
Design of  structures to earthquake resistance -Part 2: 
Bridges

Proračun seizmički otpornih konstrukcija - Deo 2:  Mostovi

EN 1998-3-
2005

   
Design of  structures to earthquake resistance -Part 3: 
Assessment and retrofitting of buildings

Proračun seizmički otpornih konstrukcija - Deo 3: Procena 
stanja i ojačanja zgrada

EN 1998-4-
2006

   
Design of  structures to earthquake resistance -Part 4: 
Silos, tanks and pipelines

Proračun seizmički otpornih konstrukcija - Deo 4:  Silosi, 
rezervoari i cevovodi

EN 1998-5-
2004

   
Design of  structures to earthquake resistance - Part 
5: Foundations, retaining structures and geotechnical 
aspects

Proračun seizmički otpornih konstrukcija - Deo 5:  
Temeljenje, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti

EN 1998-6-
2005

   
Design of  structures to earthquake resistance -Part 6: 
Towers, masts and chimneys

Proračun seizmički otpornih konstrukcija - Deo 6:  Tornjevi, 
jarboli i dimnjaci

         
EN 1999-1-1-

2007
A1-

2009
 

Design of aluminium structures - Part 1-1: General 
structural rules

Proračun aluminijumskih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta 
pravila konstruisanja

EN 1999-1-2-
2007

 
 2008,2009 and 

2010
Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire 
design

Proračun aluminijumskih konstrukcija - Deo 1-2: Proračun 
konstrukcija izloženih požaru

EN 1999-1-3-
2007

   
Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures 
susceptible to fatigue

Proračun aluminijumskih konstrukcija - Deo 1-3: 
Konstrukcije podložne zamoru

EN 1999-1-4-
2007

  2009
Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed 
structural sheeting

Proračun aluminijumskih konstrukcija - Deo 1-4: Hladno 
profilisani limovi

EN 1999-1-5-
2007

  2009
Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell 
structures

Proračun aluminijumskih konstrukcija - Deo 1-5: Ljuske

Napomena:  Boldirani standardi su prevedeni na srpski jezik. 

ДОКУМЕНта ДОКУМЕНта
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1.2 EVROKODOVI  i  EU zakonodavstvo

EVROKODOVI su referentni dokumenti prihvaćeni od strane vlada zemalja članica Evropske unije (EU) i Evropskog udruženja za 
slobodnu trgovinu (EFTA) , i to:

... kao sredsvo saglasnosti gradjevina i gradjevinskih radova sa bitnim zahtevima (ER) datim u Direktivi za gradjevinske proizvode 
(Council Directive 89/106/EEC), naročito  u ER1 „Mehanička otpornost i stabilnost“ i u delu ER2 „Bezbednost u slućaju požara“ i u ER4 
„Sigurnost tokom korišćenja“.

... kao baza za sastavljanje ugovora za javne radove i odgovarajuće ugovore za inžinjerske usluge. To je vezano sa Direktivom 
o  koordinaciji procedura za dodelu ugovora za javne radove, javne nabavke i javne usluge (Direktiva 2004/18/EC of the Europian 
Parliament and Council)

... kao kostur za izradu harmonizovanih Evropskih standarda (hEN) i Evropskih tehničkih odobrenja (ETA) za gradjevinske 
proizvode.

2. Direktiva za gradjevinske proizvode

2.1. Bitni zahtevi

Direktiva za gradjevinske proizvode ima za cilj da ukloni sve veštačke barijere za trgovinu i odnosi se na proizvode koji se plsiraju 
na tržištu.

U smislu Direktive za gradjevinske proizvode, gradjevinski proizvodi se definišu kao „bilokoji proizvod iradjen radi stalne ugradnje, 
uključujući i gradjevine i gradjevinske radove“.

Prema Direktivi za gradjevinske proizvode, prozvodi koji bi se  upotrebili u gradjevinarskim radovima, moraju imati takve 
karakteristike koje obezbedjuju da ovi radovi zadovolje 6 bitnih zahteva (ER):

 mehaničku otpornost i stabilnost
 bezbednost u slučaju požara
 higijena, zdravlje i životna sredina
 sigurnost tokom korišćenja
 zaštita od buke
 energetska ekonomičnost i očuvanje toplote

2.2 Putevi ka CE oznaci

Direktiva za gradjevinske proizvode bazirana na 4 elementa:

1. Sistem tehničkih specifikacija koje su harmonizovani Evropski standardi i Evropska tehnička odobrenja
2. Dogovoreni sistem Potvrda o usaglašenosti za svaku familiju proizvoda koji može da obuhvati i treću stranu (Akreditovano 

telo) radi procene usaglašenosti.
3. Šema Akredaticionih tela
4. CE obeležavanje gradjevinskih proizvoda, bazirano na odredbama tehničkih specifikacija za proizvod

3.1. EVROKODOVI  I  Tehničke specifikacije

Evrokodovi predstavljaju preko tehničkih termina Bitne zahteve  (ER) I koriste se da odrede odgovarajuće osobine proizvoda .
Tehničke specifikacije (hEN i ETA) za građevinske proizvode…
… obezbeđuju sve neophodne veličine performansi koje se koriste u Evrokodovima radi izrade projekata
… definišu karakteristike koje se koriste prilikom ocene performansi proizvoda na način da dozvoljavaju direktnu primenu u 

Evrokodovima. 
… procenjju predstavljajne deklarisane performanse za proizvode u smislu usaglašenosti sa Evrokodovima.

U cilju da obezbede konzistentnost između proizvoda I standard za projektovanje, Evrokodovi:
… uzimaju u obzir tehničke definicije i metode ispitivanja koje se koriste radi ocene performansi proizvoda, bez zahteva za drugim ili 

dodatnim procenama,
… obezbedjuju pravila koja odredjuju deklarisane osobine za primenu proizvoda u pojedinim radovima (parcijalni koeficijenti 

sigurnosti),
… obezbedjuju pravila za primenu proizvoda kod pojedinih radova. 

3.2. EVROKODOVI i CE obeležavanje

U slučajevima kada osobine proizvoda koji treba obeležiti sa CE proisteknu iz proračuna, sledeće tri metode mogu se primenitiČ
Potrebne geometrijske karakteristike komponente/sklopa dobijene na osnovu proračuna osobina materijala ili korišćenih proizvoda.  

Informacije o geometriskim karakteristikama I osobina materijala omogućuju projektovanje konstruktivnog elementa koristeći 
Evrokodove radi provere njegove upotrebljivosti u konstrukciji.  Vrednosti koeficijenata sigurnosti ustanovljava svaka zemlja članica Eu 
preko nacionalnih parametara. To znači da se projektne vrednosti mogu razlikovati od zemlje do zemlje. 

 Određivanje osobina pomoću Evrokodova preko karakterističnih projektnih vrednosti.  Prvenstveno koristeći Evrokodove određuju 
se za građevinski proizvod mehanička otpornost I otprnost na požar .

Konstruktivni elemen ili sklop se izrađuje na osnovu detalja pripremljenih od strane projektanta I koji su bazirani na usaglašenim 
(harmonizovanim)   metodama proračuna, tj. na Evrokodovima, ili na bazi zahteva Naručioca. 

Deklarisane vrednosti osobina proizvoda sa CE znakom su ulazne vrednosti za proračun potrebnog za projektovanje konstrukcije 
prema Evrokodovima. 

4. Evropski system tehničkih specifikacija

Usaglašeni (harmonizovani)  Evropski standrdi (hEN) I Evropska tehnička odobrenja (ETA)  čine system tehničkih specifikacija.  Evropske 
tehničke specifikacije za građevinske proizvode pokrivaju sve karakteristike proizvoda. Oni obezbeđuju metode za verifikaciju I ocenu 
ovih karakteristika, razmatrajući pritom, različite nivoe ili klase performansi. Tehnički aspekti koji proizilaze iz Evrokodova moraju se uzeti 
u obzir prilikom sastavljanja tehničkih specifikacija, tj. da se pritom postigne puna usaglašenost između specifikacija I samog proizvoda. 

Prednost se daje primeni harmonizovanih Evropskih standrda (hEN), ali tamo gde to nije moguće, mogu se propisati I Evropska 
tehnička odobrenja (ETA). 

ДОКУМЕНта ДОКУМЕНта
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4.1 Evropski standardi

Evropski standard izdat od strane jedne od Evropskih organizacija za standrdizaciju (CEN, CENELEK ili ETSI) mora biti prenet u 
nacionalni standard  preko nacinalne organizacije za standardizaciju ( u Srbiji to je Institut za standardizaciju). 

Evrokodovi su osmičljeni u tehničkoj komisiji CEN/TC250. 
Familija Evropskih standarda vezana za graditeljstvo obuhvata Evrokodove (EN) za projektovanje I standrde za gradjevinske proizvode, 

uključujući i izvodjenje i standrde za ispitivanje.
Gradjevinski proizvodi, pokriveni Evropskim standrdima, uključuju:
 drvenu gradju i drvene proizvode,  opekarske proizvode, staklene i metalne proizvode
 ležišta za konstrukcije
 prefabrikovane betonske proizvode
 anti-seizmičke naprave
 armaturni čelik
 stubove za rasvetu i opremu za saobraćajnice.

4.2 Evropska tehnička odobrenja (ETA)

Za nove proizvode za koje je suviše rano da budu “pokriveni” harmonizovanim Evropskim standardima (napr. zbog složenosti 
proizvoda ili zbog specifične namene), može se izdati  Evropsko tehničko odobrenje od strane EOTA tela za odobrenja. 

CDP pominje ETA kao poželjnu tehničku procenu pogodnosti za primenu proizvoda baziranu na  ispunjenosti bitnih zahteva za one 
gradjevinske radove za koje je proizvod namenjen. 

Ima dve mogućnosti za ETA bazirane na:
 ETA smernice (ETAG) je document pripremljen od strane EOTA organizacija  za odobrenja kao rezultat dobijenog mandata od strane 

Evropske Komisije I EFTA. Njihov osnovni cilj je da uspostave kriterijume na osnovu kojih će organizacije za odobrenja ocenjivati posebne 
karakteristike/zahteve  za familiju proizvoda.

 Za pojedinačne proizvode za koje ne postoji ETAG, ETA može biti doneto kao sporazum svih EOTA organizacija, u sklopu CUAP 
(Zajedničko razumevanje procedure procene), u kome se uspostavlja kriterijum procene za proizvod I njegovo korišćenje. 

Gradjevinski proizvodi, pokriveni sa ETA:
1. sklopovi od drvene gradje za zgradarstvo
2. prefabrikovani sklopovi stepenica
3. tro-dimenzionalne ploče za zakivanje ekserima
4. paneli dijafragme (sress skin)
5. šuplji blokovi za oplate

5. Potvrdaatestacija o usaglašenosti 

5.1 Sistemi za atestaciju usaglašenosti

U Direktivi za gradjevinske materijale, sledeći sistemi za atestaciju usaglašenosti (AoC), su predviđeni:

Sistem 1: atestacija o usaglašenosti proizvoda bez odita (kontrole)
Sistem 1+: atestacija o usaglašenosti proizvoda sa oditom
Sistem 2: atestacija u okviru kontrole proizvodnje u fabrici (FPC) bez nadzora
Sistem 2+: atestacija u okviru kontrole proizvodnje u fabrici (FPC) sa kontinualnim nadzorom
Sistem 3: ispitivanje prototipa
Sistem 4: sve je prepušteno proizvođaču

AoC procedura definisana je odlukom Komisije za svaku familiju proizvoda. Prednost je data najmanje tegobnom sistemu koji je u 
skladu sa sigurnošću. 

Izbor AoC sistema zavisi od proizvodnog procesa (napr. mugućnost pojave defekata tokom proizvodnje), karakteristika prizvoda 
(napr. efekt promenljivosti u odnosu na upotrebljivost, priroda proizvoda) i mogućih posledica usled sloma priozvoda.

GRAĐEVINSKI PROIZVOD AoC
cement, armaturni čelik 1+

drvene / betonske zgrade ramovskog sistema 1
prefabrikovani betonski proizvodi, drveni krovni elementi 2+

parne brane 3
sanitarije 4

Primer:  Zahtevani  AoC za pojedine familije proizvoda

5.2 Metode za kontrolu usaglašenosti

Predhodno ispitivanje (Initial Type-Testing (ITT)) podrazumeva kompletan set testova ili drugih postupaka koji treba da odrede 
ponačanje uzoraka reprezentativnih proizvoda iz familije proizvoda. Izvodi ih proizvođač i njima dokazuje da je proizvod u skladu sa 
zahtevima tehničkih specifikacija. 

Fabrička kontrola proizvodnje (Factory Production Control (FPC)) podrazumeva stalnu internu kontrolu proizvodnje od strane 
proizvođača. Pritom se zahteva das vi elementi, zahtevi I odredbe usvojene od strane proizvođača, budu sistematično dokumentovani. 

Kontrolno ispitivanje odnosi se na ispitivanje građevinskog proizvoda u saglosnosti sa metoda ispitivanja datih u okviru tehničkih 
specifikacija i u ITT. Rezultati ispitivanja se upoređuju sa deklarisanim osobinama (performansama) , te se izdaje Izveštaj koji potvrđuje 
da su nalai u saglasnosti sa tehničkim specifikacijama i odredbama ITT i FPC. 

Proračun performansi proizvoda primenjuje se  prvenstveno kod proizvoda (komponenti ili sklopova) koji dopridonose mehaničkoj 
otprnosti  i  stabilnosti i/ili otpornosti na požar kod građevinskih radova. 

Akreditovana tela

Akreditovana tela su entiteti koja su određeni od strane njihove države članice  radi  sprovodjenja aktivnosti na potvrđivanju 
usaglašenosti, u slučajevima kada se zahteva umešanost treće strane. Treba napraviti razliku između: 

 Akreditovanih tela koje vrše sertifikaciju proizvoda i fabričke kontrole proizvodnje čija se sertifikacija zasniva na specifičnim 
pravilima i procedurama. 

 Inspekcijski organi koji procenjuju, preporučuju za prihvatanje i vrše nadzor nad kontrolom kvaliteta, za selekciju i evaluaciju 
proizvoda prema određenim kriterijumima;

  laboratorije za testiranje koje mere, ispituju, testiraju, kalibriraju ili određuju karakteristike performansi materijala i proizvoda.

Države članice su dužne da obaveste Komisiju i druge države članice koje su organizacije kvalifikovane da vrše potvrđivanje 
usaglašenosti prema pojedinoj Direktivi. 

Proizvođači mogu da slobodno odaberu organizaciju sa liste akreditovanih tela radi potvrđivanja usaglašenosti. 

7. CE obeležavanje za građevinske proizvode

7.1.  Šta je CE obeležavanje

CE označavanje je obavezno za bilo koji proizvod koji je predviđen za stalnu ugradnju u kod građevinskih radova. Ono se zasniva na 
hEN ili ETA-a i praćeno je tehničkim  informacijama, na primer, deklarisanim vrednostima ili klasama. 

U kontekstu CPD, CE označavanje znači da je proizvod ocenjen u skladu sa odgovarajućim hEN ili ETA, kao  i da je proizvođač 
primenio zahtevani postupak atestacije (potvrdjivanje) usklađenosti.

Članovima - potpisnicima sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru  (EEA) nije dozvoljeno da na svojoj teritoriji ograničavaju 
slobodu kretanja, plasman i stavljanje u promet proizvoda sa CE oznakom, osim ukoliko takve mere nisu opravdane na osnovu dokaza 
da proizvod nije usaglašen. 

Primer CE označavanja
XXX … ime i adresa ili identifikaciona oznaka proizvođača.
03 ... godina kada je uspostavljena CE oznaka

ДОКУМЕНта ДОКУМЕНта

6. sistemi prednaprezanja
7. spojnice na putevima
8. lake spregnute drvene grede 
9. unutrašnje pregrade
10. samonoseći providni sklopovi za krovove
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7.2. Prednosti CE označavanja

CE označavanje pozitivno utiče na konkurenciju, stvara poredak na tržištu i informiše potrošače i korisnike.
Ono omogućava proizvođačima slobodnu cirkulaciju proizvoda širom EEA.
Postoji samo jedan skup uslova i procedura za celu AEE. To podrazumeva smanjenje troškova za atestiranje usaglašenosti.
Testiranje proizvoda od strane nezavisne treće strane, posebno tokom faze dizajniranja u toku procesa razvoja proizvoda, pomaže 

proizvođačima da izbegnu skupe odluke.
Potrošači imaju širi izbor roba i usluga, niže cene i šire nivoe informacija.

8. Uloga države i privrede

Objavljeno je više od 500 harmonizovanih evropskih standarda i 600 evropskih tehničkih odobrenja kao podrška Direktivi  za 
građevinske proizvode. To podrazumeva različite akcije države i onih koji će ih primenjivati. 

Uloga države je da:
 prilagodi nacionalno zakonodavstvo i propise;
 transponuje (usvoji) harmonizovane evropske standarde;
 transponuje (usvoji) odgovarajuće evropske standarde, na pr. Evrokodove;
 objavi ETA smernice na nacionalnom jeziku
 povuče nacionalni sistem ocenjivanja usklađenosti 
 odredi Akredaitaciona tela i o tome obavestiti Komisiju i druge države članice;
 sprovede istraživanje tržišta kako bi se osiguralo da se CE  oznaka CE pravilno koristi.

Proizvođači i građevinska industrija treba da:
dobiju informacije o važećim tehničkim specifikacijama i pravnim zahtevima zemlje porekla
prilagode proizvodnju zahtevima;
održavaju fabričku kontrolu proizvodnje;
zatraže usluge Akreditacionih tela ako je to potrebno;
potvrde  informacije koje prate CE označavanje;
pruže tehničku podršku klijentima.

Evropska komisija  je Preporukom iz Decembra 2003 pozvala države članice da “usvoje Evrokodove kao pogodno sredstvo za 
projektovanje građevinskih radova, proveru mehaničke otpornosti komponenti, odnosno proveru stabilnosti konstrukcija” i da se 
“pozivaju na  Evrokodove u nacionalnim odredbama o konstruktivnim građevinskim proizvodima”. 

