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ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Професор др Драгос лав Шумарац,
председник Инжењерске коморе Србије

Потписана Декларација
о сарадњи
регионалних комора
Поштоване колегинице и колеге,
Инжењерска комора Србије је у протеклом период у
имала велики број активнос ти од којих ћу помену ти нај
значајније, док ћете о осталим читати на наредним стра
ницама „Гласника“.
У четвртак, 31. маја 2012. године, одржана је Девета
редовна седница Скупштине Инжењерске коморе Ср
бије. Прис ус товало је 70 од 120 чланова Скупштине. На
седници је усвојен Извештај о финансијском пословању,
Извештај о рад у Управног одбора и Извештај о рад у Над
зорног одбора Инжењерске коморе Србије у 2011. години.
Велико задовољс тво ми је да вас обавес тим да су при
бављени пословни прос тори у Нишу и Новом Сад у у вла
сништву Коморе, а у ток у припрема је за куповину про
стора у Суботици, Крагујевц у, Краљеву и Ваљеву. Тим
поводом, 27. априла 2012. године организовали смо све
чано отварање Регионалне канцеларије у Нишу на којој
су прис ус твовали предс тавници ресорног Минис тарс тва,
директори јавних предузећа, предс тавници струковних
удружења, чланови Управног и Надзорног одбора и број
ни чланови Коморе.
На сас танк у предс тавника регионалних комора, ко
ји је одржан 2. јуна 2012. године у Црној Гори у Перас ту,
потписана је Декларација о сарадњи, остваривању про
фесионалних оправа, стварању бољих радних услова и
омогућавању мобилнос ти чланс тва између Инжењерске
коморе Србије, Коморе овлашћених архитеката и инже
њера Македоније, Инженирске зборнице Словеније, Хр
ватске коморе грађевинских инжењера и Инжењерске ко
море Црне Горе.
На прослави “Дан Инжењерске коморе Србије”, која
ће се одржати 14. јуна 2012. године по шес ти пут доде
лићемо годишње награде најбољим инжењерима у три
категорије – за животно дело, за изузетно дос тигнуће у
струци из делатнос ти чланова Коморе и за остваривање
изузетних резултата на почетк у стручне каријере. Добит
ник Награде за животно дело је проф. Божидар Петро
вић, дипл.инж.арх., за огроман допринос на подручју ар
хитектонског пројектовања и урбанис тичког планирања.
Ове године доделићемо пет награда за изузетно дос тиг
нуће у струци из делатнос ти чланова Коморе. Добитници
су др Небојша Стефановић, дипл.пр.планер, за изузетна
дос тигнућа у рад у у облас ти израде прос торних планова
посебне намене, јединица локалне самоуправе и регио
налног нив оа, тим који чине Мартин Штајнкилер, изво

ђач радова и Виктор Маркељ, пројектант Мос та на Ади
у Београд у, затим тим Зоран Кос тић, Слободан Митро
вић, Милорад Стевановић, и Дамир Пецо, дипломирани
грађевински инжењери, за Мост код Бешке, Јасна Лоја
ница, дипл.инж.арх. и Ранка Јовановић, дипл.грађ.инж.,
за пројекат “Главни поштански центар Београд у Земуну”,
мр Борис Глигић, дипл.грађ.инж. и Светислав Синђелић,
дипл.грађ.инж., за пројектовање и изградњу помичне ха
ле за потребе изградње новог железничког мос та преко
Велике Мораве код Ћуприје. Награда за остваривање из
узетних резултата на почетк у стручне каријере доделиће
се мр Николи Крунићу, дипл.пр.планеру, за унапређење
методологије израде и примене прос торних планова фор
мирањем GIS база података.
Корис тим прилик у да најавим један бит ан дог ађај. У
период у од 25. до 27. јуна 2012. године у прос торијама
Комор е у Београд у орг аниз ов аћемо Прву интернацио
налн у конф ер енцију мех анике оштећења (The First Inter
national Conference on Damage Mechanics - ICDM1). Кон
фер енција ће окупити водеће едукатор е, ист ражив аче и
стручњаке пов одом размене идеја о напретк у мех анике
лома и оштећења.
По први пут смо организовали обуку из области енер
гетске ефикасности зграда која је трајала у периоду од 07.
априла до 05. маја 2012. године на Машинском факултет у у
Београду. Обуку је похађало 336 полазника, а први стручни
испит ће се организовати у јуну односно прве лиценце из
ове области ће се издавати у јулу 2012. године. Следећи ис
питни рок ће се организовати у новембру, а пријављивање
кандидата ће трајати до 1. септембра ове године.
Извршни одбори матичних секција пројектаната и из
вођача радова, 20. априла 2012. године, донели су Одлу
ку о расписивању избора за чланове регионалних одбора
подсекција матичних секција пројектаната и извођача ра
дова. Избори су почели 15. маја, а завршиће се најкасније
до 30. јуна ове године. Иначе, избори су до сада одржани у
Београд у, Чачк у, Ваљеву, Суботици и Краљеву.
Комора је кроз Конк урс за суфинансирање пројеката
матичних секција урбанис та, пројекатаната и извођача
радова, подржала и финансијски помогла пројекте, одно
сно разне научно – стручне скупове, стручне публикације
и часописе, које су од интереса за струк у и њено чланс тво.
У период у од 24. до 26. маја 2012. године, одржан је
традиционални скуп “Forum urbanum– сајам урбанизма”
у Ивањици, на којем је прис ус твовало око стотинак чла
нова Коморе.
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ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО МАТИЧНИМ СЕКЦИЈАМА*

извођачи радова

14918

Пројектанти

18991

извођачи радова (виша)

1488

Урбанисти

1299

Планери

196

*ЧЛАН КОМОРЕ ИСТОВРЕМЕНО МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ВИШЕ МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА

ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВА КОМОРЕ

Извођачи

16526

Урбанисти

1303

Извођачи (виша)

1636

Планери

196

Пројектанти

20991

укупно

40652

ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО СТРУКАМА

ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО РЕГИОНИМА

Суботица

1121

Чачак

860

Нови Сад

3685

Краљево

1114

Београд

12876

Ниш

2544

Архитеката

4827

Машинаца

4110

Крагујевац

1351

Косовска Митровица

88

Грађевинаца

8568

Осталих струка

2201

Ваљево

785

укупно

24438

Електроинжењера

4732

Укупно

24438

Бројчано стање чланства 05. јун 2012.

Владичански двор Жичке
епархије у Краљеву, најновије
остварење проф. Божидара
Петровића, овогодишњег
добитника Награде за животно
дело Инжењерске коморе,
фото Станко Костић

Укупан број чланова Коморе
Број издатих лиценци за одговорног планера
Број издатих лиценци за одговорног урбанисту
Број издатих лиценци за одговорног пројектанта
Број издатих лиценци за одговорног извођача радова:
лица са високом стручном спремом
лица са вишом стручном спремом

Укупан број издатих лиценци

24.438
196
1.303
20.991
18.162
16.526
1.636
40.652
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изложба „Архиенале 7 – тријенале 2012“ – Врање, 24. фебруар – 2. март