ДОКУМЕНта

28
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Kompanija LG Electronics na 55. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća - „Korak u budućnost 
2011“ (održan od 10. do 13. maja) predstavila kompletnu liniju klima sistema Multi V III sa unapređenom 
energetskom efikasnošću. Multi V III je svrstan u najbolje sisteme na svetu po stepenu iskorišćenja u 
grejanju COP (Stepen iskorišćenja u grejanju predstavlja odnos izmađu predate toplotne snage i uložene 
električne snage), sa vrednošću od 4,6, i stepenom iskorišćenja u hlađenju EER (Stepen iskorišćenja u 
hlađenju  predstavlja odnos izmađu predate rashladne snage i uložene električne snage) - 4,1. 

„LG nastavlja sa unapređenjima svojih energetskih rešenja, kako bi obezbedio efikasniju potrošnju resursa 
i istovremeno bolje performanse uređaja“, kaže Đorđe Stevanović, menadžer za klimatizacione uređaje LG 
Electronics predstavništva u Srbiji. „LG teži da evoluira u glavnog snadbevača za evropsko tržište, i ulaže 
značajne resurse u polju istraživanja i razvoja, prilagođavajući svoje proizvode specifičnim proizvodima 
različitih tržišta. Osim naše tradicionalne uloge lidera u proizvodnji klima uređaja, sada sve više polažemo i 
na energetsko poslovanje, LED osvetljenje i solarnu energiju“. 

Po rečima Aleksandra Stavrova, menadžera za komercijalnu klimatizaciju LG Electronics predstavništva u 
Srbiji, unapređeni komercijalni klima sistem Multi V III predstavlja treću generaciju sistema VRF tehnologije 
(VRF – Sistem sa promenljivim protokom freona) koju LG razvija još od ’90-ih godina, i nastavlja niz svojih 
prethodnika – Multi V Plus i Multi V Plus II, u velikoj meri donoseći poboljšane karakteristike i znatne 
uštede u potrošnji električne energije. Zahvaljujuæi LG Inverter kompresoru i drugim rešenjima, potrošnja 
električne energije sa LG Multi V III sistemima smanjena je za 11 procenata u odnosu na prethodne modele. 
U poređenju sa dosadašnjim sistemom za grejanje i klimatizaciju, sa vazduhom hlađenim toplotnim 
pumpama i kotlovima, Multi V III pored relativno jednakih investicionih ulaganja ostvaruje značajno 
veće uštede i eksploatacionim troškovima kao što su: potrošnja električne struje, troškovi održavanja, 
angažovanja ljudskih resursa radi rukovanja opremom i servisa, zauzimanju slobodnog prostora za smeštaj 
opreme i cevovoda. 

Multi V III osim visoke efikasnosti donosi i pouzdanost na niskim temperaturama, kompaktnu veličinu i 
nizak nivo buke, veću generisanu snagu motora i veći stepen slobode u projektovanju i montaži spoljnih 
jedinica, kao i još čitav niz tehničkih novina koje u znatnoj meri poveæavaju pouzdanost, energetsku 
efikasnost i zaštitu čovekove sredine.

Sa ovakvim karakteristikama Multi V III nailazi na sve veću primenu u grejanju, klimatizaciji i ventilaciji, od 
manjih porodičnih objekata, stambenih zgrada do komercijalnih objekata: hotela, kancelarijskih blokova, 
tržnih centara, industrijskih objekata, itd. Multi V III nalazi primenu i u već postojećim instalacijama gde su 
kao grejna/rashladna tela zastupljeni radijatori, ventilator konvektori (fan coil aparati), klima komore, podno 
grejanje, zidno hlađenje, gde se kao izuzetno efikasan pokazuje generator toplote/hladnoće u poređenju sa 
vazduhom hlađenim toplotnim pumpama i kotlovima. 

Multi V III klima sistemi takođe su dostupni uz ovaj servis, u ponudi zvaničnih LG distributera. Cene variraju u 
zavisnosti od kapaciteta Multi V III sistema

LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. je globalni lider i tehnološki inovator u potrošačkoj elektronici, kućnim uređajima i mobilnim 
komunikacijama. Zapošljava preko 84.000 ljudi, koji rade u više od 115 operativnih centara, uključujući i 84 
predstavništva širom sveta. LGE čine pet poslovnih jedinica – Home Entertainment, Home Appliances, Air 
Conditioning, Business Solutions i Mobile Communications, sa kojima je u 2009. godini ostvario ukupnu prodaju 
od 43.4 milijardi dolara. LG Electronics je jedan od vodećih svetskih proizvođača televizora sa ravnim ekranom, 
audio i video uređaja, mobilnih telefona, rashladnih uređaja i mašina za pranje veša. LG je potpisao dugoročni 
sporazum o partnerstvu, kojim je postao Globalni i Tehnološki partner Formule 1™, čime stiče ekskluzivnu poziciju 
i marketing prava kao zvanični dobavljač potrošačke elektronike, mobilnih telefona, sistema za obradu podataka i 
flet panel televizora za ovu globalnu sportsku manifestaciju. Za više informacija, posetite www.lge.rs 

LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution Company 

LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution Company (LG AE) obezbeđuje potpuna rešenja na 
polju grejanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC), i kompletna energetska rešenja, u oblastima rezidencijalne 
klimatizacije (RAC), komercijalne klimatizacije (CAC), 
solarne enegije i osvetljenja and Lighting širom 
sveta. Uz lidersku poziciju na svetskom HVAC tržištu 
i inkorporirane LG tehnologije, LG AE se ubrzano 
širi i na specijalizovana B2B rešenja kao kompanija 
sa integrisanim energetskim rešenjima. Zahvaljujući 
svojim inovativnim tehnologijama, značajnim 
ulaganjima u istraživanje i razvoj kao i efektivnim 
marketing strategijama, LG AE obara sopstvene rekorde 
prodaje svake poslovne sezone od 2000. godine. 

                                          Priredila Olga Damnjanović

Multi V III  
- treća generacija 
VRF tehnologije

ОГлаС ОГлаС

KompanIja LG na 55. Sajmu TEhnIKE  u BEoGraDu prEDSTavILa 
jEDan oD najBoLjIh KLIma SISTEma na SvETu

lInIja klIMa sIsteMa donosI Veću efIkasnost uz 
značajno Manju potrošnju elektrIčne energIje
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РЕГИОНИ РЕГИОНИ

ВЕ РА БУ БО њА 

С об зи ром на то да од мо мен та пре да је из ве шта ја 
о ра ду до из ла ска „Гла сни ка“ про ђе де се так да на, а 
на ме ра нам је да из ве шта ва мо/об ја вљу је мо са мо о 
оно ме што се до го ди ло из ме ђу два бро ја, од но сно у 
кон крет ном слу ча ју – по сле 11. апри ла, мо же мо ре
ћи да ни је би ло ни ка квих до га ђа ња (од 11. апри ла 
до 27. ма ја) у ре ги о нал ним цен три ма у Су бо ти ци, 
Ни шу и Чач ку. 

Ре ги о нал ни цен тар Бе о град 

Од пре да је по след њег из ве шта ја, у РЦ Бе о град 
ор га ни зо ва не су две по се те гра ди ли шти ма мо сто ва 
– пре ко Са ве у Бе о гра ду и пре ко Ду на ва у Бе шки. 
Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра 
упри ли чи ла је струч ну по се ту „мо сту са пи ло ном“ 
за око   40 чла но ва 1. апри ла, док је по се та мо сту 
пре ко Ду на ва ор га ни зо ва на у окви ру по се те/се ми
на ра Бу гар ске ко мо ре за ин ве сти ци о но про јек то ва
ње из Со фи је. 

Под сек ци ја ди пло ми ра них   ин же ње ра ар хи тек
ту ре ор га ни зо ва ла је 13. апри ла пре да ва ње са те мом 
„Уво ђе ње со лар не енер ги је у Ср би ју – тех но е ко
ном ски ефек ти“, ко ме је при су ство ва ло 45 чла но ва 
Ко мо ре. У увод ном из ла га њу др Мир ја на Лу кић, 
дипл. инж. арх., по ме ну ла је до са да шња ис тра жи ва
ња при ме не и ко ри шће ња со лар не енер ги је у Ср би
ји, као и пре га о це ко ји су у то ме уче ство ва ли, као 
што је проф. др Бран ко Ла ло вић, али су по ме ну ти 
и про из во ђа чи со лар не опре ме као што су Ни сал из 
Ни ша, Шин воз из Зре ња ни на, Пе тар Драп шин из 
Но вог Са да итд. 

Пре да вач Јо сиф Ба ру хо вић је де таљ но опи сао на чи
не за до би ја ње то пле са ни тар не во де за до ма ћин ства 
пре ко со лар них ин ста ла ци ја и пре тва ра ње со лар не 
енер ги је са ку пље не пре ко со лар них ко лек то ра у са ни
тар ну то плу во ду за по тре бе домаћинстaва. Овај вид 
ко ри шће ња енер ги је сун ца за са да је нај ра спро стра
ње ни ји. У упо тре би су два ти па со лар них ко лек то ра: 
рав ни или пло ча сти и ва кум ски или цев ни ко лек то ри. 
Дру ги вид до би ја ња стру је пре ко со лар них уре ђа ја су 

со лар не фо то на пон ске ће ли је, ко је су та ко ђе ефи ка сан 
и чист вид до би ја ња енер ги је. Уво ђе њем со лар не енер
ги је у Ср би ји пред но сти би би ле ви ше стру ке – као што 
су отва ра ње но вих рад них ме ста, ак ти ви ра ње до ма ћих 
фа бри ка за про из вод њу со лар них ко лек то ра и со лар
них бој ле ра, ма ња по тро шња елек трич не енер ги је, од
но сно угља. Про це на је да би у на ред них де сет го ди на, 
по сле от пла те со лар не ин ста ла ци је, ра чу ни за елек
трич ну енер ги ју би ли ма њи за 6575 од сто. Пре да вач 
је, та ко ђе, пред ло жио ме ре по пут обу ке про јек та на та 
и еки па ко је би се ба ви ле про јек то ва њем и из во ђе
њем со лар них ин ста ла ци ја, за тим осни ва ње удру же
ња про из во ђа ча со лар не опре ме, сти му ли са ње до ма ће 
про из вод ње кроз сма ње ње или уки да ње ПДВа, фор
ми ра ње фон до ва ко ји би се ко ри сти ли за пре зен та ци ју 
и ре кла ми ра ње со лар них уре ђа ја по гра до ви ма и на се
љи ма Ср би је. 

У окви ру Свет ске не де ље одр жи ве енер ги је 
(11–17. април), Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них 
ма шин ских ин же ње ра ор га ни зо вао је 15. апри ла 
пре да ва ње – „Енер гет ска сер ти фи ка ци ја згра да – 
ис ку ства из Ве ли ке Бри та ни је“ (по се бан при лог у 
ру бри ци Ис ку ства). 

Под сек ци је ди пло ми ра них   ин же ње ра ар хи тек
ту ре ор га ни зо ва ла је 30. апри ла пре да ва ње са те
мом „При каз пр во на гра ђе ног кон курс ног ре ше ња 
за ре кон струк ци ју и до град њу На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду“, у са ли Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у Бе
о гра ду. Скуп је отво ри ла др Мир ја на Лу кић, диа, 
и пред ста ви ла пре да ва ча  про фе со ра Вла ди ми ра 
Ло ја ни цу, диа, ко ји је на вр ло ин те ре сантaн на чин 
обра зло жио ре ше ње у ко јем би ре кон струк ци јом и 
до град њом му зеј тре ба ло да до би је зна чај но ви ше 
но вог из ло жбе ног про сто ра, али и ства ра ња усло ва 
за рад кон зер ва тор ских и ре ста у ра тор ских слу жби, 
обез бе ђе ње са вре ме ног де поа у ко ме би тре ба ло 
да бу де олак ша на ма ни пу ла ци ја му зеј ском гра ђом. 
Про јек том су пред ви ђе ни и но ви са др жа ји у при зе
мљу ко ји би тре ба ло да до дат но мо ти ви шу но ве по
се ти о це. Је дан од на чи на раз во ја кон цеп та ре ше ња 
био је што је мо гу ће ја сни ји, пре глед ни ји и не сме
та ни то ко ви и што јед но став ни ји об ли ци му зеј ских 
про сто ра са што флек си бил ни јим рас по ре дом. Иако 

Енер гет ска ефи ка сност обје ка та  
у пр вом пла ну 

је би ло по до ста «кри тич ких при мед би»  при сут них 
про фе сор Ло ја ни ца је ус пео на кон ци зан и ја сан на
чин да обра зло жи иде ју и кон цепт ре кон струк ци је 
На род ног му зе ја у Бе о гра ду

Ре ги о нал ни цен тар Кра гу је вац 

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ма шин ских 
ин же ње ра ор га ни зо вао је струч ну екс кур зи ју „Оби
ла зак енер гет ски ефи ка сних обје ка та“ у Бе о гра ду, 
ко ја је ре а ли зо ва на 19. апри ла. Де ле га ци ју ко ју су 
чи ни ли пред став ни ци свих под сек ци ја из раз ли чи
тих гра до ва Ре ги о на Кра гу је вац ср дач но су при ми ли 
пред став ни ци пред у зе ћа Ме нер га и упо зна ли их са 
сво јим основ ним ци љем – уса вр ша ва њем тех но ло
ги ја за кли ма ти за ци ју и про ве тра ва ње. То ком го ди
на ра да осво ји ли су не про це њи ви knowhow у овој 
обла сти, ус по ста ви ли до бре од но се са парт не ри ма 
из зе мље и ино стран ства, са кли јен ти ма. Ефи ка сно 
ко ри шће ње енер ги је и ње но ре ци кли ра ње сма њу је 
еко ло шко оп те ре ће ње жи вот не сре ди не и по треб на 
фи нан сиј ска сред ства. Тех нич котех но ло шки ре че
но, њи хо ве ино ва ци је се за сни ва ју на ре ку пе ра тив
ном/ре ге не ра тив ном по вра ту то пло те, ади ја бат ском 
хла ђе њу ис па ра ва њем, сорп ци о ној кли ма ти за ци ји. 
Об и шли су објек те/згра де „Блок 23“, ком плексба
зен „Ми лан Га ле Му шка ти ро вић“, по слов ну згра ду 
Бе о град ског во до во да „Се вер“. 

Да на 29. апри ла у ор га ни за ци ји Ре ги о нал них од
бо ра под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра ор га ни зо ва на је струч на екс кур зи ја „По се та 
гра ди ли шту но вог мо ста на Са ви „ у Бе о гра ду. Кра
гу јев ча не су до че ка ли пред став ни ци фир ме Louis 
Berger Group за ду же ни за над зор – Зо ран Лу ко вић, 
дипл. грађ. инж., и Ми лан Гру јић, дипл. грађ. инж. 
Оби ла зак гра ди ли шта за по чет је са чу ка рич ке стра
не мо ста, где су ин же ње ри од сво јих во ди ча до би ли 
нај пре основ не ин фор ма ци је о мо сту, а са гла сно на
шим по зи тив ним про пи си ма до би ли су и основ ну 
за штит ну опре му, шле мо ве и пр слу ке, ка ко би без
бед но оби ла зи ли ве ли ко гра ди ли ште. Циљ ове по се
те је упо зна ва ње ин же ње ра са но вим тех но ло ги ја ма 
гра ђе ња, ма те ри ја ли ма, ор га ни за ци јом гра ди ли шта 
и пре но ше ње ис ку ства не по сред них ак те ра овог ве
ли ког не и мар ског по ду хва та.   

Ре ги о нал ни цен тар Но ви Сад 

Но во сад ски ре ги о нал ни цен тар, од но сно ди пло
ми ра ни ин же ње ри елек тро тех ни ке ор га ни зо ва ли су 
7. апри ла  пре да ва ње – „IP ви део над зор у кор по ра
тив ним мре жа ма на при ме ру НИСа“. 

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра ор га ни зо вао је 13. апри ла пре да ва ње – 
„Трен до ви у енер гет ски ефи ка сној град њи др ве том“, 
ко је је одр жа но у Све ча ној са ли Фа кул те та тех нич ких 

Инжењери Крагујевца на обиласку енергетски ефикасних објеката -зграда у блоку 23 на Новом Београду, а сликали су се на 
хелиодрому...,

У свим ре ги о нал ним цен три ма члан ство нај за ин те ре со ва ни је за 
но ве ин фор ма ци је из за кон ске ле ги сла ти ве, енер гет ске ефи ка сно
сти, али и да на ли цу ме ста ви ди на чи не на ко је се ре а ли зу ју ве ли
ки про јек ти, од но сно ка ко се на њи ма при ме њу ју но ве тех но ло ги
је и нај но ви ји гра ђе вин ски ма те ри ја ли

... онда су отишли на Дорћол да обиђу Спортски центар "Гале Мушкатировић" да погледају радове на отвореном и затвореном базену
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на у ка. При сут не уче сни ке по здра вио је пред сед ник 
ор га ни за ци о ног од бо ра мр Ра до слав Ле кић и на ја
вио пре да ва ча – др Та тја ну Ко че тов Ми шу лић. 