Одлична изложба,
joш боља предавања
У организацији Инжењерске коморе Србије и Друштва архитекте Саша Петровић и Данијела Бандовић, испред ор
врањских архитеката, у периоду од 24. фебруара до 2. мар ганизационог одбора, затим, Татјана Ђорђевић, дипл.грађ.
та 2012. године одржана је традиционална манифестација инж. у име Инжењерске коморе Србије, Зоран Најдић ис
“Архиенале 7 – тријенале 2012“, на коме је учествовало 26 ау пред Градске управе и Зоран Стојевић, председник Друшт
тора и три ауторска тима из Пчињског огруга, са радовима ва врањских архитеката. Изложбу је отворио проф. др Ми
насталим у периду од 2009. до 2012. године. Представљени лисав Дамјановић, преседник Скупштине ИКС.
су радови из области урбанизма, архитектуре и ентеријера.
Манифастација је настављена у суботу 25. фебруа
Изложба “Архиенале 7 – тријенале 2012“ је била одлична, а ра презентацијом фирме „Потисје-Кањижа“ члан гру
пратила су је још боља предавања.
пе ’’Тондах’’ са темом: Зашто и како користити цреп
Врањско „Архиенеле“ није само изложба радова архи ’’Тондах’’.У понедељак 27. фебруара одржано је предавање
теката и урбаниста, већ је то манифестација употпуњена ’’Енергетска ефикасност у плановима’’. Предавач је био
пратећи програм састављеним од неколико предавања, Слободан Петровић, директор ЈП Завод за урбанизам
јавне трибине, презентације фирми и њихових произво Врања. У уторак 28.фебруара, гост из Крагујевца, Алек
дних програма. На овогодишњој манифестацији стручној сандар Рудник Милановић, диа,одржао је предавање
и широј јавности презентован је трогодишњи приказ ра ’’Могућности урбане обнове градских центара на при
дова архитеката и студената архитектуре са територије меру града Крагујевца са примерима реализације гра
Пчињског округа. Овога пута реализована је и једна дова из ЕУ’’. Након предавања презентацију је одржала
гостујућа изложба “Скандинавска
архитектура – модели становања за
будућност“ у оргнизцији Друштва
архитеката Београда. Отварање из
ложбе пратило је око 200 људи, током
осам дана рајања изложбу је видело
преко 500 гледалаца, док је стручна
предавања на пратећим програмима
посетило 180 Врањанаца.
Манифестација „Архиенала 7 –
Пројекат „Вароши и варошице Србије“ организовале су и реализовале две на
тријенала 2012“ је отворена у петак
ционалне инс тит уције Инжењерска комора Србије (ИКС) и Републичка агенција за
24. фебруара трибином у Великој
прос торно планирање (РАПП). На списку локалних самоуправа које су обухваћене
сали града, која је била посвећена
Конкурсом било је 33 насеља чији се број становника кретао од 10.000 до 20.000.
Развојним пројектима општина у
Анкетни неанонимни конкурс „Вароши и варошице Србије“ расписан је током јуна
2011. године, пријављивање радова је трајало до 1. јула, док су комплетни пројек
Пчињском округу. Акценатован је
ти у РАПП-у били 15. новембра. Жирија за спровођење Конкурса радио је у сас таву
рад радне групе за инфраструкту
- проф. др Милица Бајић Брковић, председница, проф. др Борис лав Стојков, проф.
ру: израда планских докумената
др Владимир Мацура, проф. др Владан Ђокић, др Едвард Јакопин и доц. др Вели
за
град Врање, инфраструктур
мир Шећеров и 19. децембра 2011. године доделио пет награда.
но унапређење и посебан осврт на
I наградa - у бруто износ у од 500 000 динара додељена је раду на тему Мајдан
значај стратешког планирања. Друга
пека који су реализовали - др Синиша Вукићевић, д.п.п. Ана Граовац, д.и.а, мр Ја
тема присутне је ближе упознала са
смина Ђокић Павков, д.и.а и Дејан Јокић, д.и.а.
Географским информационим си
II награда - у бруто износ у од 300 000 динара, освојио је рад на тему Беле Цркве
стемом (ГИС), као рачунским систе
чији су аутори Драгомир Тодоровић, д.и.а., Јулија Јовановић, д.и.а., Угљеша Тодо
мом који је способан за интегрисање,
ровић, д.и.а. и Живота Јевтовић, д.и.а.
III награда - у бруто износ у од 200 000 динара припало је раду на тему Опова, а
складиштење, уређивање, анализу и
коју су реализовали - Мила Вучићевић, д.и.а, Ђенђи Самарџија, радиес тезис та, Је
приказ географских информција и
лена Поповић, д.и.а, мр Маринко Вучићевић, д.и.а.
његовом применом у истраживању,
Први откуп у бруто износу од 100 000 динара припао је раду на тему Кањиже
управљању и планирању. Трибина је
који су реализовали - проф.др Љубица Комазец, др Радмила Марјанов Пањевић.
затворена презентацијом компаније
Други откуп у бруто износу од 100 000 динара, добио је рад на тему Петровца
’’Кингспан’’ са темом: Изолациони
на Млави, чији су аутори - Сузана Милошевић, д.п.п. и Валентина Филиповић, д.и.а.
кровни, зидни и фасадни системи.
Награде најбољим радовима и ауторима уручене су 14. децембра 2011. године у
Изложба „Архиенала 7 – тријенале
просторијама републичке агенције за просторно планирање у Београду.
2012“ била је реализована у Галерији
Народног музеја у Врању, док су
Радован Радовић
на отварању присутне поздравили