„Др во је, као је ди ни ор ган ски кон вен ци о нал
ни ма те ри јал за град њу ар хи тек тон скогра ђе вин
ских обје ка та, енер гет ски ефи ка сно по свим па ра
ме три ма: ма лом утро шку енер ги је за про из вод њу 
еле ме на та и кон струк ци ја, ефи ка сним свој стви ма 
ко ја ко ри сни ци ма обез бе ђу ју аде кват ну то плот ну 
ста бил ност кроз ми ни мал не гу бит ке енер ги је, еко
ло шкој при хва тљи во сти ко ја је еле мент одр жи вог 
раз во ја и град ње у сми слу об но вљи во сти из во ра, а у 
гло бал ном сми слу, кроз све ове па ра ме тре, упо тре ба 
др ве та у град њи ре зул ту је сма ње њем еми си је CО2“, 
ре кла је др Татјанa Ко че тов Ми шу лић. „Да нас на тр
жи шту по сто ји чи тав низ са вре ме них про из во да на 
ба зи др ве та ко ји се упо тре бља ва ју за град њу и ко ји, 
у свом об ли ков ном и кон струк тер ском сми слу, ре
зул ту ју атрак тив ним и зах тев ним објек ти ма, енер
гет ски ефи ка сним, али и објек ти ма ви со ког ква ли
те та из ра де и крат ког ро ка из град ње.“   

При ка за не су па ле те дрв них про из во да и обје ка та 
од др ве та, ана ли зи ра ни аспек ти енер гет ске ефи ка
сно сти по је ди них дрв них ма те ри ја ла и њи хо ве при
ме не у објек ти ма, као и при ме ње ни кон струк циј ски 
си сте ми град ње у све тлу ар хи тек тон ских ре ше ња 
и ста бил но сти кон струк ци ја на про пи са на деј ства. 
Дат је кра так осврт на ме ро дав не про пи се и ко мен
та ри на раз ли ке у до ма ћим и ак ту ел ним европ ским 
про пи си ма за град њу др ве том. 

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них   ин же ње ра 
оста лих тех нич ких стру ка ор га ни зо вао је 20. апри
ла пре да ва ње – „Ме то до ло ги ја  из ра де Ка та стра  зе
ле них по вр ши на, са при ме ном ре зул та та у из ра ди 
Про је ка та за   уре ђе ње зе ле них по вр ши на“ ко је су 
одр жа ли мр Ђор ђе Лу кач и На та ша Шпи ца, обо
је ди пло ми ра ни ин же ње ри пеј за жне ар хи тек ту
ре. Пре да ва ње је уз по др шку мр Ра до сла ва Ле ки ћа, 
чла на УО ИКС, одр жа но у Све ча ној са ли Фа кул те та 
тех нич ких на у ка у Но вом Са ду. У ци љу упо зна ва ња 
уче сни ка ску па са мо гућ но шћу при ме не ме то до ло
ги је из ра де Ка та стра из не ти су по да ци о очу ва њу 
при ро де гра да Пан че ва – ко ја је нај ве ће "бла го ко
је се пре но си из ге не ра ци је у ге не ра ци ју". Са да шње 
ста ње си сте ма зе ле ни ла зах те ва си сте ма ти за ци ју и 
ра ци о нал ни је упра вља ње, ур гент ну из ра ду и при
ме ну Ка та стра зе ле ни ла, као и по ве зи ва ње са ге о
граф ским си сте мом гра да Пан че ва. Уко ли ко би се 
на по ри удру жи ли са град ском упра вом, Ка та стар 
зе ле ни ла би се из ди гао на ви ши ни во, што би пру
жи ло шан су за ко ри шће ње по да та ка у по ступ ку пла
ни ра ња и про јек то ва ња. Јед на од зна чај них став ки је 
и ана ли за по сто је ће про јект не до ку мен та ци је, те са 
из ра дом Ка та стра зе ле ни ла за шти ћу је и ин те гри тет 
зе ле не по вр ши не, ко ја се пре по зна је као део јед ног 
ин фра струк тур ног си сте ма, ко ји је нео п ход но одр
жа ва ти, на до гра ђи ва ти и уна пре ђи ва ти. При том се 
сва ка јав на зе ле на по вр ши на, ко ли ко год она би ла 
ма ла или ве ли ка и где год се на ла зи ла, тре ба тре ти
ра ти на исти на чин. 

У уто рак 26. апри ла Ре ги о нал ни од бор ди пло
ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке ор га ни зо вао је 
пре да ва ње: „Чер но бил ска не сре ћа – че тврт ве ка по
сле и бу дућ ност ну кле ар них елек тра на у све ту и код 

нас“ ко је је одр жао Јан Клин ко, дипл. ел. инж., спе
ци ја ли ста за ну кле ар не елек тра не, у са ли за са стан
ке Елек тро вој во ди не у Но вом Са ду. 

Пре зен та ци ја је има ла ве ли ки број фо то гра фи
ја, ви деопри ло га, та бе ла и ди ја гра ма, а аутор је из
ло жио: тех нич ки кон цепт и па ра ме тре елек тра не у 
Чер но би лу, по ну дио ана ли зу си гур но сних осо би на 
и ре ше ња, сце на рио до га ђа ња, по сле ди це, кон та ми
на ци ју, по сле ди це по здра вље, екоси стем и еко ном
ске по сле ди це; прак тич на ис ку ства на де кон та ми
на ци ји те ре на, от кла ња ње по сле ди ца, об на вља ње 
екоси сте ма и ства ра ње усло ва за жи вот и рад љу ди 
на де кон та ми ни ра ном те ре ну. По истом прин ци пу 
об ја шње ни су и про бле ми ко ји су до ве ли до не сре ће 
у Фу ку ши ми (Ја пан). 

Ре ги о нал ни цен тар ва ље во 

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра свих стру
ка ор га ни зо ва ла је 14. апри ла три би ну са те мом 
„Си стем град ње енер гет ски ефи ка сних обје ка та“, 
ко ја је одр жа на у ма лој са ли Град ске упра ве у Ва
ље ву. Пре да ва ње је одр жа ла проф. др. Сне жа на Пе
тро вић, дипл. инж. маш., уз при су ство че тр де сет 
чла но ва Ко мо ре. Раз лог или циљ да се одр жи баш 
ова ква „те мат ска три би на“ је по тре ба чла но ва ИКС 
да се упо зна ју са про бле мом енер гет ске ефи ка сно
сти обје ка та, ко ја већ од ју на 2012. го ди не по ста је 
оба ве зна и код из ра де про јект не до ку мен та ци је и 
у при ме ни у из град њи и ре кон струк ци ји обје ка та. 
Ука за но је на про бле ме ко ји се оче ку ју око не у са гла
ше но сти над ле жно сти, крат ког ро ка за им пле мен
та ци ју ни за но вих пра вил ни ка и ре а ли за ци је це ле 
ма те ри је у прак си. Ни зом кон крет них при ме ра да ти 
су при ка зи обје ка та ко ји би по кла са ма (кла се АГ) 
ис пу ња ва ли кри те ри ју ме енер гет ске ефи ка сно сти 
обје ка та. Та ко ђе је ука за но на по тре бу да се др жа ва 
пу тем олак ши ца и суб вен ци ја ак тив но укљу чи у ре
а ли за ци ју на на чин ка ко су то чи ни ле и чи не зе мље 
ЕУ од 1977 го ди не.

Ре ги о нал ни цен тар Су бо ти ца 

Тра ди ци о нал на, че твр та по ре ду, из ло жба ар
хи тек тон ских ра до ва «Арх 004»  одр жа на је у Су
бо ти ци у хо лу Отво ре ног уни вер зи те та од 4. до 
10. апри ла на ко јој су при ка зни ра до ви 33 ауто
ра. Из ло жбу је отво рио проф. др Ми ли сав Дам
ња но вић, диа, пред сед ник Скуп шти не Ко мо ре и 
ис та као да је „циљ ма ни фе ста ци је про па ги ра ње 
ар хи тек ту ре у ло кал ној сре ди ни и под сти ца ње 
дру гих чла но ва Ко мо ре на слич не ак тив но сти“.  
„АРХ 004“ је на зив ма ни фе ста ци је на ко јој су 
пред ста вље на нај но ви ја оства ре ња на по љу ар хи
тек ту ре са те ри то ри је Ре ги о нал ног цен тра Су бо
ти ца. По се ти о ци су има ли при ли ку да ви де идеј
на ре ше ња, обје кте у из град њи, из ве де не објек те 
и ен те ри је ре, ур ба ни стич ка ре ше ња, ди плом ске 
ра до ве и јед ну ма ке ту. Ра до ве је из ло жи ло 33 
ауто ра, ка ко по је ди нач но, та ко и груп но на 29 
па ноа и јед на ма ке та. Ауто ри ко ји  су из ла га ли су 
из: Бач ке То по ле, Ка њи же, Ку ле, Сен те, Сом бо ра 
и Су бо ти це. Број из ла га ча све че ти ри го ди не, ко
ли ко тра је Арх ма ни фе ста ци ја, углав ном су исти, 

IP ви део над зор у ко ро ра тив ним 
мре же ма на при ме ру НИС-а
АЛЕК САН ДАР тАш* 

IP ви део над зор у ко ро ра тив ним мре же ма на 
при ме ру НИСа  мо гућ но сти и на чи не ко ри шће ња 
IP ви део над зо ра као де ла је дин стве ног ин те гри са
ног си сте ма тех нич ке за шти те у кор по ра тив ном 
окру же њу. 

 Тех но ло ги ју IP ка ме ра, 
 Про јек то ва ње IP ви део над зо ра у кор по ра тив

ном окру же њу, 
 Ре а ли за ци ју IP ви део над зо ра и ин те гра ци ју са 

дру гим си сте ми ма тех нич ке за шти те, 
 Пред но сти IP ви део над зо ра у од но су на ана лог

ни, 
 Да ље мо гућ но сти про ши ре ња и ин те гра ци је, 
 Чвр сту ве зу IP ви део над зо ра и дру гих ин фор

ма тич ких ре сур са уну тар ком па ни је 
При ка зом им пле мен та ци је јед ног ком плек сног 

си сте ма IP ви део над зо ра у кор по ра тив ном окру же

њу, про јек тан ти ма, из во ђа чи ма ра до ва и бу ду ћим 
ко ри сни ци ма се олак ша ва из бор ре ше ња и до но ше
ње од лу ка по по је ди ним фа за ма ре а ли за ци је си сте
ма. 

Нафт на ин ду стри ја Ср би је – НИС а.д. је јед на од 
нај ве ћих ком па ни ја у Ср би ји са око 10.000 за по сле
них. Од по чет ка 2009. је у ве ћин ском вла сни штву ру
ске ком па ни је Га спром нефт. Од та да по чи ње и ње на 
зна чај на ре ор га ни за ци ја и кор по ра ти за ци ја. У окви
ру ове ре ор га ни за ци је, фор ми ра на је Ди рек ци ја за 
кор по ра тив ну за шти ту чи је је од го вор ност, из ме ђу 
оста лих,   пла ни ра ње, уград ња и функ ци о ни са ње си
сте ма тех нич ке за шти те обје ка та НИС а.д. 

Је дан од пр вих за да та ка Ди рек ци је, из до ме на 
тех нич ке за шти те, је био кре и ра ње план ских до ку
ме на та на осно ву ко јих ће се вр ши ти из бор опре ме 
за си сте ме тех нич ке за шти те. Та ко ђе је са гле да но и 
тре нут но ста ње на објек ти ма а узе те су у об зир и 
зна чај не ин ве сти ци је ком па ни је у по бољ ша ње IT 
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а иста је и Љу би ца Да шић, диа,  се лек тор из ло жбе, 
од но сно, пред сед ни ца ор га ни за ци о ног од бо ра.  
Из ло жба Арх 004 има ла је до бру по се ће ност, 
са мо на отва ра њу је би ло сто ти нак љу ди, што 
пка зу је да се ве о ма до бро уко ре ни ла у ло кал ну 
кул тур ну сре ди ну. Та ко ђе је при ме ће но је да је 
Из ло жба по бу ди ла па жњу, ка ко струч не јав но
сти, по сле ни ка у кул ту ри и умет но сти, али и ме
ди ја  штам па них и елек трон ских. 

Ре ги о нал ни цен тар  Кра ље во 

У ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло ми ра них гра
ђе вин ских ин же ње ра 11. апри ла је одр жа на три
би на са те мом – „При ме на За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи (’Сл. гла сник РС’, бр. 72/09) и Из ме на из 
2011 го ди не“, на   Уни вер зи те ту у Но вом Па за ру 
(ам фи те а тар др жав ног уни вер зи те та). Три би на је 
одр жа на истог да на кад и све ча но отва ра ње Ре ги о
нал не кан це ла ри је у Но вом Па за ру. Отва ра њу кан
це ла ри је и три би ни при су ство ва ли су помоћници 
министра Алек сан дра Да мња но вић и Не бој ша Ја
њић, док је по ча сни гост био пред сед ник Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је проф. др Дра го слав Шу ма
рац, дипл. грађ. инж. На три би ни је Алек сан дра 
Да мња но вић де таљ ни је по ја сни ла по је ди не чла но
ве но во у сво је ног из ме ње ног За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи и под за кон ских ака та са аспек та по ли ти
ке план ског уре ђе ња про сто ра и гра ђе ња; при ме не 
За ко на (план ски аспект, сво ји на, кон тро ла ква ли

те та про јек то ва ња и гра ђе ња). Ути сак је да ће из
ла га ња др жав них чи нов ни ка умно го ме до при не
ти бо љем и ква ли тет ни јем са гле да ва њу по је ди них 
из ме ње них де ло ва За ко на..., као и са мој ње го вој 
им пле мен та ци ји. Три би на је има ла за циљ да раз
ре ши број не ди ле ме око при ме не у прак си из ме
ње ног  За ко на о пла ни ра њу и из град њи. Уче сни ци 
три би не су по ста ви ли и не ко ли ко пи та ња на ко ја 
су од пред став ни ка Ми ни стар ства до би ли ис црп не 
од го во ре. 

У Новом Пазару 11. априла одржана је трибина "Примена Закона о 
планирању и изградњи" којој је присуствовао велики број чланова Коморе
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ин фра струк ту ре и по ве зи ва ње свих ло ка ци ја на 
ко ји ма се на ла зе објек ти НИС у је дин стве ну ра чу
нар ску мре жу. Као ре зул тат ове ана ли зе,  на стао је 
Пра вил ник о опре ма њу обје ка та НИС а.д. си сте
ми ма тех нич ке за шти те, ко ји је као глав не кри те
ри ју ме за из бор опре ме за си сте ме тех нич ке за
шти те пред ви део три прин ци па: стан дар ди за ци ју, 
уни фи ка ци ју и ин те гра ци ју. 

Из до ме на ви део над зо ра, као тех но ло ги ја ко
ја за до во ља ва го ре на ве де не прин ци пе је иза бран 
IP ви део над зор. На овај на чин је омо гу ће но да се 
ко ри шће њем отво ре них IT стан дар да и по сто је ће 
ком па ниј ске IT ин фра струк ту ре из ве де бр зо по ве
зи ва ње по сто је ћих си сте ма ви део над зо ра, по ста ви 
је дан број но вих си сте ма на нај кри тич ни јим ло ка
ци ја ма и фор ми ра ју цен три за тех нич ки и без бед
но сни над зор си сте ма. У ве о ма крат ком ро ку, у то
ку јед не го ди не, по ста вље на је со лид на осно ва за 
да ља про ши ре ња овог си сте ма у скла ду са по тре
ба ма ком па ни је. 

IP ви део над зор се са сто ји од сле де ћих еле ме
на та: IP ка ме ре, LAN или WАN ра чу нар ске мре же 
и си сте ма за упра вља ње, ко га чи не од го ва ра ју ће 
апли ка ци је као и ра чу нар ска опре ма на ко јој се оне 
на ла зе. 

Об зи ром на ве о ма бр зи раз вој тех но ло ги је ИП 
ка ме ра, при ли ком од лу чи ва ња о вр сти ка ме ра и 
зах те ва ним тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма, во ди
ло се ра чу на да се иза бе ру нај но ви је тех но ло ги је 
а исто вре ме но да оне бу ду и до вољ но про ве ре не. 
У скла ду са до не тим пра вил ни ком, де фи ни са на су 
три ти па IP ка ме ра (стан дард ни, на пред ни, вр хун
ски), пре ма про це ни угро же но сти и ве ли чи ни и 
зна ча ју ко ји по је ди ни објек ти има ју у окви ру ком
па ни је.  Од лу че но је да све ка ме ре, без об зи ра на 
тип, мо ра ју да бу ду ме га пик сел не ре зо лу ци је. 

За ква ли те тан рад IP ви део над зо ра у кор по ра
тив ном окру же њу нео п ход но је по сто ја ње до бре 
те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и раз ви је не 
ра чу нар ске мре же. У до го во ру са Ди рек ци јом за 
ИКТ, од лу че но је да се, што је мо гу ће ви ше, ко ри
сте за јед нич ки мре жни ре сур си и да се сва бу ду ћа 
про ши ре ња мре жне ин фра струк ту ре уну тар ком
па ни је ра де у ме ђу соб ном до го во ру. 

При ли ком из бо ра си сте ма за упра вља ње IP ви
део над зо ром са гле да на је тре нут на си ту а ци ја на 
тр жи шту. Ту се мо гу про на ћи про из во ди по де ље
ни у две ка те го ри је: за тво ре ни си сте ми ко ји ну де 
по др шку за опре му са мо јед ног про из во ђа ча (као 
што су нпр. Bosch, Siemens,Honeyllell, Pelco, итд.) и 
отво ре ни си сте ми за упра вља ње ви део над зо ром 
ко ји омо гу ћа ва ју ком би но ва ње опре ме раз ли чи тих 
про из во ђа ча (Milestone, Aimetis, NUUO, итд.). 
Иза бран је кон цепт отво ре них си сте ма ко ји је омо
гу ћио из бор нај бо љих ка ме ра за сва ку по је ди нач
ну по зи ци ју и на ме ну. Ода бра ни си стем, осим IP 
ка ме ра, има по др шку за по ве зи ва ње по сто је ћих 
ана лог них ка ме ра или фор ми ра ње хи брид них сни
ма ча на ко је би би ли по ве за не по сто је ће ана лог не 
ка ме ре а за тим би се си стем  про ши ри вао до да ва
њем но вих IP ка ме ра. 

Из у зет ну ва жну ка ри ку у лан цу IP ви део над
зо ра чи не и сер ве ри за мре жни ви део над зор, ко ји 

слу же за скла ди ште ње и об ра ду сни мље ног ви део 
за пи са. Као ло гич но ре ше ње на ме тао се из бор не
ког од по зна тих брен до ва из до ме на сер вер ских 
плат фор ми (IBM, Dell, HP   и дру ги).   Ме ђу тим, 
због раз ли чи тих спе ци фич но сти сер ве ра за мре
жни ви део над зор (по тре ба за ве ћим бро јем ди ско
ва, рад у јед ном од RAID ре жи ма, по тре ба за уград
њом гра фич ких адап те ра ве ћих мо гућ но сти ра ди 
при ка за сли ке на ви ше мо ни то ра исто вре ме но) до
не та је од лу ка да се на ба ве сер ве ри скло пље ни по 
соп стве ним спе ци фи ка ци ја ма за сно ва ни на INTEL 
плат фор ми (INTEL про це со ри, ма тич не пло че 
и сер вер ске ша си је). Због то га што ће се сер ве ри 
углав ном на ла зи ти на уда ље ним ло ка ци ја ма (бен
зин ским ста ни ца ма), иза бра не су ма тич не пло че 
ко је по се ду ју мо гућ ност да љин ског упра вља ња чак 
и ка да је ра чу нар ис кљу чен. 

У окви ру фор ми ра ња је дин стве ног си сте ма ви
део над зо ра у на шој ком па ни ји при шло се и ус по
ста вља њу ре ги о нал них и глав них над зор них цен
та ра. Уну тра шња ор га ни за ци ја као и по сто ја ње 
кључ них обје ка та ком па ни је на овим ло ка ци ја ма, 
на ла га ло је фор ми ра ње два ре ги о нал на над зор на 
цен тра: је дан у окви ру Ра фи не ри је Пан че во као 
нај зна чај ни јем ка па ци те ту за пре ра ду у ком па ни ји 
и дру ги, у окви ру ком плек са Шан гај по ред Но вог 
Са да, са Ра фи не ри јом Но ви Сад у сре ди шту. Осим 
ова два ма ња, фор ми ра ни су и глав ни над зор ни 
цен три си сте ма тех нич ке за шти те на ло ка ци ја ма 
по слов них цен та ра ком па ни је, у Бе о гра ду и Но вом 
Са ду. 

Из ових цен та ра се вр ши ком пле тан без бед
но сни и тех нич ки над зор над свим си сте ми ма 
тех нич ке за шти те, па и ви део над зо ра. На ви ше 
ве ли ких екра на се при ка зу је сли ка ужи во са свих 
по ве за них ло ка ци ја (ра фи не ри ја, цен трал них 
скла ди шта, ин ста ла ци ја, бен зин ских ста ни ца). 
При ступ до сва ког по је ди ног сни ма ча или ка ме ре 
је омо гу ћен кре та њем кроз си стем елек трон ских 
ма па. Ин фор ма ци ја о пре ки ду ве зе са ло ка ци
јом или по је ди ном ка ме ром се при ка зу је тре нут
но а мо гу ће је по сла ти и раз ли чи те вр сте алар ма 
елек трон ском по штом или пу тем SMS по ру ке. 
Омо гу ћен је тре нут ни при ступ ви део за пи си ма 
на уда ље ним сни ма чи ма па је по треб но вре ме за 
раз ре ше ње свих спор них си ту а ци ја за бе ле же них 
си сте мом ви део над зо ра из у зет но крат ко. 

Ко ри шће ње IP ка ме ра обез бе ђу је и ин те гра ци ју 
са дру гим си сте ми ма тех нич ке за шти те (про тив
про вал ним си сте мом или си сте мом за кон тро лу 
при сту па). Кроз ову ин те гра ци ју се обез бе ђу је ви
део ве ри фи ка ци ја свих аларм них ста ња (про ва ла, 
нео вла шће ни ула зак у про сто ри ју и сл.). 

Кроз до са да шњу прак су по ка за ни су зна чај ни 
ре зул та ти у сма ње њу бро ја кри вич них де ла из
вр ше них на објек ти ма ко ји има ју но ве си сте ме 
тех нич ке за шти те као и у от кри ва њу по чи ни ла
ца. Ови ре зул та ти нас упу ћу ју да смо на до бром 
пу ту и да ће иза бра ни кон цепт и упо тре бље на 
тех но ло ги ја и у на ред ном пе ри о ду да ти још бо ље 
ре зул та те. 

                                                    *дипл.инж.ел. НИС а.д. – Ср би ја

РЕГИОНИ  СтРУчНО ПРЕДаваЊЕ иНжЕњЕРсКЕ КОМОРЕ сРбиЈЕ
Glasnik
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ИЗ вО Ђач КИ ПО ДУ Хва тИ ИЗ вО Ђач КИ ПО ДУ Хва тИ

СЛО БО ДАН МИ тРО ВИЋ* 

Крат ка исто ри ја по сто је ћег мо ста и  
ра ђа ње но вог 
Го ди не  1970.  био је рас пи сан кон курс за про јек

то ва ње но вог мо ста пре ко Ду на ва код ме ста Бе шка 
као де ла бу ду ћег ауто пу та Е75 и европ ског ко ри
до ра 10. По кој ни про фе сор и члан Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти Бран ко Же жељ је по бе дио 
на кон кур су са сво јим ре ше њем мо ста ду гог 2.250 
ме та ра, си сте ма пред на прег ну те кон ти ну ал не бе
тон ске гре де ко ји је по знат у ино стра ној ли те ра ту
ри, због свог на чи на из во ђе ња и под име ном „кон
зол ни мост“. 

У то вре ме би ло је од лу че но да се ра ди са мо јед
на тра ка ауто пу та и у скла ду са тим да се уме сто 
мо сто ва „бли за на ца“ из ра ди са мо је дан са три са
о бра ћај не тра ке. 

Мост је за вр шен 1975. го ди не и у то вре ме био је 
јед но од „чу да ин же њер ства“ бу ду ћи да је та да био 
нај ду жи мост у Евро пи, а ње гов цен трал ни ра спон 
од 210 ме та ра, свет ски ре корд у си сте му кон ти ну
ал них пред на прег ну тих кон ти ну ал них гре да. Мост 
се са сто јао од 34 ра спо на од 45 ме та ра + 65 + 105 + 
210 + 105 + 60 + 4 ра спо на од по 45 ме та ра = 2,25 ки
ло ме тра. То ком ва зду шног бом бар до ва ња Ср би је од 
стра не НА ТОа, по след њи ра спон од 45 ме та ра на 
ле вој оба ли Ду на ва, био је сру шен и ка сни је за ме
њен зе мља ним на си пом, та ко да је укуп на ду жи на 
по сто је ћег мо ста ре ду ко ва на на 2,205 ки ло ме тра. 

По тре ба за из град њом но вог мо ста низ вод но и 
не по сред но до по сто је ћег ка ко би се обез бе дио пун 
про фил ауто пу та Е75 (или крак Б) у Ко ри до ру 10, 
при мо ра ла ја Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср би је“ да 
рас пи ше кон курс за про је кат но вог мо ста. Иако је 
кон курс за вр шен и по бед ни ци про гла ше ни, ни је 

ре а ли зо ва но ни јед но од тих про
јек тант ских ре ше ња. 

Уме сто то га има ју ћи мо гућ ност да 
до би ју кре дит од EBRD и EIB за из
град њу но вог мо ста и ре ха би ли та
ци ју по сто је ћег, „Пу те ви Ср би је” су, 
узи ма њем тих кре ди та, сте кли и оба
ве зу да при ме не не ке уго вор не мо де
ле FI DIC а за ова два по сла. Од лу
чи ли су да су пра ва ре ше ња/мо де ли 
 „жу ти” FI DIC (Con di ti ons of Con
tract Plant and De signBu ild, фик сна 
су ма, 1999.) за из град њу но вог мо ста, 
а „цр ве ни” FI DIC (Cond ti ti ons of Con
tract for Bu il ding and En gi ne e ring Wor
ks De sign by Em ployeer, по је ди ни ци 
ме ре, 1999.) за са на ци ју   по сто је ћег 
мо ста и из град њу но вих при ступ них 
пу те ва ка но вом мо сту. 

На кон ева лу а ци је тен де ра кон
зор ци јум фир ми DSD и Al pi ne 

Mayre der је био иза бран за по бед ни ка на тен де ру и 
њи хо во про јект но ре ше ње усво је но. Уго вор је пот
пи сан 22. ав гу ста 2006. го ди не. 

Пре глед про јект них зах те ва из тен де ра 
Што се ти че тех нич ких и про јек тант ских аспе ка

та бу ду ћег мо ста, нај ва жни ји тен дер ски зах те ви су 
би ли: 

1. Но ви мост тре ба да бу де на осо вин ском ра сто
ја њу од 19,4 ме та ра од по сто је ћег 

2. Ши ри на мо ста тре ба да бу де 15,1 ме та ра 
3. Ста ци о на же по чет ка и кра ја тре ба да бу ду исте 

као код по сто је ћег мо ста 
4. Ње го ва си лу е та (кон ту ра) тре ба да бу де иста 

као и по сто је ћег 
5. Ма те ри јал ко ји је тре ба ло упо тре би ти био је 

бе тон  пред на прег ну ти и/или ар ми ра ни 
6. Мост је тре ба ло да има три са о бра ћај не тра ке, 

две за од ви ја ње са о бра ћа ја и јед ну за у став ну 

Про јек тант ско ре ше ње но вог мо ста 
Но ви мост је, као и ста ри, бе тон ска кон ти ну ал

на пред на прег ну та гре да. Ме ђу тим, ту пре ста ју све 
слич но сти са ста рим мо стом. Но ви мост је пот пу но 
за тво ре ног сан ду ча стог по преч ног пре се ка и пред
ста вља по сво јим тех нич ким ре ше њи ма по след њу 
реч на у ке и тех ни ке у мо сто град њи. 

Пр во, због бли зи не по сто је ћег мо ста, те ме љи 
но вог су про јек то ва ни као « box fo un da tion „, што 
пред ста вља јед но од нај мо дер ни јих и нај си гур ни јих 
на чи на фун ди ра ња и ти ме је би ла пот пу но обез бе
ђе на ста бил ност и но вог и ста рог мо ста. Око те ме ља 
оба мо ста је ис про јек то ва на за шти та од ис пи ра ња 
и то на ба зи фи зич ких мо де ла ура ђе них у раз ме ри 
1:40 у Ин сти ту ту „Ја ро слав Чер ни” у Бе о гра ду. Сва 
стуб на ме ста су фун ди ра на на бу ше ним ши по ви ма 
преч ни ка 1,2 ме тар и ду жи не од 26 до 44 ме та ра. Та
ко ђе је ис про јек то ва на и до дат на за шти та кли зи шта 
на де сној оба ли Ду на ва у ви ду две ба те ри је са укуп
нуо 65 ши по ва. 

Из во ђе ње 
Ши по ви су из во ђе ни са че ти ри ма ши не, (Sen ne bo

gen, Ba u er, Ca sa gran de i Del mag) и укуп на ду жи на из
но си ско ро 14 ки ло ме та ра. На глав не гре де су из во ђе
не у кла сич ној опла ти (PE RI), а сту бо ви у пре но сној 
(PE RI, DO KA). 

Гор њи строј (глав ни но сач) је из во ђен по мо ћу че
ти ри раз ли чи та ти па ске ле и то: а) пр ва че ти ри ра спо
на на ле вој оба ли, сва ки по 45 ме та ра, на кла сич ној 
ске ли PE RI, б) пре о ста лих 29 ра спо на по 45 ме та ра 
на по крет ној спе ци јал ној MSS ске ли (Mo va ble Scaf fol
ding System) са ци клу сом од 14 да на, ц) че ти ри ра спо
на по 45 ме та ра на де сној оба ли на спе ци јал ној че
лич ној кла сич ној ске ли д) глав ни мост (рспо ни) над 
ре ком од 60 ме та ра + 105 + 210 + 105 + 60 ме та ра, на 
два па ра спе ци јал не кон зол не ске ле (Form Tra vel ler), 
про из ве де не као и MSS у фир ми Struk tu ras из Нор ве
шке. На гра ди ли шту су све вре ме би ла че ти ри то ра

ња ска кра на (Li eb her), по ме ра на по по тре би. По ред 
сту бо ва у ре ци би ле су и две ста бил не пум пе. Бе тон је 
спра вљан у соп стве ној фа бри ци (мо бил ној) на гра ди
ли шту, те о рет ског ка па ци те та 100 м3/h. Бе тон и оста
ли ма те ри ја ли су до ту ра ни до сту бо ва у ре ци пре ко 
три ста ци о нар не бар же. Све у све му, у вре ме нај ве ћих 
ра до ва, и у ре ци, и на кон струк ци ји, на гра ди ли шту 
је би ла ме ха ни за ци ја и опре ма амор ти зо ва не вред но
сти око 41,5 ми ли о на евра. 

За кљу чак 
Из град њом но вог мо ста пре ко Ду на ва код Бе шке, 

као и са на ци јом по сто је ћег (ко ја је у то ку), Ср би ја 
до би ја на Ко ри до ру 10 два ин же њер ски гран ди о
зна, а функ ци о нал но из у зет но зна чај на објек та ко ји 
обез бе ђу ју си гур ни ји и бр жи про ток са о бра ћа ја на 
овој ва жној европ ској са о бра ћај ни ци. 

* Сло бо дан Ми тро вић, дипл. грађ. инж. по моћ ник ди рек то ра 
про јек та из Ал пи не доо, Бе о град

Про је кат и из во ђе ње но вог мо ста          пре ко Ду на ва код Бе шке 

Но ви мост је, као и ста ри, бе тон ска кон ти ну ал на пред на прег ну та гре да, али ту 
по чи њу и пре ста ју све слич но сти, јер је но ви мост пот пу но за тво ре ног сан ду ча
стог по преч ног пре се ка и пред ста вља по сво јим тех нич ким ре ше њи ма по след њу 
реч на у ке и тех ни ке у мо сто град њи
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ДОГаЂаЈИ

ЈЕ ЛЕ НА ИВА НО ВИЋ ВОЈ ВО ДИЋ* 

У ду ху свог про кла мо ва ног ге сла да је ” БИ НА осми
шље на као по зив ар хи тек тон ској и ши рој јав но сти на 
раз ми шља ње о ква ли те ту из гра ђе ног про сто ра, а да ујед
но пред ста вља и под сти цај за ус по ста вља ње кри те ри ју
ма и си сте ма вред но сти ко ји би до при не ли уна пре ђе њу 
бу ду ће ар хи тек тон ске про дук ци је”, БИ НА 2011 у фо кус 
раз ма тра ња ста вља фе но мен Одр жи вог раз во ја– ”те му 
из над свих те ма”, у све ту и ов де, да нас. 

Те ма одр жи вог раз во ја да нас про жи ма све обла сти 
људ ског де ло ва ња, од дру штве нопо ли тич ке сфе ре и 
обла сти еко но ми је, до обла сти кул ту ре, про стор ног пла
ни ра ња, ур ба ни зма, гра ди тељ ства и ар хи тек ту ре. 

У ком плек су пи та ња ко ја се про бле ма ти зу ју по себ но 
су ак цен то ва на пи та ња еко ло ги је и пи та ња уште де енер
ги је. По јам одр жи во сти тре ти ра се на прин ци пи ма 
сма ње ња за га ђе ња и по тро шње зе мљи шта, во да и при ро
де уоп ште, на ста лих услед људ ских ак тив но сти, гра ђе ња, 
тех но ло ги ја, ин ду стри ја, ста но ва ња.

На пи та ње ко ли ко је и ка ко је мо гу ће ути ца ти и кон
тро ли са ти ове про це се прав ним сред стви ма и ар хи тек
тон скоур ба ни стич ким де ло ва њем у про сто ру, још увек 
не ма од го во ра. Отво ре но је и пи та ње, од но сно од го вор 
ар хи те ка та на иза зо ве гло бал ног за гре ва ња и кли мат
ских про ме на.

Гло бал на ар хи тек тон ска сце на је у том кон тек сту из
у зет но ди на мич на. Кон сти ту и шу се но ве ти по ло ги је као 
што су ”зе ле на ар хи тек ту ра”, ”одр жи ва град ња”, ”еко 
ар хи тек ту ра”, све у скла ду са де фи ни ци јом Свет ске ко
ми си је за окру же ње и раз вој из 1987. го ди не ко ја гла си: 
“Одр жи ви раз вој је онај раз вој ко ји за до во ља ва по тре бе 
са да шње ге не ра ци је, не угро жа ва ју ћи мо гућ ност бу ду ћих 
ге не ра ци ја да за до во ље сво је по тре бе”

Ми си ја БИ НЕ у пра ће њу, пре но ше њу и укљу чи ва њу 
у са вре ме не свет ске трен до ве у ар хи тек ту ри, тра си ра на 
прет ход них пет го ди на, на ста вља се…

Отва ра ње ма ни фе ста ци је се по че ло је у Кул тур ном 
цен тру Бе о гра да у пре пу ној га ле ри ји Арт гет и го спо дин 
Бо жи дар Ђе лић, пот пре сед ник вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
го во рио је о зна ча ју ар хи тек ту ре у на шем дру штву, о ре
зул та ти ма ме ђу на род ног кон кур са за Цен тар за про мо
ци ју на у ке на Но вом Бе о гра ду, о ви со ком пла сма ну ра да 
Бра ни сла ва Реџи ћа и Вла ди ми ра Ло ја ни це, о свом ви ђе њу 

раз во ја Кам па на у ке и умет но сти у бло ку 39. Отва ра њу 
је при су ство вао и го спо дин Бо рис Под ре ка, аутор из бо
жбе Струк ту ра, бо ја у Ли ков ној га ле ри ји и Вол ганг Та
лер аутор из ло збе Ка дро ви не до вр ше них мо дер ни за ци ја, 
мно ги сли ка ри, ди зај не ри и на да све ар хи тек ти, гра ђа ни 
гра да Бе о гра да и ме ди ји. 