Награде за пет
„Вароши и варошица“
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Архитекта Александар Рудник Милановић, гост из Крагујевца, одржао је предавање о потреби обнављања централних
делова града, које је било добро посећено

фиирма ’’ЈУБ’’ са темом: ’’Енергетска ефикасност кроз
ЈУБ-ова решења са примерима правилне санације
објеката“. У среду 29. фебруара презентацију је одржа
ла фирма ’’Сика’’доо са темом: ’’Најновије технологије
течних полиуретанских мембрана’’. У четвртак 1. марта
предавање је одржао Горан Митровић, виши кустос На
родног музеја у Врању. Тема предавања је била ’’Заштита

Археолошког налазишта Градиште - Давидовац, Кори
дор 10’’. Изложба је затворена у петак 2. марта округлим
столом који је био посвећен локалној проблематици у
смислу спровођења усвојених планова. „Архиенале 7 –
тријенале 2012“ помогли су Град Врање, РТВ Врање, Би
Вода и Универзал банка.
Александар Панчић

„Земљотресно инжењерство и инжеЊерска сеизмологија“ - Дивчибаре, 22-24. мај

Струка разменила искуства
На Дивчибарама је од 22. до 24. маја одржано Треће
научно-стручно међународно саветовање са темом
„Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија“.
Предавачи су били водећи домаћи и инстрани експерти,
а обрађено је 14 тема: Сеизмолошко мерење и изучавање
земљотреса у Србији и окружењу, Сеизмички хазард,
микрозонирање, примена савремених информационих
технологија, Карактеризација терена, моделирање дина
мичке конструкције са тереном, Теренска и лабораторијска
опрема и мерења динамичких својстава тла и стена,
Динамичке анализе грађевинских конструкција изло
жених деловањима земљотреса, Сеизмичка отпорност
постојећих објеката, посебно историјских споменика –
поуке из догођених земљотреса, Методи и критеријуми
димензионисања конструкција изложених деловањима
земљотреса, Понашање тла и стенских маса под
деловањем земљотреса, Понашање материјала и елемена
та конструкција под деловањима земљотреса, Интеракција
– конструкција-темељ-тло, Пасивна и активна заштита
конструкција од деловања земљотреса, Санација и ојачања
(retrofit) конструкција изложених деловањима земљотреса,
Усаглашавање постојећих прописа са европским нормама
EN 1998 (EC8) и Остале тематске области земљотресног
инжењерства, правне и остале мере.
После тродневног рада у потпуности су испуњени
постављени циљеви овог интернационалног научностручног саветовања, на коме су се окупили грађевински
инжењери, истраживачи сеизмолози и стручњаци дру
гих струка који се баве сеизмологијом и земљотресним
6

инжењерством у нашој Земљи и окружењу ради размене
искустава и резимирања резултата истраживања и прак
се у овој области. Презентираним стручним темама, још
више динамичним расправама, не само са говорнице
Саветовања, него и у непосредним контактима експерата,
створени су услови за доношење Документа са национал
ним параметрима и усвајање Европских норми и пратеће
регулативе које важе у земљама Европске уније. Такође је
учињен „крупан корак“ ка будућој широкој размени иску
става и методологији рада стручњака различитих профи
ла који се баве истраживањем, пројектовањем и грађењем
сеизмички отпорних конструкција, и да укаже на главне
правце развоја земљотресног инжењерства и инжењерске
сеизмологије у нашој земљи и региону.
Све ово је од изузетног значаја с обзиром да наша
земља спада у сеизмички активна подручја, па се при
пројектовању и грађењу објеката резличите намене
морају применити прописи и методологије којима се
обезбеђује њихова сеизмичка отпорност. У том смислу, у
првом реду, потребно је користити адекватне улазне по
датке који зависе од локалних услова терена и сеизмич
ности појединих подручја, а затим и адекватне методе
пројектовања и грађења. Зато се користе информациони
системи, базе података, записи и искуства из прошлих
земљотреса и технички прописи и Препоруке појединих
Удружења. Сада је веома актуелно прилагођавање наших
техничких прописа Европским нормама - Еврокодовима
(EN 1998 из 2004. године).
Милован Пауновић

Glasnik

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Годишње награде за архитектуру Компаније „Новости“

Победио Центар за посетиоце
„Лепенски вир“
Најуспешније архитектонско дело реализовано у
прошлој години је Центар за посетиоце “Лепенски
вир” архитеката Марије Јовин и Синише Темерин
ског, док је најбољи студентски рад „Музеј на Ста
ром сајмишту“ Јелене Николић.
На овогодишњи конкурс за архитектуру
компаније „Новости“, који наставља традицију
„Борбине награде за архитектуру“, приспело је
126 радова, од којих 16 остварења у „сениорској“
конкуренцији, а 110 у категорији студентских радо
ва. У најужем избору су били: Центар за посетиоце
“Лепенски вир”, Марије Јовин и Синише Темерин
ског, вртић “Плава птица” (комбинована дечија
установа у Београду) архитеката Дарка и Миленије
Марушић и реализовани пројекат реконструкције
„Небојшине куле“ аутора Јована Митровића, Дејана
Миљковића и Бранка Павића.
Од 110 студентских радова, за које је Жири кон
статовао знатно виши квалитет него годину дана

34. Салон архитектуре
- 28. март – 30. април

раније, у најужој конкуренцији су била три сту
дентска рада - пројекти Милице Тасић и Анђеле
Карабашевић, док је за најбољи проглашен пројекат
Јелене Николић - „Музеј на Старом сајмишту“.
Жири је радио у саставу: професор Бранислав
Митровић, дописни члан САНУ, др Александар
Кадијевић, архитекте Слободан Малдини, Ирена
Виденов и Вања Милетић и Манојло Вукотић, гене
рални директор и главни уредник “Новости”.
Када је реч о раду Јелене Николић оцена је
Жирија да је то студиозан рад који садржи све
пројектантске елементе, од урбанизма, концепције,
до архитектуре здања и ентеријера, а употребом си
рових материјала остварује ликовно снажан израз.
Објекат тако има карактер места на коме се нала
зи и изазива снажан осећај код посматрача. Музеј
је замишљен у ширем урбаном контексту Старог
сајмишта, на левој обали Саве.
Радован Радовић