Иван Раш ко вић и Дар ко Ма ру шић су про гра си ли до
бит ни ке на гра де Дру штва ар хи тек та Бе о гра да за Ар хи
тек тон ски до га ђај го ди не . На гра ду је при мио Бо жи дар 
Ђе лић за Цен тар за про мо ци ју на у ке на но вом Бе о гра
ду,  а при зна ња су при ми ли Не бој ша Бра дић за Би је на ле 
ар хи тек ту ре у Ве не ци ји и за ре кон струк ци ју На род ног 
му зе ја и гру па ауто ра (Вла ди мир Ло врић, Ми лан Ди ми
три је вић, Зо ран Бу ла јић, Ди ја на Ми ла ши но вићМа рић, 
Да ни ца Ма рин ко вић) за из ло жбу УЛУ ПУДСа на зва ну 
Пор тре ти Ар хи те ка та.

Ка сни је се, то ком исте ве че ри, пу бли ка про ше та ла до 
Ку ће ле га та на још јед но отва ра ње из ло жбе Бал ка но ло ги
ја ко јој је при су ство вао и го спо ди на ам ба са дор Др Кле
менс Ко ја Ам ба са дор Ре пу бли ке Аустри је.

Ма ни фе ста ци ја БИ НА је по че ла  про јек том НЕ ДО
ВР ШЕ НЕ МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ – ИЗ МЕ ЂУ УТО ПИ ЈЕ И 
ПРАГ МА ТИ ЗМА ауто ра Вла ди ми ра Ку ли ћа и Ма ро ја 

БИ На 2011 у фо кус раз ма тра ња ста вља фе но мен Одр жи вог раз во ја– ”те му из над свих те
ма”, у све ту и ов де, да нас. Ка ко уна пре ди ти од го вор ну ар хи тек тон ску кул ту ру ко ја ће би ти 
но си лац про гре сив них дру штве них кре та ња, кри тич ког об ли ко ва ња сва ко днев ни це и мо
дер ног иден ти те та? У ко јој ме ри ар хи тек ту ра, као ор га ни зо ва на дру штве на ди сци пли на , 
мо же да ство ри ал тер на ти ву не кон тро ли са ној екс пан зи ји при ват них ини ци ја ти ва и не фор
мал ног ур ба ни зма ко ји ма је про фит је ди ни циљ? та и број на дру га пи та ња ин спи ри са ла су 
ра зно вр стан про грам БИ На 2011 

ШЕ сТА бЕ О гРАд сКА иН ТЕР НА ци О НАл НА НЕ дЕ љА АР хи ТЕК Ту РЕ – биНА 2011 

ОДР ЖИ ВО/НЕО ДР ЖИ ВО

Отварање манифестације, Божидар Ђелић потпреседник владе републике Србије
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Мр ду ља ша, Про је кат је део про гра ма „Кул ту ра 2007
2013“  ко ји је по др жан од стра не Европ ске уни је а ор га
ни зо ван  уз парт нер ску са рад њу Дру штва ар хи тек та Бе
о гра да,  Ко а ли ци је за одр жи ви раз вој Ско пље, Удру же ња 
хр ват ских ар хи тек та, Тра јект Љу бља на, Умет но сна га
ле ри ја Ма ри бор и Ин сти тут за са вре ме ну ар хи тек ту ру
За греб. У окви ру БИ НЕ одр жа на је тре ћа по ре ду Кон
фе рен ци ја под на зи вом „Ре ин тер пре та ци је со ци ја ли зма: 
По сле два де сет го ди на” с на ме ром да се по ну ди оквир 
за но ве ин тер пре та ци је од но са ар хи тек ту ре и ур ба ни
зма пре ма мо де лу со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је. Пр
во пре да ва ње одр жа ла је про фе сор Љи ља на Бла го је вић 
„Ар хи тек ту ра Бе о гра да из ме ђу кул тур не мо дер но сти 
и дру штве не мо дер ни за ци је” у ко ме је те мат ски оквир 
кон фе рен ци је по ста вљен измеђуутопијеипрагматизма, 
из ме штен ка Ха бер ма со вим пи та њи ма од но са кул тур не 
мо дер но сти и дру штве не мо дер ни за ци је, од но сно ис пи
ти ва ња ар хи тек тон ске мо дер но сти у од но су на рас цеп 
естет ског и дру штве ног по ља. Јер ко Де не гри је при ка зао 
„Спе ци фич но сти по сле рат ног ју го сло вен ског про сто ра“.
Ан дре ас Ру би у свом пре да ва њу “Са бласт мо дер ни за ци
је” из нео мишље ње о од го вор но сти др жав не вла сти за 
круп ни план, о по нов ној по де ли дру штве не је да ко сти за 
ко је сма тра да је но ва ди ле ма дру штва по сле нео ли бе
ра ли зма, као и пре да ва ње  Хил де Хеј нен”Ар хи тек ту ра, 

мо дер ност и со ци ја ли зам. Про ме на при ли ка” ко ја је раз
ма тра ла од нос из ме ђу Ис точ не и За пад не Евро пе, као и 
пи та ња еман ци па ци је и от по ра ко ја уобли чу ју кри тич ка 
ми шље ња и де ла ња у ар хи тек ту ри.

На ред ног да на у Му зе ју исто ри је уго сла ви је, по сле 
два рад на па не ла одр жан је јав ни ин тер вју с про та го ни
сти ма со ци ја ли стич ке из град ње о ар хи тек тон ској и ур
ба ни стич кој прак си у са мо у прав ном со ци ја ли зму. Го сти 
Ива на Ку ци не су би ли ур ба ни сти Бра ца Фе рен чак, Дра
го мир Ма ној ло вић и Бра ни слав Ли чи на, а го сти Вла ди
ми ра Ку ли ћа ар хи тек те Ми хај ло Ми тро вић, Алек сан дар 
Стје па но вић и Дар ко Ма ру шић.

Филм ски про грам „Мистерије модернизма: При зо ри 
мо дер ни за ци је дру штва у ју го сло вен ској ки не ма то гра фи
ји“, уред ни це про гра ма су би ле Ире на Шен тев ска и Ма ја 
Вар дјан. Про грам је ре а ли зо ван уз све срд ну по моћ Филм
ског ар хи ва Ју го сло вен ске ки но те ке. Филм ски мо за ик који  
је, ве о ма ре ду ко ва ним бро јем при ме ра, при ка зао основ не 
на чи не те ма ти за ци је дру штве них про це са мо дер ни за ци је 
у ју го сло вен ској ки не ма то гра фи ји. Пр вог да на, у окви ру 

те мат ске це ли не „При че из фа бри ка и при зо ри из жи во та 
удар ни ка“ при ка за ни су фил мо ви ко ји илу стру ју по чет
не пре о ку па ци је мла де филм ске ин ду стри је у СФРЈ (још 
увек под сна жним ути ца јем со вјет ске ки не ма то гра фи је 
и ита ли јан ског нео ре а ли зма): то су „ко лек тив не фре ске“ 
ко је опи су ју ве ли ке под ви ге ин ду стри ја ли за ци је и тран
сфор ма ци је не раз ви је них де ло ва зе мље и по чет ке (али и 
про бле ме и не до стат ке) со ци ја ли стич ког са мо у прав ног 
си сте ма. Дру га те мат ска це ли на  „По след њи под ви зи ди
вер за на та у обла ци ма“ би ла је усред сре ђе на на ин ди ви
ду ал не пор тре те „су бје ка та мо дер ни за ци је“ – лич но сти 
ме ђу рат них ре во лу ци о на ра и ак тив них уче сни ка НОБа, 
чи ји жи во то пи си пред ста вља ју и на ра ти ве о по сле рат ној 
мо дер ни за ци ји дру штва и на ра ти ве о от по ру тим истим 
про це си ма. Исто вре ме но, ова це ли на по све ће на је ју го
сло вен ском „аутор ском фил му“ и спе ци фич ним на чи ни
ма на ко ји је он ре де фи ни сао по сту ла те „со ци ја ли стич ке 
ки не ма то гра фи је“. Тре ћа те мат ска це ли на „Љу бав, мо да и 
су бо та уве че“ ба ви ла се сло бод ним вре ме ном „рад них љу
ди и гра ђа на“ СФРЈ. 

ФИлМ СКИ ФЕ СтИ вал 
Сли ка гра да: ор га ни за тор Фран цу ски ин сти тут Ср би

ја– уред ник: Лик Зу ли је
На по зив Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји, фе сти

вал Сликаградау Бе о гра ду је пред ста вио се лек ци ју од 
че ти ри фил ма, при ка зи ва них то ком прет ход них из да
ња фе сти ва ла. Ова че ти ри филма се ба ве про стор ним 
пла ни ра њем, би ло да је реч о гра ду, ули ци, квар ту или 
ку ћи. Ова че ти ри фи лма укр шта ју азиј ски и европ
ски по глед на по ме ну ту те ма ти ку. Нај зна чај ни филм је 
био Па риз, ро ман о јед ном гра ду, ре жи се ра Стан Ној
ман. Уочи сто го ди шњи це смр ти ба ро на Осма на, аутор 
нам др жи час ар хи тек ту ре и по но во нас учи гле да њу 
и оп сер ва ци ји: по глед за ста је на сред бу ле ва ра, уоча ва 
де та ље на фа са да ма, от кри ва нам ур ба ну срж Па ри за. 
Пред ста вље но на фе сти ва лу Image de ville 2003. На гра да 
гра да Бор доа – Ме ђу на род ни фе сти вал ар хи тек тон ског 
фил ма 1991. Пр ва на гра да – фе сти вал Умет ност и ар хи
тек ту ра у Гра цу 1993.

У по тра зи за ок то бром и Бал ка ни зо ва на Дој че бан
ка, су фил мо ви ко ји су би ли при ка за ни као део про гра ма 
Школеизостављенихстудија.

БИ На ИЗ лО ЖБЕ
01 Бал ка но ло ги ја. Но ва ар хи тек ту ра и ур ба ни фе но

ме ни у Ју го и сточ ној Евро пи, ор га ни за то ри: Швај цар ски 
му зеј ар хи тек ту ре (SАМ) и Цен тар за ар хи тек ту ру, Беч 
(Аz W); ку стос: Кај Фе клер и ку сто си са рад ни ци: Ма ро је 
Мр ду љаш и Вла ди мир Ку лић. Из ло жба го во ри о фе но
ме ни ма ур ба ног раз во ја у пост кон фликт ној си ту а ци ји у 
ју го и сточ ној Евро пи.

02 Струк ту ра, бо ја, ауторБо рис Под ре ка (Аустри ја).
Бо ја је јед на од те ма у кон цеп ту Саноградуко ји је аутор у 
гра ди тељ ском и ур ба ни стич ком опу су обра зло жио кроз 
те ме хло ро фи ла, хо ри зон та ле и ме га ли та. Те мом хло ро
фи ла ба ви се у ра до ви ма , кроз ис тра жи ва ње и усва ја ње 
фе но ме на све тло сти и бо је из при род ног окру же ња, а по
том и из те о ри је бо је код Ле о нар да и Ва за ре ли ја, и бо је 
код Вор хо ла и Пи сто ле та. Бо ја је са став ни еле мент екс те
ри је ра и ен те ри је ра. Бо рис Под ре ка је  углед ни европ ски 
и свет ски ар хи тек та, ур ба ни ста, те о ре ти чар про сто ра и 
про фе сор на Уни вер зи те ту у Штут гар ту (Не мач ка),Хар
вар ду (САД) и на још де се так пре сти жних ка те дри са вре

ме не ар хи тек ту ре у ви ше европ ских зе мља. Ро ђен је у Бе
о гра ду, жи ви у Бе чу и по ча сни је члан Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти.

03 Бог дан Бог да но вић – Укле ти не и мар, ку стос из ло
жбе је Иван Ри стић, про дук ци ја је ура ђе на у са рад њи са 
Му зе јом гра да Бе о гра да, Ар хи тек тон ским цен тром у Бе
чу и Ар хи те кон ским фа кул те том у Бе о гра ду.

Бог дан Бог да но вић је 2005. свој цр тач ки опус и фо
тоар хив за ве штао беч ком Цен тру за ар хи тек ту ру (Аz 
W). На кон дво го ди шње об ра де ове бо га те гра ђе, у ис тој 
ин сти ту ци ји је у про ле ће 2009. одр жа на ре тро спек ти ва 
по све ће на де лу ју го сло вен ског ме мо ри ја ли сте, ко ја се са
да у не штом из ме ње ном об ли ку при ка зу је и бе о град ској 
пу бли ци (из ло жба је отво ре на до 19. ју на 2011. го ди не у 
Ко на ку кње ги ње Љу би це).

04 Филм ски пла кат, ауто ри: Јо сип Пил са но вић и Дар
ко Ма ру шић, ку стос: Ми о драг Ба та Кне же вић. Из ло жба 
је фан та стич на и об у хва та ра до ве мла дих ауто ра ар хи
тек та ко ји су цр та ли пла ка те за ки но те ку из 60тих го ди
на про шлог ве ка. “ У она мла да вре ме на, ка да сам ја тек 
упи си вао Ака де ми ју у Вар ша ви, ов де у Бе о гра ду су два 
мла да мом ка, тек из ро ди ли се у љу де, за вр шив ши ар хи
тек ту ру ра ди ли, по мом искре ном уве ре њу ан то ло гиј ске 
ства ри на по љу умет но сти пла ка та и то на те ре ну це ле 
Ју го сла ви је”.

05 [8А/40]: НО ВЕ ПРАК СЕ– Ку стос: Зо ри ца Са
ви чић, при ка за ни ра до ви : 4 од 7 ар хи тек ту ра, Ре:ацт, 
М+сту дио, Ан ти под, 1x2 сту дио, Ра ум, сту дио 3А, Сту
дио АУТО РИ. На ме ра је да се пр вен стве но пред ста ве 
про јек ти ко ји су ре а ли зо ва ни али и иде је, од но сно про
јек ти ко ји ни су до жи ве ли ре а ли за ци ју али пред ста вља ју 
зна чај не до ме те про фе си о нал ног де ло ва ња, при ка зу ју ћи 
исто вре ме но и кон текст ко ји де фини ше рад ових ауто
ра. Оно што их об је ди њу је је сте то што у у пи та њу ти
мо ви мла дих ар хи те ка та ко ји су сво јим де ло ва њем већ 
из вр ши ли од ре ђе ни ути цај на сре ди ну у ко јој ства ра ју. У 
усло ви ма из ме ње них дру штве них и еко ном ских окви ра 
ути цај ар хи те ка та на про це се у гра ђе ној сре ди ни углав
ном је мар ги на ли зо ван. Сти хиј ска ме та мор фо за гра до ва, 
као и ба вље ње ар хи тек ту ром у усло ви ма не де фи ни са ног 
со ци јал ног окви ра, са про мен љи вим еко ном ским фак
то ри ма, оквир је де ло ва ња мла ди хар хи те ка та у Ср би ји. 
Пе си ми зму упр кос, њи хо во ства ра ла штво го во ри о ви
тал но сти про фе си је и мо гућ но сти да ја сно ар ти ку ли са ни 
кон цеп ти по ста ну ре ал ност.

06 РЕ СТАРТ: Ар хи тек ту ра у Бо сни и Хер це го ви ни 
1995–2010. Ор га ни за тор: Асо ци ја ци ја ар хи те ка та у Бо

сни и Хер це го ви ни (ААБиХ). Се лек тор: Ханс Ибе лингс 
ода брао је 115 про је ка та ко ји „от кри ва ју па но ра му са вре
ме не ар хи тек ту ре у Бо сни и Хер це го ви ни и, ин ди рект но, 
ка ко ар хи тек ту ра по ма же у об ли ко ва њу по сле рат не Бо
сне и Хер це го ви не.

07 Иде о ло ги је и иде а ли: При ло зи ис тра жи ва њу ар
хи тек ту ре XX ве ка у Вој во ди ни. Ор га ни за тор: Му зеј 
са вре ме не умет но сти Вој во ди не. Из ло жба пред ста вља  
ана ли тич ки про блем ски при каз ар хи тек ту ре у кон тек сту 
дру штве них и иде о ло шких про ме на у Евро пи и Вој во
ди ни то ком XX ве ка, тј. ис пи ти ва ње ме ђу за ви сно сти со
ци јал нопо ли тич ке ди на ми ке дру штва и ар хи тек тон ске 
про дук ци је.

08 Цен тра ла → Му зеј: Об лик одр жи во сти.  – Ауто
ри из ло жбе / ку сто си: Зо ри ца Ци врић и До бри во је Ла
ле Ерић, Му зеј на у ке и тех ни ке. Као ме сто – про стор 
– дух јед не епо хе, на ко јој је ства ран та ко нео пи пљи во 
опи пљив про из вод мо дер ног до ба– елек трич на енер
ги ја, згра да Му зе ја на у ке и тех ни ке све до чи о ме ђу соб
ном ути ца ју раз во ја на у ке, тех ни ке, тех но ло ги је и дру
штва. Чи тав ком плекс не ка да шњег Дру штва за трам ва је 
и осве тље ње, ко је је упра вља ло пр во бит ном цен тра лом 
и град ском же ле зни цом, а на ко ме се са да, по ред Му зе
ја, на ла зе и трам вај ски де пои и објек ти ГСПа Бе о град, 
исто вре ме но је и све док и све до чан ство ра ста, раз во ја и 
про ме не уну тар јед ног гра да, јед не др жа ве и јед не на ци је. 
Из ла га ње и чу ва ње упра во у ова квом про сто ру ма те ри
јал них до ба ра ко ја илу стру ју мо дер ни за ци ју и на пре дак 
зе мље од сре ди не XIX ве ка, отва ра мо гућ ност ства ра ња 
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ши рег кул тур нона уч ног цен тра, у чи јем би се је згру на
ла зио Му зеј на у ке и тех ни ке.

09 Ка дро ви не до вр ше них мо дер ни за ци ја, аутор: Вол
фганг Та лер. Из ло жба пред ста вља оп се жну фо то граф
ску ба зу по да та ка ко ја све до чи о не ве ро ват ној збир ци 
за себ них ар хи тек тон ских кул ту ра ко је су се раз ви ле у 
бив шој Ју го сла ви ји као део за јед нич ког про јек та бр зе 
мо дер ни за ци је.