„Гран при“ за Кулу Небојшу

34. Салон архитектуре трајао је у Музеју примењене
уметности од 28. марта до 30. априла и стручној и
културној јавности презентирао близу две стотине
експоната – пројеката, макета, књига и студентских
радова.
Највеће признање 34. Салона - Гранд при припао
је Дејану Миљковићу, Јовану Митровићу и Бранку
Павићу за Кулу Небојшу и део приобалног бедема Бе
оградске тврђаве.
Стручни жири који је радио у саставу Владан
Ђокић, председник, Марија Хелстром Рајме, Влади
мир Лојаница, Васа Ј. Перовић и Ајла Селенић награ
дио је укупно 12 аутора за шест дела.
У категорији Архитектура лауреати су Бранислав
Митровић и Јелена Кузмановић за Породичну кућу
у улици Косте Војиновића у Београду, и Миленија
Марушић и Дарко Марушић за вртић Плава пти
ца. Добитници награде у категорији Архитекту
ра пројекти су Михаило Тимотијевић и Мирослава
Петровић Балубџић за пројекат „Парка индустријског
наслеђа Сењски рудник“ у близини Деспотовца, као
и Мирјана Беркеш и Зорана Марковић за пројекат
реконструкције Преводнице Шебешфок. У категорији
Гости салона - дело у иностранству награђени су Ана
Џокић и Марк Нилен за Културно-развојни пункт
бр. 1 фавела Моравиа, Меделин у Колумбији. Драга

на Стевановић и Оливера Станковић освојиле су на
граду у категорији Ентеријер за Радни атеље Студио С
у Београду, а награда у категорији Публикације при
пала је Марији Јосифовски и Оливери Станковић.
Овогодишњи Салон архитектуре одвија се под сло
ганом „У огледалу... Дођи и огледај се...“ и требало
је да представи одраз различитих архитектонских
достигнућа и трагања, те да афирмише оно што је у
архитектури важно и добро урађено. Већ више од
тридесет година пролећни месеци март и април про
тичу у знаку Салона архитектуре који је прворазред
ни архитектонски и културни догађај у нашој средини
и својеврсно „огледало“ различитих архитектонских
достигнућа и трагања. Ова атрактивна и реномирана
манифестација окупља архитекте из земље, регије и
иностранства и афирмише изабрану слику савреме
не архитектонске сцене, усмеравајући нашу пажњу
на оно што је важно и на оно (у архитектури) што је
добро урађено. Салон сваке године у свом пратећем
програму представља велики број гостију из земље и
иностранства, отвара бројне теме битне за савремену
архитектуру и друштво, анимира студентску и другу
заинтересовану публику у оквиру експерименталних
и едукативних радионица и даје шансу за размену ис
кустава.
Радован Радовић
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38. Београдски сајам грађевинарства - 24 – 28. април