 10 Го ди шње на гра де за ар хи тек ту ру у пе ри о ду мај 
2010. – мај 2011. Из ло жба је пред ста ви ла де сет на гра да 
раз ли чи тих ин сти ту ци ја до де ље них из ме ђу про шло го ди
шње и ово го ди шње Бе о град ске ин тер на ци о нал не не де ље 
ар хи тек ту ре, од ма ја 2010. до ма ја 2011. го ди не.

мај
(1) На гра да Дру штва ар хи те ка та Бе о гра да за ар хи тек

тон ски до га ђај го ди не – Ми ло шу Ба ти Ми ла то ви ћу но ви
на ру РТСа, по кре та чу ини ци ја ти ве за по нов ну из град њу 
сру ше ног Авал ског тор ња.

(2) На гра да Удру же ња ли ков них умет ни ка при ме ње
них умет но сти и ди зај не ра Ср би је – УЛУ ПУДС – Пла
ке та 41. мај ске из ло жбе Светлост,2009. Ко са ни Ро шуљ, 
диа, за Апарт ман ски ком плекс у Чен ти, Вој во ди на, – 
На гра да АлександарШалетић,42. мај ске из ло жбе Хар
моније2010. Сте ва ну Жу ти ћу за Showroom но вог брен
да Camerich

јули
(3) На гра да Ин же њер ске ко мо ре Ср би је за из у зет но 

до стиг ну ће у стру ци – др Иго ру Ма ри ћу, диа, за че ти ри 
ур ба ни стич ка пла на (Кнез Ми ха и ло ва, Но во Бе жа ниј ско 
гро бље, Вр шац и Ста ра пла ни на), др Са ши Ми ли ји ћу, 
дпп, за че ти ри про стор на пла на по себ не на ме не (Ста ра 
пла ни на, Ко па о ник, Аку му ла ци ја Сту боРов ни и Ауто
пут Е75), Да ри ји Ба ња нин, диа, и Го ра ни Ри сто вић, диа, 
за оства ри ва ње из у зет них ре зул та та на по чет ку струч не 
ка ри је ре за зна ча јан успех ко ји су по сти гле у ра ду на во
ђе њу и у са рад њи са ти мо ви ма струч ња ка у до ме ну ур ба
ни стич ког пла ни ра ња.

децембар
(4) На гра да Ран ко Ра до вић – Де ја ну Миљ ко ви ћу, диа, 

и Јо ва ну Ми тро ви ћу, диа, за ку ћу/ ате ље ва ја ра Мр ђа на 
Ба ји ћа у Бе о гра ду.

јануар
(5) Ве ли ка на гра да ар хи тек ту ре Са ве за ар хи те ка та 

Ср би је за жи вот но де ло – Зо ра ну Бо јо ви ћу, диа
фебруар
(6) Го ди шња на гра да за ар хи тек ту ру Са ве за ар хи те ка

та Ср би је – Алек сан дру Ми лој ко ви ћу, диа, за Анекс Ме
ди цин ског фа кул те та у Ни шу

март
(7) На гра да за ар хи тек ту ру ком па ни је Новости– Ва

њи Ми ле тић, диа, и Ире ни Ви де нов, диа, за стам бе ну 
згра ду у Но во па зар ској ули ци у Бе о гра ду

(8) Гранд приСа ло на ар хи тек ту ре – Аутор ском ти
му Бра ни сла ву Ми тро ви ћу, Је ле ни Ку зма но вић, Не ма њи 
Зи мо њи ћу, Иго ру Пан ти ћу, Ог ње ну Кра шни и Си ни ши 
Та та ло ви ћу за хо тел Центар, угао Ус пен ске и Је вреј ске 
ули це у Но вом Са ду.

април
(9) На гра да гра да Бе о гра да за ар хи тек ту ру и ур ба ни

зам– Проф. Сло бо дан Ми ћа Ра јо вић, диа, проф. др Зо
ран Ни ке зић, диа и проф. Ва си ли је Ми лу но вић, диа, за 
по слов ностам бе ни обје кат Б2 на Те ра зиј ској те ра си у 
Бе о гра ду.

11 На гра да Са ве за ар хи те ка та Ср би је за жи вот но де ло 
за 2010. го ди ну  Из ло жба Мојаархитектурапред ста вља
ла је де ло ства ра лач ког опу са ар хи тек те Го ра на Вој во ди
ћа у пе ри о ду 1995–2010. 

12 Со ци јал но ста но ва ње у за шти ће ним усло ви ма, ау
тор Housing center . Ко ри сни ци про гра ма ста но ва ња у 
за шти ће ним усло ви ма су из бе гли це и ин тер но ра се ље ни, 
сме ште ни у ко лек тив ним цен три ма или не а де кват ном 
при ват ном сме шта ју, и со ци јал но угро же но ло кал но ста
нов ни штво (ста ра ли ца, са мо хра ни ро ди те љи, осо бе са 
ин ва ли ди те том, ли ца са хро нич ним бо ле сти ма). Сви ма 
њи ма за јед нич ко је то што не мо гу да са мо стал но и под 
тр жи шним усло ви ма ре ше свој стам бе ни про блем и без 
по мо ћи и по др шке за јед ни це оства ре успе шну со ци јал ну 
ин те гра ци ју.

13 БИ НА ре ци кли ра, ауто ри: Сту ден ти  4. го ди не Фа
кул те та за умет ност и ди зајн, Ме га тренд Уни вер зи тет, 
од сек за ди зајн ен те ри је ра, кон сул тант: Алек сан дра Ра о
нић, по др шка: Је ле на Киш (RECAN фонд).

Сту дент ска ин ста ла ци ја БИНА рециклира ис пи ту је 
мо гућ но сти по нов не упо тре бе ис ко ри шће ног и од ба че
ног ма те ри ја ла, ба ви се од но сом при ват ног и јав ног град
ског про сто ра и пи та њем гра ни це уну тра шњег и спо ља
шњег про сто ра. 

14 Бор ба за ар хи тек ту ру. Не мо гу ћи ин тер вју с про та
го ни сти ма Бор би не на гра де, ку стос Инес То лић,тим за 

до ку мен та ци ју Је ли ца Јо ва но вић, КОР Ско пље и Бран
ко Бе ла ће вић. Бор би на Са ве зна на гра да за ар хи тек ту ру 
је по пр ви пут до де ље на 1966. го ди не а на так ми че њу је 
уче ство вао по је дан ар хи тек та из сва ке ре пу бли ке. Ме ђу 
осни ва чи ма су Ми хај ло Јан ко вић, Стан ко Ман дић и Ми
хај ло Ми тро вић. Нај ви ше на гра да је до дељ но за згра де 
дру штве ног стан дар да (19) и ту ри стич ких обје ка та (8).

 
БИ На ПРЕ Да ва Ња 
 Пре да ва ња су по ка за ла на ко ји на чин тре ба фор ми

ра ти но ву ар хи тек тон ску прак су. Из гра ђе на бу дућ ност: 
Кли мат ски ефи ка сна ар хи тек ту ра у Ослу – Дра мен,  Бир
гит Ру стен (Нор ве шка) Циљ про гра ма је из ра да број
них про је ка та нај бо ље прак се – ур ба них це ли на, као и 
ин ди ви ду ал них обје ка та – са нај ма њом мо гу ћом еми
си јом га со ва са ефек том ста кле не ба ште. Про јек ти нај
бо ље прак се до при не ће и ства ра њу здра вог окру же ња 
гра до ва. Кон цепт стра те ги је ре ци кли ра ња, Јан Јон герт, 
2012Architecten, Ро тер дам (Хо лан ди ја) је је дан од не ко
ли ко би роа ко ји се ба ви Ре ци кли ра њем града.

2012Architecten ди зај ни ра про из во де и згра де, али 
раз ви ја и стра те ги је за лак ши пре ла зак на одр жи во дру
штво. Ма њак фо сил них го ри ва и дру гих при род них ре

сур са већ је при мо рао дру штва ши ром све та на ве ли ке 
про ме не. 2012Architectenраз ви ја про це се ко ји учвр шћу
ју ло кал ну раз ме ну и про из вод њу као ал тер на ти ве тран
спор то ва њу на ших ре сур са, про из во да и ком по нен ти 
ши ром све та. Рад би роа 2012Architecten по ка зу је да 
от пад ни то ко ви и огра ни че ни ре сур си пред ста вља
ју при ли ку за ино ва тив ни ди зајн. CFPOS и при ја те љи, 
Вол фганг Ча пе лер (Аустри ја) је до бит ник И на гра де на 
ме ђу на род ном кон кур су за Цен тар за про мо ци ју на у ке 
у бло ку 39 на Но вом Бе о гра ду. У пре да ва њу је при ка зао 
на чин раз ми шља ња, ис тра жи ва ња и про је кат ко ји тре
ба да об је ди ни све по тре бе но вог, јав ног и про грам ски 
ин те ре сант ног на уч ног цен тра. Го ран Вој во дић је у свом 
пре да ва њу Корпоративни индентитет у архитектури,
значење,применаиауторскиизраз, из нео став о то ме 
ка ко и на ко ји на чин је мо гу ће пре ва зи ћи за да та огра ни
че ња ко ја се на ме ћу брен дом про из во да и ко ја као та ква 
тре ба да се при ме не и на оста ле ар хи тек тон ске еле мен
те. Про је кат “Ур бан ре порт” је пу бли ка ци ја у три то ма 
ко ја пред ста вља ис тра жи ва ња, иде је и кри тич ке дис кур
се о са вре ме ној ар хи тек ту ри и ур ба ним фе но ме ни ма у 
че ти ри су сед не зе мље, Ру му ни ји, Бу гар ској, Ма ђар ској 
и Ср би ји. Циљ пу бли ка ци је је да се ис тра же и пред ви де 
ути ца ји по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них про ме
на на раз вој гра до ва и гра ди тељ ства по сле 1989. го ди не. 
Од го вор ни про јек тан ти, Ива на Ку ци не је део про јек та 
ства ра ња со ци јал не мре же про јек та на та чи ји је рад по

све ћен дру штве ном про спе ри те ту и еман ци па ци ји. Ур
ба ни стич ке и ар хи тек тон ске про јек те ко ји су би ли пред
ста вље ни од ли ку је со фи сти ци ра ни и ра ди кал ни од нос 
пре ма дру штве ној од го вор но сти.

Ана мор фо зе, Бо ри са Под ре ке го во ре о про ми шља њу 
и кре и ра њу при ват них и јав них про сто ра у ње го вој ар
хи тек ту ри.Кон вер зи ја елек трич них цен тра ла у му зе је: 
Пред но сти и вред но сти, Зо ри ца Ци врић, је при ка за ла 
ка ко је мо гу ће и на кој и на чин тран фор ми са ти стра ре 
објек те у но ве му зе је. 

БИ НА ром ски блок / Ро ма но бло ки БИ НА, Вла ди мир 
Ма цу ра кроз сво је фан та стич не про јек те до ка зу је ко је су 
све мо гућ но сти ка ре ша ва њу и по бољ ша њу да на шњег ста
ња ром ских за јед ни ца. Ка та лин Бе ре ску, Ода кле тре ба да 
узи ма мо мо де ле? је го во рио о кре а тив но сти ма у свет ским 
сла мо ви ма и по ку ша ји ма да се по мог не љу ди ма да иза ђу 

БИНА и бројеви 
Богат, квалитетан и разноврстан програм 

одвијао се на 15 места у центру града. Програм се 
састојао од: 20 предавања, 18 филмова,14 изложби, 
1 конференција, 3 архитектонске шетње, 2 дечије 
радионице, 1 студентска радионица, 2 представљања 
часописа и  публикација, 3 представљања излож-
би, 3 трибине, 1 округли сто, 1 панел дискусија, 1 
јавни интервју са протагонистима социјалистичког 
планирања и изградње Новог Београда, 1 разго-
вор са младим архитектима, 1 промоција и доде-
ла награде ДАБ-а и 5 спонзорских презентација.  
У суботу 14.маја 2011. године, БИНА је била део 
програма Ноћ музеја са 4 отворене изложбе и 2 
специјална програма. Више од 78 дешавања заједно 
са отварањима и пригодним дружењима, са више од 
100 учесника програма -   организовала је група од 
око 25 особа и 10 студената волонтера. Да би се све 
ово остварило било је потребно направити сарадњу 
са три покровитеља, 28 партнера, једним донатором, 
15 спонзора као и 10 медијских партнера

Више него икад до сада, овогодишња БИНА је била 
присутна у медијима: Новински чланци са најавама и 
интервјуима, радијске станице  које су из дана у дан 
извештавале о БИНИ /Радио Бгд. II програм днев-
на укљуцења, емисије и гостовања, једна посебна 
емисија намењену младима - Млади и архитектура, 
затим Програм 202, те Радио Студио Б са свакоднев-
ним најављивањем програма и посебним прило-
зима, попут интервјуа са Биргит Рустен, Радио Бгд  I 
програм, такође и Радио Србија- програм намењен 
иностранству, Радио Индекс и сл./. Пошто је БИНА, 
манифестација окренута како струци тако и широкој 
јавности и покреће значајна питања и важне теме, до-
води угледне госте, велики успех у ширењу едукације 
грађанства о архитектури и урбанизму су  и  бројне 
тв емисије у којима су гостовали учесници бине као и 
емисије из културе посвећене догађањима на БИНИ 
као  Градологија, Метрополис…

Дечија радионица "Када дунем и ватру сунем..." у сарадњи са Дечијим култур-
ним центром

Студентска радионица Факултета уметности и дизајна

Нове праксе - изложба и разговор младих архитеката
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из си ро ма штва и не си гур но сти. Оста ли пре да ва чи Ро берт 
Бу, Не над Стје па но вић, Бра ни сла ва Жар ко вић, Иван Ри
стић, Ханс Ибе лингс, Кај Фе клер, Љу би ца Ми ло вић су 
би ли кре а тив ни и за ни мљи ви и де ло ве њи хо вих из ла га ња 
ће те мо ћи да ви ди те на сај ту www.bina.rs.

БИНА ромски блок / Романо блоки БИНА, који 
се састојао  се од једне изложбе, четири предавања и 
једног панела, чији уредник је био Владимир Мацу
ра одржан је у центру за културну деконтаминацију: 
Павиљон Вељковић, у динамичној атмосфери, са од
личном организацијом и посећеношћу. На изложби под 
називом За одрживо становање Рома аутора Владимир 
Мацура, кроз укупно 11 пројеката приказује  третирање  
унапређивања ромских насеља и становања у распону 
од решавања проблема за једну породицу до читавих 
насеља   као што су Орловско у Београду, Мраморска у 
Нишу, или Фабричка у Косовској Митровици. .

Предавања, која су била у преподневном термину, су 
одржали Бранислава Жарковић, Хоусинг центре из Бе
ограда о Социјалном становањуу заштићенимуслови
ма,Роберт Бу, Екуменска хуманитарна организација из 
новог Сада о Одрживој обнови  ромских насеља уАП
Војводини, Р. Србији, Каталин Бареску из Букурешта, 
Тамма,  о питању Одаклебитребалодаузимамомоделе 
и Владимир Мацура, Друштво за унапређивање ромских 
насеља из Београда са темом  ЗаодрживостановањеРома
–Легализацијаиурбанизам. После подне, у панелу чији 
је наслов био КојеодговоранзастановањеРома, а који 
је водила Јована Глигоријевић учествовали су поред пре
давача  и Осман Балић, Лига за Декаду Рома из Ниша и 
Лазар Дивјак, УНДП из Београда.

БИНа РаДИОНИЦЕ
Када дунем и ватру сунем, срушићу ти кућу!? орга

низатор: Дечији културни центар,Наташа Каталина, 
Биљана Бранковић и Братислав Бранковић, на духовит 
начин је показана разлика између одрживих и неод
рживих кућа.Ветропарк: Наука и архитектура у служ
би одрживости, организатор: Центар за промоцију на

уке, Биљана Бранковић, Братислав Бранковић и Романа 
Бошковић, сјајна радионица са кућом која се сама снаб
дева електричном енергијом путем ветра!

БИНа ШЕтЊЕ
Штење су најинтересантније за грађане јер нас дирек

тно упознају са историјом гарда и њеним заборављеним 
вредностима. Алејама Новог гробља, Виолета 
Обреновић, историчар уметности , Докомомо, Марија 
Мартиновић и Добривоје Лале Ерић, (Термоелектрична 

централа Снагаисветлост, Меморијал жртвама фашиз
ма, Јеврејско гробље, Војногеографски институт, ком
плекс Астрономске опсерваторије на Звездари.)  Одржи
ви развој заштићених амбијенталних целина уз учешће 
јавности,Подграђе тврђаве Бач, представљање Летње 
школа архитектуре, Бач 2010, Јелица Јовиановић и Дра
гана Петровић

БИНа тРИБИНЕ
Трибине су најбољи начин успостављања дијалога 

између стручњака и јавности у свих  просторним сег
ментима нашим градова и њихове будућности. Од не
одрживог ка одрживом,  модератор: Иван Рашковић, 
Мали речник (не)одрживости, модератор: Миа Да
вид, Међународни конкурси, модератори: Ненад 
Стјепановић и Јелена ИвановићВојводић, учесници: 
Јован Митровић, Роберто Симон, Дејан Васовић, Волф
ганг Чапелер, Бранислав Реџић и Владимир Лојаница Ко 
је одговоран за унапређење стамбених услова Рома? мо
дератор: Јована Глигоријевић, учесници: Осман Балиц, 
Каталин Береску, Роберт Бу, Лазар Дивјак, Владимир 
Мацура, Славка Мачакова и Живојин Митровић

БИНа ОКРУГлИ  СтО
Богдан Богдановић – Уклети неимар, учесници окру

глог стола: Фридрих Ахлајтнер, Владимир Вуковић, 
Бојан Ковачевић, Драгана Милановић, Димитрије 
Младеновић, Борис Подрека, Иван Ристић, Дитмар 
Штајнер, Владан Ђокић. На Округлом столу се говори
ло о Богдану Богдановићу и његовом делу из данашњег 
угла, или новијег времена, што треба да допринесе новом 
и потпунијем сагледавању Богдана као најзначајнијег и 
најсвестранијег ствараоца друге половине прошлог века.
Осим Богданове меморијалне архитектуре било је речи 
и о његовом раду на факултету, о архитектонској школи, 
о његовом предмету Архитектура града, о раду на ме
сту градоначелника Београда. Владан Ђокић је приказао 
најновији број часописа САЈ који је посвећен Богдану 
Богдановићу на иницијативу БИНА тима. 

                               *дипл. инг. арх. оснивач и директор БИНА

Астрономска опсерваторија на Звездари

Студентска радионица Факултета уметности и дизајна

Изложба Богдан Богдановић Уклети неимар. Конак књегинје Љубице
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и до 10 м., ак ти ви ра ју се кли зи шта и ја вља ју ве
ли ки од ро ни. 

Зе мљо тре си иза зи ва ју и ве ли ке људ ске жр тве. 
Нај ве ће ка та стро фе де си ле су се у нај мно го људ
ни јој   зе мљи све та, Ки ни, ка да је у два на вра та 
стра да ло ви ше од 800.000 љу ди, да ле ке 1556 го
ди не, а за тим 1976, у Ин ди ји 1737, око 300.000 
љу ди, у Ја па ну је 1923 го ди не пот пу но уни штен 
град То кио и Јо ко ха ма, где је по ги ну ло ви ше од 
150.000 љу ди.

Пла не та Зе мља има по лу преч ник од све га 
6370 км. на ко јој ду би ни се на ла зи цен тар је згра 
Зе мље. 

Зе мља је  лоп та, али не са свим пра вил ног об
ли ка, због че га је на зва на ге о ид, за та ла са ни елип
со ид, због ро та ци је не што спљо штен на по ло ви
ма, а ис пуп чен на по лу та ру. Зе мљин еква тор ски 
по лу преч ник је за око 21 км. ду жи од  по лу преч
ни ка на по ло ви ма.   

Зе мљи на уну тра шњост је ме ре на и про у ча ва
на са мо до ду би не од око 12 ки ло ме та ра. Нај ду
бље ру дар ске ја ме су на око 10 до 12 км, нај ду бље 
бу шо ти не су до око 15 км. За про у ча ва ње не при
сту пач них сло је ва Зе мљи не уну тра шње струк
ту ре, ко ри сте се раз ли чи те сло же не ме то де. По
дат ке о по вр шин ским сло је ви ма да ју ге о ло шка, 
гра ви ме триј ска и ге о маг нет на ис тра жи ва ња, као 
и ис пи ти ва ње ра ди о ак тив них еле ме на та. 

Зе мља има чвр сту ко ру ко ја је ис под кон ти не
на та де бљи не 30 до 60 ки ло ме та ра, а ис под оке а
на, мно го та ња и из но си око 5 до 10 ки ло ме та ра. 

Зна ња о уну тра шњој гра ђи Зе мље, сте че на  су 
углав ном по сред ним пу тем; ге о фи зич ким, ге о ло
шким, астро ном ским и дру гим из у ча ва њи ма. 

Ге о фи зич ке ме то де; се и змич ке, елек тро маг
нет не, гра ви та ци о не и дру ге су до не кле од ре ди ле 
са став Зе мље. 

Сло је ви уну тра шњо сти Зе мље се на зи ва ју уну
тра шње сфе ре, а то су; ко ра, ли тос фе ра на ду би ни 
од око 70 км, омо тач или ман ти ја до ду би не од 2900 
км., и је згро Зе мље по лу преч ни ка око 3500 км.  
Ге о фи зич ка из у ча ва ња  Зе мљи не уну тра шњо сти 
по ка зу ју да од по вр ши не ка цен тру ра сту тем пе
ра ту ре, при ти сак и гу сти не. 

Зе мљи но је згро је под та ко ве ли ким при ти
ском да је ма те ри ја ко ја га са чи ња ва у  ста њу, да 
се по на ша као те ло из у зет не чвр сти не. 

Са став је згра се прет по ста вља да је од гво жђа 
и ни кла па се не кад на зи ва ни фе. Омо тач је згра, 
ман ти ја, одво је на је од ко ре, ли тос фе ре, јед ним 
сло јем де бљи не око 150 км. ко ји се зо ве асте нос

фе ра, (Мо хо ро ви ћев 
слој)   јер   је до био име 
по на шем на уч ни ку Ан
дре ји Мо хо ро ви ћу, ко ји 
је уста но вио овај слој на 
осно ву скре та ња зе мљо
тре сних та ла са. Ово је 
не ста бил на, за та ла са на 
сфе ра, у ко јој се ма те ри
ја на ла зи у ела стич ном 
ста њу.

Пре ма по след њим из у
ча ва њи ма, у овом сло ју се 

на ла зе жа ри шта зе мљо тре са, и вул ка на, као и узро
ци по ме ра ња кон ти не на та. Пре ци зним ме ре њи ма 
утвр ђе но је да се кон ти нен ти кре ћу. Се вер на и Ју жна 
Аме ри ка се уда ља ва ју од Евро пе и Афри ке, а Афри
ка се при бли жа ва Евро пи, као и Аустра ли ја Ази ји.  
Кон ту ре кон ти не на та, ка да се ста ве на јед ну по вр
ши ну за јед но, тач но се на до ве зу ју јед на на дру гу, 
са мо што су раз дво је не оке а ни ма. 

Сли чан ге о ло шки са став ука зу је на то да су 
сви кон ти нен ти мо гли да чи не је дин ствен по вр

ши ну пра кон ти нен та на ју жној по лу лоп ти, ко ја 
се на зи ва  Гон два на. 

То ком ду ге исто ри је Зе мљи не ко ре, би ло је ви
ше ин тен зив них на би ра ња и на вла че ња сло је ва, 
ко ји ма се фор ми ра ју чи та ви сно по ви па ра лел них 
пла нин ских ве на ца, ко ји се на до ве зу ју и про те жу 
на сто ти не хи ља да ки ло ме та ра,   та ко зва но алп
ско на би ра ње. 

Ге о син кли на ле су ве о ма по крет ни де ло ви ко ји 
се на ла зе из ме ђу ста бил них кон ти нен тал них ма
са, под чи јим боч ним по ти ском до ла зи до на би
ра ња сло је ва. 

На би ра њем сло је ва ме ди те ран ске ге о син кли
на ле до шло је до ства ра ња пла нин ског по ја са ко
ји се про те же са за па да пре ма ис то ку од Атлан ти
ка, пре ко Евро пе и Ази је, до остр ва у Ма лај ском 
ар хи пе ла гу, са нај ви шим пла ни на ма на све ту Хи
ма ла ји ма, Ал пи ма, Пи ри не ји ма, Атла сом, Апе
ни ни ма, Ди нар ским пла ни на ма, Кар па ти ма, Кав
ка зом,  Па ми ром и дру гим. 

По ред  ове ге о син кли на ле, по сто ји и ме ри ди

МИР ЈА НА ЛУ КИЋ 

Ка та стро фа лан зе мљо трес ко ји је по го дио ову 
зе мљу 11. мар та 2011. нај ја чи до сад, сна ге 8,9 сте
пе ни Рих те ро ве ска ле, по ме рио је за ми шље ну 
осу Зе мље за 17 цен ти ме та ра и убр зао ње но кре
та ње за 1,8 ми кро се кун ду, од нео је ско ро 25.000 

жи во та и отво рио ви ше те ма за раз ми шља ње о 
овом фе но ме ну. Пре све га ту су ди рект не по сле
ди це ра за ра ња у објек ти ма и људ ским жр тва ма. 
Зе мљо трес је иза звао и оке ан ски та лас не ви ђе
них раз ме ра, «цу на ми», ко ји је та ко ђе на нео ра
за ра ња и жр тве, а на кра ју и као вр ху нац све га је 
ру ше ње де ла ну кле ар не цен тра ле чи ји по ре ме ћај 
је иза звао ра ди ја ци ју чи је по сле ди це по око ли ну 
се не мо гу пред ви де ти. 

Овај след до га ђа ја, тра жи да се пре и спи та ју 
мно га тех нич ка ре ше ња град ње, као и на чел на 
ре ше ња о упо тре би атом ске енер ги је, као из во ра 
енер ги је, ка да су по ред кла сич них мо гу ћи и до

ступ ни дру ги из во ри, трај ни и об но вљи ви, ко ји 
не оста вља ју по сле ди це по око ли ну, као што је 
би о ма са, сун че ва, фо то на пон ских ће ли ја, хи дро 
и енер ги ја ве тра. 

При зе мљо тре си ма зе мљи ште се кре ће вер ти
кал но, из ди же и спу шта, и та ла са сто, њи ше. По
чет ну фа зу зе мљо тре са чи не сла би по тре си ко ји 
на ја вљу ју зе мљо трес, за тим глав на фа за нај ја чег 
уда ра, и за вр шна фа за са по сту да ри ма, ко ји пред
ста вља ју сми ри ва ње зе мљо тре са. 

Тру се ве че сто пра те и под зем на тут ња ва и де
то на ци је, за ко је се сма тра да на ста ју услед тре ња 
сло је ва и бло ко ва сте на у Зе мљи ној ко ри. 

Зе мљо трес пра ти огром но осло ба ђа ње енер ги
је ко ја пра ви ло мо ве у зе мљи ној ко ри и по ре ме
ћа је на по вр ши ни Зе мље. Ме сто у ко ме се осло
ба ђа се и змич ка енер ги ја, на зи ва се жа ри штем 
или ог њи штем зе мљо тре са (хи по цен тар), док се 
про јек ци ја те тач ке на по вр ши ни, где се по трес 
нај ја че осе ћа, на зи ва епи цен тар. 

Ја чи на зе мљо тре са се ме ри Рих те ро вом ска
лом, ко јом се из ра жа ва осло бо ђе на сна га у хи по
цен тру, и има нај ви ше де вет сте пе ни. Дру га ска ла 
ко ја се на зи ва по Мер ка ли ју на уч ни ци ма ко ји су 
је от кри ли (Мер ка ли Кан ка ни  Зин берг) по ка
зу је ру ши лач ко деј ство зе мљо тре са на по вр ши ни 
Зе мље, ко је се ме ри до 12 сте пе ни. Ако се енер ги
ја у хи по цен тру осло ба ђа на гло она иза зи ва ве
ћа ру ше ња на Зе мљи ној по вр ши ни, не го ако се 
осло ба ђа по сте пе но. Та ко ђе и иста енер ги ја у за
ви сно сти од са ста ва те ре на, и ду би не под зем них 
во да, иза зи ва раз ли чи те ефек те ра за ра ња. 

Уко ли ко су ме ста из гра ђе на од чвр стих сте на 
и где су под зем не во де на ду би на ма ве ћим од 10 
м. ру ше ња су ма ња, не го на ме сти ма где је те рен 
рас тре сит, и где је под зем на во да бли же по вр ши
ни. Зе мљо тре си ја чи не 11 и 12 сте пе ни ове ска
ле, ру ше све што је људ ском ру ком ство ре но, они 
чак ме ња ју из глед ге о граф ске сре ди не, иза зи ва
ју   по ме ра ње бр да, обал ских ли ни ја, реч них то
ко ва, ства ра ње но вих је зе ра и сл.) 

Зе мљо трес од 5 сте пе ни је јак, али тек од 6 и 
7 сте пе ни иза зи ва па ни ку,   у ку ћа ма, до ла зи до 
оште ће ња, пу ца ња зи до ва, и дру го. 

У на шој зе мљи ни је би ло зе мљо тре са од 9 сте
пе ни, а то су зе мљо тре си, код ко јих до ла зи до 
ру ше ња ку ћа, под зем ни це во во ди се ло ме, пу те
ви се оште ћу ју, у зе мљи шту се ја вља ју пу ко ти не 

Зе мљо трес у Ја па ну као упо зо ре ње 
при ро де чо ве ку

Ја пан је јед на од зе ма ља са нај ма њом по вр ши ном у од но су на број 
ста нов ни ка. ар хи пе лаг од 3.500 остр ва, од ко јих су нај ве ћа че ти ри 
Хо ка и до, Хон шу, Ши ко ку и Кју шу, про сти ре се око 3.000 ки ло ме та
ра од се вер не до ју го за пад не оба ле Па ци фич ког оке а на

Простирање земљотресних таласа кроз Земљину унутрашњост

Ширење земљотресних таласа кроз Земљину унутрашњост C-хипоцентар, 
Е-епицентар. Са удаљењем од епицентра разарања су све мања Е, А, В
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ИНО ва ЦИ ЈЕИНО ва ЦИ ЈЕ

АЛЕК СА цИ ГА НО ВИЋ  

Мо но граф ско–исто ри о граф ска чи та ња спо ме
нич ког на сле ђа са ме стру ке, за ко ја ве ру је мо да су 
кон крет на де ла ња, за пра во те мељ но оси ро ма шу ју 
ре цеп ци ју кул тур ног на сле ђа та ко што упи су ју са
мо је дан кор пус зна ња а сва ки дру ги за не ма ру ју. 
Шта ви ше, уну тра шњи јав ни про стор стру ке оме
ђен стра жар ским ку ла ма ауто ри те та и оку пи ран 
епи сте мо ло шким та шти на ма, не рет ко од ба цу је и 
не ги ра сва ко дру га чи је чи та ње. 

До кра ја ато ми зи ра но чи ни о ци ма исто ри је и из
ми шље ним кон струк ци ја ма се ћа ња као про из во
ди ма фраг мен та ци је но ви јег вре ме на, спо ме нич ко 
би ће Ср би је ви ше но икад од сли ка ва сву тра ги ку 
про жи вље них ин сти ту ци о нал них по ре ме ћа ја, про
мен љи вост и стру ков не не спо ра зу ме про сто ра ар
хи тек ту ре – у сми слу под ва ја ња про сто ра ко му ни
ка ци је, ло ги ке и ин те ре са у ње ним и њој срод ним 
струч ним за јед ни ца ма. Про сто ри спо ме нич ке 
де струк ци је по ста ју мо то ри по бед нич ке те а трал
не про мо ци је „ак ту ел но сти“ над за ка сне ло шћу, а 
ме ста про па сти кул тур ног до бра бри шу се у ци љу 
си му ла ци је но вих вред но сти и на ме та ња ефе мер не 
ор тач ке есте ти ке оста лим уче сни ци ма јав ног про
сто ра ар хи тек тон ског ства ра ња. На по ље спо ме
нич ке за шти те се гле да као на еп ске сен ти мен те и 
сим па тич не де се те рач ке при че, а су ко би пар ти ку
лар них уче сни ка у јав ном про сто ру стру ке до слов
но од сли ка ва ју ам би јент дру штва за сно ван на сва
ко днев ним ре фе рен ду ми ма. У про сто ру схва ће ном 
не у ре ал но сти ма већ ре ла ци о ним ше ма ма, уоча ва 
се и срп ска спо ме нич ка за шти та, до дат но за мр
ше на ин сти ту ци о нал ним ду би на ма, за та ра бље на 
по ли тич ким фор ма ци ја ма ко је до но се и од но се 
оби ча ји иза бра них вла да ра. Ње на ко му ни ка ци ја 
са оста лим ства ра лач ким и управ но–ин сти ту ци о
нал ним ма ни фе ста ци ја ма си сте ма, од сли ка ва све 
ште те ко је на ста ју у мир но доп ским усло ви ма а ко је 
су ви ше по сред не и ма ње не по сред не, за раз ли ку 
од оних ко је се обр ну то ис по ља ва ју у ра то ви ма или 
си ту а ци ја ма „ви ше си ле“. Све сло же ни ја ди вер зи
фи ка ци ја ин сти ту ци ја и ме ђу соб на тен ден ци о зна 
не по ве за ност, ефи ка сни је но икад уру ша ва ју функ
ци о нал ну ко хе зи ју стру ке. За раз ли ку од про шлих 
си стем ских прак си у ко ји ма је ели та уби ра ла пло
до ве ка ри је ра ра до гле да ју ћи на иде о ло шко–де ма
го шке при леп ке са ем па ти ја ма, чи ни се да јав ном 

про сто ру ко ји је у ве зи са да на шњим пла ни ра њем 
и из град њом ви ше не по ма жу ни ти об зна не „од о
зго“ ни ти ини увоз све стро жи јих ди сци пли ну ју
ћих иде о ло ги ја ко нач них ста ња. 

Са свим прост од нос јав них слу жби функ ци о ни
ше по прин ци пу фик си ра но сти (над ле жно сти) та
ко што им осо би на по ста је основ на и пре вас ход на. 
Про ме не се мо гу спро во ди ти, али са мо оним сред
стви ма ко ја ће до дат но нор ми ра ти „функ ци о нал ну 
ока ме ње ност“ на ко јој су за сно ва не и за ко но дав но 
на мет ну те. Јав ни про стор ин сти ту цијâ по чи ва на 
прин ци пи ма „вер ти ка ле“ (ви ше сте пе но сти) то јест 
јед но ум ног пре пи си ва ња нор ми ра них јав них овла
шће ња. Као та кве, оне не мо гу до кра ја за до во љи ти 
по тре бе дру штва, јер по хо ри зон та ли не ко му ни
ци ра ју са дру штве ним про сто ром. По ли тич ки об
ли ко ва не, слу жбе су као и по ли ти зо ва но дру штво: 
глад не уче шћа у ку по про да ји по ли тич ких до ба ра; 
као и дру штво, и оне тра же од по ли ти ке прав ду и 
оправ да ње; и оне су део по ли ти ке уз ко ју са у че ству
ју у слу жбе ном раз би ја њу дру гих слу жби из и гра ва
ју ћи на пред не ци ље ве дру штва ко ме се из да ва ју и 
за те мељ и за стуб. 

Јав ни про стор стру ке, као про стор из де љен све 
ин ди ви ду ал ни јом ло ги ком, ин те ре си ма и ко му ни
ка ци ја ма сво јих „фи зич ких и прав них“ ли ца, ор га
ни зу је се по прин ци пу јед но стра не ис кљу чи во сти, 
и са мо је ма лим де лом отво рен за ми шље ње дру гих. 
По осно ву са др жа ја, да кле. За ин те ре со ва ни јед ни 
за дру ге са мо на ни воу кур то а зног до ди ри ва ња, из 
овог за пра во не до ди ри ва ња про из ла зи не по жељ
ност и мр скост, сек тор ско из бе га ва ње у ци љу нео
ме та ња. Али на ни воу ме ђу соб не ин тер ак ци је све 
ин ди ви ду ал ни јих гру па, и по ред на чел них дис по
зи ти ва о ин тер ди сци пли нар но сти, јав ни про стор 
је у оп штем ра ту, не спо ра зу ми ма, ви ше сме ран и 
дра ма ти чан. Ин хи би ран плу рал но шћу уче сни ка у 
игри, при ме ра ра ди кор пус за шти те ар хи тек тон
ског на сле ђа оп те ре ћен је ла ви ринт ским функ ци
о нал ним ка на ли ма ин сти ту ци ја, не до ре че но сти ма 
и из вр шном им по тен ци јом, сва ка квим „свет ским 
а на шим“ ре ше њи ма, про бле ми ма ле га ли за ци је, а 
по себ но не до у ми ца ма из вр шних ре со ра ко ји сво
јим из у кр шта ним јав ним овла шће њи ма ба ра та ју 
са мо на че ли ма. У са свим ми ли тант ном ам би јен ту 
јед них на спрам дру гих, ар хи тек ти (у уло зи ства ра
ла ца, про из во ђа ча и по ну ђа ча) и кон зер ва то ри (у 
уло зи ку сто са, чу ва ра и се лек то ра по ну ђе них ва ри

Јав ни про сто ри ока ме ње не му зи ке 
Ка да кон вен ци о нал но раз ма тра мо јав ни про стор, обич но га схва та мо као 
фи зич ки кар ти ран, кар те зи јан ски ко ор ди нат ни про стор у ко ме се де ша ва 
дру штве на ак тив ност. У об ри си ма та квог про сто ра на ла зи се и срп ско спо
ме нич ко на сле ђе, у про стор ним фор ма ци ја ма ко је да ју тек ути сак кон ти
ну и те та, илу зи ју је дин ства, збир тре ну та ка про шло сти чи јим се че сти ца ма 
на у ка не рет ко по но си по ка рак те ру стаг на ци је и за ка сне ло сти. 

јан ска, ко ја се про те же дуж за пад не оба ле Се
вер не и Ју жне Аме ри ке, ко јом су на ста ле Кор ди
љер ско Анд ске пла ни не, као и пла нин ски по јас 
ко ји се про те же од Кам чат ке и Ку рил ских остр ва, 
пре ко Ја пан ских и Фи ли пин ских остр ва  до Но ве 
Гви не је и Аустра ли је. 

По кре ти ма са и сло је ва у овим по ја се ви ма ни
су за вр ше ни, и у сва три по ја са су че сти зе мљо
тре си  и ак тив ни вул ка ни. 

Зе мљи на ко ра је са ста вље на   из свих еле ме
на та Мен де ље о вог си сте ма, а нај за сту пље ни ји је 
ки се о ник, ко ји сје ди њен са дру гим еле мен ти ма, у 
хе миј ском са ста ву ко ре уче ству је са 47%, за тим 
сле ди си ли ци јум са 27,6%, алу ми ни јум са 8,8%, 
гво жђе, 5,1%, кал ци јум 3,5%, на три јум 2,6%, ка
ли јум 2,5% и маг не зи јум 2,1%, и дру ги. 

Во до ник, ина че нај ра спро стра ње ни ји еле ме
нат у ко смо су и Сун че вом си сте му је кон цен три
сан у хи дрос фе ри сје ди њен са ки се о ни ком као 
во да, док у је Зе мљи ној ко ри за сту пљен са мо са 
0,2 % у чвр стим сте на ма. 

Зе мљи на ко ра је у нај ве ћој ме ри са ста вље на 
од си ли ка та, гру па ми не ра ла ко ја пред ста вља ју 
је ди ње ња ок си да си ли ци ју ма и ок си да гво жђа и 
алу ми ну ју ма, ко ји се на ла зе у про цен ту од  85% 
у гра ђи сте на ко је чи не са став Зе мљи не ко ре. На 
дру гом ме сту су ок си ди, је ди ње ња ки се о ни ка, од 
ко јих је нај зна чај ни ји кварц, а на тре ћем су кар
бо на ти, је ди ње ња угље ни ка, од  ко јих су кал ци ти 
и до ло ми ти, ко ји чи не моћ не на сла ге креч ња ка, 
мер ме ра и до ло мит ских сте на, као и маг не зи та 
ко ји се ко ри сти за ва тро стал не опе ке. 

Са да шњи ре љеф Зе мље је са мо фа за  у ево лу
ци ји об ли ка ре ље фа, ко ји је на стао и раз ви ја се 
под ути ца јем и деј ством  уну тра шњих  и спољ них 
си ла. По кре те у Зе мљи ној   ко ри иза зи ва ју уну

тра шње си ле, гра ви та ци ја и Зе мљи на то пло та. 
Зе мљи на те жа,   гра ви та ци ја из ра же на је у стал
ном при вла че њу ма са ка цен тру, то јест сре ди шту 
Зе мље, и од ра жа ва се у не пре ста ном са жи ма њу 
са ку пља њу ма те ри ја на ше пла не те, (кон трак ци
ји), ко ја је до ве ла до по ра ста тем пе ра ту ре у Зе
мљи ној уну тра шњо сти. 

Сма тра се да под ути ца јем гра ви та ци је Зе
мље, на ста је и дру га уну тра шња си ла Зе мљи на 
то пло та. 

Она се не пре кид но об на вља и про це сом  рас
па да ња ра ди о ак тив них ма те ри ја у сре ди шту Зе
мље, и де лу је у прав цу ши ре ња ма са. Си ле гра
ви та ци је при вла че ма се ка цен тру Зе мље, а си ла 
то пло те иза зи ва ши ре ње ма са, од но сно њи хо во 
уда ља ва ње од цен тра Зе мље. Ове си ле су прот
ног прав ца де ло ва ња иза зи ва ју у Зе мљи ној  ко ри 
вер ти кал не и хо ри зон тал не по кре те, ко је за јед
нич ким име ном зо ву тек тон ски по кре ти (грч ки 
тек то ни кос  гра ди тељ). 

Овим по кре ти ма, ство ре ни су нај круп ни ји 
об ли ци у ре ље фу ли тос фе ре, та ко зва не мор фо

струк ту ре; кон ти нен ти, оке ан ски и мор ски ба
се ни, пла нин ски ма си ви, ко тли не, ви со рав ни и 
дру ги ве ћи об ли ци ре ље фа. 

Епи ро ге ни по кре ти (епе и рос  коп но, кон ти
нент), се ја вља ју у ви ду ве о ма спо рих, али стал
них из ди за ња и спу шта ња Зе мљи не ко ре. њи ма се 
обра зу ју ве ли ки сво до ви ко ји прет ста вља ју кон
ти нен те, и улег ну ћа  уги би, оке ан ски и мор ски 
ба се ни. Епи ро ге на уз ди за ња и спу шта ња до во де 
до по ме ра ња обал ских ли ни ја и тран сгре си је,  
на ди ра ња мо ра на коп но,  и ре гре си је по вла че
ња мо ра и ства ра ња но вог коп на.   

Про це си спу шта ња коп на оста ви ли су тра го ве 
на оба ли Ја дра на, ју жне Фран цу ске, оба ли Грч ке 
пре ма Егеј ском мо ру, док су из ра зи ти при ме ри 
спу шта ња коп на; оба ле Хо лан ди је, Не мач ке, ју
жне Ки не, и се вер не Афри ке. 

                                           Др Мир јна Лу кић, дипл.инж.арх.

Пресек кроз Земљине сфере

Учешће елемената у саставу стена Земљине коре
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јан ти) функ ци о ни шу у ин ди ви ду а ли зи ра ним јав
ним про сто ри ма и – ду бо ким стреп ња ма. 

За пра во, јав ни про стор ар хи тек тон ског ства ра
ла штва оби та ва у ме ан дри ма не бро је них управ них 
фор ма ци ја за сно ва них на соп стве ним нор ми ра
ним мо но ло зи ма а не ди ја ло зи ма; у те ле о ло шком 
оме та њу нор мал не ди ја лек ти ке ства ра лач ких про
це са, по сту па ња и усме ре них ин те ре со ва ња. Ако 
су вред но сти на ко ји ма по чи ва си стем за сно ва не 
на мо но ло шкој (а не ак си ом ској) нор ми ра но сти 
и стан дар ди за ци ји – кроз ње го ве слу жбе и ар хи
тек ту ра по ста је бр за, кон крет на, функ ци о нал на и 
ис кљу чи ва у по што ва њу на ка зне хи је рар хи је вред
но сти, ко ји ма је са мо елит на по твр да и про мо тер. 
У ат мос фе ри ег зи стен ци јал не фру стри ра но сти, 
ар хи тек тон ски де лат ни ци по ста ју из ну тра об ли
ко ва ни и ин те лек ту ал но де фи ни са ни у скла ду са 
оп штим ка рак те ром дру штва, осли ка ва ју ћи пост
мо дер ну при ро ду си сте ма и у ње му мо дер ног чо
ве ка „ко га је ди но сво јом спе ци јал ном функ ци јом, 
по де ла ра да чи ни про стим спе ци јал ним точ ки ћем“ 
(Гин тер Ан дерс, Каф ка – за и про тив). 

Срп ски ар хи тек ти су на но ву ре ал ност ре а го ва ли 
углав ном ми ли та ри стич ки, осва ја ју ћи те ри то ри је и 
пра ве ћи бун ке ре по се кре та ри ја ти ма, аген ци ја ма и 
ко ми си ја ма. Јав не слу жбе су оста ле у ве зи са соп
стве ним ди ле ма ма и цр ти це у рад ним би о гра фи ја
ма ефе мер них по је ди на ца са стра не. Из са вр ше них 
при ват них би роа, у ко ји ма сту ден ти за ра ђу ју ћи за 
жи вот из ра ђу ју про јек те сво јим сту диј ским мен
то ри ма и сво је ди плом ске ра до ве, ка но ни за ци јом 
кул та лич но сти, од ре ђе ни број ак ту ел них ства ра о ца 
су ве ре но вла да ме сти ма ко ја су де це ни ја ма пре тих 
де ве де се тих, при па да ла њи хо вим да ле ко углед ни јим 
али уме ре ни јим про фе со ри ма. Јав ни про стор стру
ке раз ви ја се на кон „го ди не нул те“ у пот пу но ши
зо фре ним ам би јен ти ма: од управ ног, за сно ва ног на 
над ле жно сти ма ре сорâ ко ји ма на зи ви ни кад до кра
ја ни су из ве сни, пре ко при ме не не ко ди фи ко ва них 
стан дар да ап сор бо ва них у за ви сно сти од ауто ди
дак тич ких спо соб но сти про јек тан та у при ку пља њу 
про фе си о нал ног ис ку ства (ДИН, СРБ, ЈУС, ИСО, 
ЕН, ЕУРО ЦОД...), до кри тич ко–те о риј ских чи та
ња ар хи тек ту ре и ур ба ни зма, у ко ји ма се те о риј ски 
мо де ли ина че одав но усво је ни у ре ги о ну, иг но ри шу 
или до жи вља ва ју као не ва жни ин ци ден ти. 

Уко ли ко би се не ко сма трао успе шном ин ди ви ду
ом, то јест ин ди ви ду ал цем ко ји би не што да ме ња, 
мо ра по се до ва ти од ре ђе ни кор пус прет ход них зна
ња, од но сно рас по ла га ти јед ним пре ци зно де фи ни
са ним ску пом прет ход них ин фор ма ци ја. Те жња ка 
про ме на ма, да би би ла ефи ка сна, мо ра би ти усме
ре на ка осва ја њу јав ног про сто ра у ин сти ту ци ја ма 
у ко ји ма је кон цен три са на струч на и псе у до струч на 
моћ. Ови про гре си ви стич ки, а за пра во опо зи ци о ни 
об ли ци ми шље ња мо ра ју ну жно би ти устро је ни по 
прин ци пу ко ји ин сти ту ци ја утвр ди. Об ли ци ин ди
ви ду а ли зма, на кон што се ин сти ту ци о нал но ин ста
ли ра ју, мо ра ју се при ла го ди ти ра ду ин сти ту ци ја, а 
ка ко је ре че но – оне су за сно ва не на јед но смер ној 
вер ти кал ној ко му ни ка ци ји јав ног про сто ра. Пи шу
ћи о пр вим го ди на ма по пре у зи ма њу ком па ни је, Роб 
Вуд (Роб Wоод), пред сед ник ЦБСа, из ја вио је да је 
нај ви ше но вих иде ја имао пр вих го ди на на кон пре

у зи ма ња фир ме. На кон из ве сног вре ме на „пре до бро 
на у чиш пра ви ла и ви ше не раз ми шљаш о но вим мо
гућ но сти ма“ (Туроw, 1982). 

Баш због хо ри зон тал не ин хи би ра но сти услед 
плу рал но сти, ови ак те ри ни ти за у зи ма ју сав јав ни 
про стор ни ти по ста ју ауто ри те ти. Не ра зу мљи ви 
вер ти кал ној при ро ди си сте ма – не ра зу мљи ви су и 
би ло че му што ни је јед но смер но, јед но ум но и ис
кљу чи во. Пер со на ли зо ва не фор ма ци је ко је по ста ју 
до вољ но ауто ном не по др шком ра зних дру штве но–
еко ном ских а пре све га по ли тич ких те ла, ме та ста зи
ра ју у кор по ра тив не фор ме „дру гар ске есте ти ке“ и 
раз ви ја ју се у ин ци дент не ка те го ри је срп ског ар хи
тек тон ског ства ра ла штва. Раз ме ре не а у тен тич но сти 
ко је на ста ју ди љем срп ских гра до ва, на ро чи то у за
шти ће ним це ли на ма, то ли ке су да мно га оства ре ња 
и пре пре се ца ња цр ве не тра ке по ста ју ус пе ла ур ба на 
па ро ди ја и ар хи тек тон ска анег до та, а за слу жбу за
шти те тре ћи чин цом ме дие дел ла ви о лен тие. 

Ва жан део јав ног про сто ра ар хи тек ту ре, је сте и 
ака дем ско обра зо ва ње. Ауто ди дак тич ки кон цепт 
ар хи тек тон ског обра зо ва ња је у пре суд ној ме ри обо
га ћен функ ци о на ли змом и кор по ра ти ви змом (а ни 
то ме до кра ја). По себ но пи та ње је су но ве ко ле ге ко је 
су усво ји ле јед но стра но и се па рат но функ ци о нал но 
фа кул тет ско зна ње, по де сни све му оном што зо ве
мо мо дер ни за ци ја дру штва, то јест уво ђе ње но вих 
вред но сти, ре ал но сти, ин стру мен та ли за ци је, ге не
ри са ње про јек то ва них ан га жма на и сл. Ина че укуп
но обра зо ва ње по ни шта ва сав по тен ци јал еман ци
па ци је ње них бу ду ћих ак те ра, та ко што пре те жно 
де ле ги ра без лич не љу де, прет ход но под врг ну те 
дре су ри. Ме ђу тим, дре си ра ни љу ди ни су ни функ
ци о нал ни. Они су је ди но спрем ни за „до жи вот но 
уче ње“ ко је осци ли ра из ме ђу са мо тран сфор ма ци
ја за хва љу ју ћи при ви ле ги ји мла до сти и ко шма ра о 
из не над ним пре ква ли фи ка ци ја ма, све по по тре би 
„флек си бил ног“ тр жи шта. Та ко до пи ре мо до са мог 
дна пер фид но сти у осно ви са свим пост мо дер не јав
но сти, не са мо ар хи тек тон ске. Крч ка ју ћи се у ме ђу
ин сти ту ци о нал ној чор би и по вре ме но иза зи ва ју ћи 
ди рект не су да ре са тр жи штем, ар хи тек тон ски фа
кул те ти ко ег зи сти ра ју у не кој вр сти нео ли бе рал не 
ин ди фе рент но сти у ко јој иг но ри шу па ра док се, а ко
ји на ста ју из пре ску по на пла ћи ва не па три от ске сер
вил но сти др жа ви ко ја је у име дру штве не хар мо ни је 
све ру пе успе шно за пу ши ла. 

О они ма ко ји ма ње оби та ва ју у ко ми си ја ма, по
ро дич ним жи ри ји ма, штам пи и сим по зи ју ми ма, а 
ко ји су ти хо уше та ли у на пу ште на ин те лек ту ал на 
гра ди ли шта и за по че ли соп стве не про це се „пла ни
ра ња и из град ње“, да нас не мо же мо ни шта зна ти. 
Ар хи тек тон ска кри ти ка (јав на рас пра ва и упо ред на 
кри ти ка) у нас тре нут но не по сто ји – сен ке суп тил
них ми ну ци о зних иро ниј ских за па жа ња и ре спек
та бил них трак та та отво ре не су за сва ку ор тач ку и 
по ли тич ку зло у по тре бу као што је све дру го по ста
ло отво ре но. Али не и за фор ми ра ње би ло ка квог 
вред но сног, есте тич ког или етич ког про гра ма. Раз
лог то ме мо же би ти хро нич ни кон стан ти но ви ћев
ски ка рак тер па ла нач ког дру штва, те се скло но сти 
од сли ка ва ју и у ужим јав ним про сто ри ма – ко ји ће 
ду го још под се ћа ти на ма ле но по ље уко ро вље них 
сун цо кре та. 