Трећина излагача из
иностаранства
38. Међународни сајам грађевинарства (South
East Europe Belgrade Building Expo – SEEBBE 2012),
највећа специјализована излагачка приредба од Беча
до Атине, одржана је од 24. до 28. априла на Београд
ском сајму. 38. СЕЕББЕ 2012. посетило је 2.400 члано
ва Коморе, из свих делова Србије, без плаћања улаза.
Под слоганом „У току“ 38. SEEBBE 2012. и по
ред економске кризе, окупио је више од 800 изла
гача, што је за петину мање него пре годину дана.
Излагачи су претежно били домаћи, док је једна
трећина стигла из 26 земаља Европе и Азије, чиме
је потврдио да је најзначајнији регионални центар
за излагање грађевинског материјала, опреме и ма
шина у Југоисточној Европи Сајам је био одржан
на комплетно расположивом изложбеном про
стору, у седам хала и на отвореном простору. Сло
ган „У току“ доста добро је одсликавао дешавања
на овогодишњој манифестацији, односно, (про)
говорио о најновијим технологијама које су прика
зане, али и о присутним стручњацима и савреме
ним достигнућима у грађевинској индустрији, као
и трендовима у уређењу ентеријера и екстеријера.
Више од 80 одсто излагача су стални гости, што
потврђује да је излагање на овој манифестацији
најекономичнији начин презентације производа и
сусрета са старим, али и новим, потенцијалним, куп
цима. Међу излагачима су били лидери на тржишту,
али и „start up“ предузећа. По први пут наступили
су излагачи из Либана и Пакистана, а посебно је био
приметан наступ турских фирми и оних из сусед
них земаља. Један од већ традиционалних начина
за успостављање пословних контаката „националне
изложбе“ коришћен је и ове године, па су у хали IV
представљене компаније из Италије, Румуније, Тур
ске, Хрватске, Мађарске и Тајвана. И ове године на
SEBBE су биле засупљене све области грађевинске
делатности, од најсавременијих материјала, опреме,
алата и машина, преко иновација у пројектовању и
управљању пројектима, до најактуалнијих система
градње, уређења и одржавања објеката, адаптације,
реконструкције и опремања. Виђена је широка пале
та грађевинских машина, монтажних кућа, оплата,
скела, бетонске галантерије, опреме за базене… По
себна пажња била је посвећена одрживој изградњи,
обновљивим изворима енергије, енергетској ефикас
ности и рационалном коришћењу ресурса, утицају
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на животну околину и здравље људи. Настављена
је и акција „обојимо зелено“ у којој су штандови са
еколошким производима, програмима и технологија
били обележени великим зеленим балонима. Овој
врсти излагача било је омогућено, да у хали I бес
платно организују/презентирају своје еколошке про
граме на изложби под називом „Обојимо зелено“.
Београдски сајам традиционално додељује награ
де за експонате који представљају иновације којима
се подстиче излагање нових технолошких решења
у пет робних група. Овогодишњи лауреати у
категорији „Нова визура“ били су: СЗР Филић Сме
дерево - за Филић фасаде за понети, Soilmec S.p.a.
Cesena Italy - за машину за бушење шипова Soilmec
SR-80, Хелиос Домжале Словенија - за Helios spectra
magnetic, Ентеријер Јанковић Нови Сад - за улазна
врата за хотелске собе и Schiedel димњачки системи
Београд - за Schiedel absolut систем димњака. Другу
награду по значају „Посебно признање“ освојили
су: Потисје-Кањижа а.д. из Кањиже за бибер цреп
„стари град“, Керамика Кањижа из Кањиже за зид
ну керамичку плочицу „Allegra“ формата 25x50 цм,
Wienerberger Бачка из Малог Иђоша за Porotherm
38 profi, СПТР Милмарк из Младеновца за полу
аутоматску електронску пунилицу П.А.П. 25, Исо
мат Шимановци - за припремљени фасадни мал
тер - Marmocryl fine, ЗР Дрво декор из Грделице
за једнокрилни прозор „Exluziv“, Огањ – ковано
гвожђе Младеновац - за ковану капију К1-014, Steco
centar Земун - за монтажни панелни објекат, Брабо
Београд - за прозор Еuro line са дуо комбинованом
опшивком, Velux Србија из Београда - за прозор са
куполом за равне кровове цвп 100 100 0173, Knauf
Insulation из Земуна - за калкулатор за прорачун
потрошње енергије у зградарству, СЗР Eurobeton
из Великог Борка - за дворишну кухињу EB 150SF
rustic и Изомакс – Бајчев оод Софија Булгарија - за
изоасфалт.
Удружење за тржишне комуникације Србије
УЕПС је доделило је Гранд при за најбољи промо
тивни наступ компанијама - Потисје-Кањижа а.д.
члану групе Тоndach и Тikkurila Зорка опека, док
су Дипломе за успешан промотивни наступ до
били Хенкел Србија, Зорка керамика, Dracomerx,
Kleemann лифтови, Горење и Duco.
Слободан Јовановић
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56. Међународни сајам технике и техничких достигнућа, Београд 14. – 18. мај

Скромно издање 56. Сајма технике
На Београдском сајму 56. Међународни сајам техни
ке и техничких достигнућа под називом „Tech почиње“
трајао је од 14. до 18. маја и на њему се представило
више од 500 излагача из 23 земље. Најстарија сајамска
манифестација у Србији, ове је године забележила вели
ки пад у броју излагача, пре свега домаћих, а тиме је и из
лагачки простор био готово преполовљен. Инжењерска
комора Србије обезбедила је за своје чланове 1050 бес
платних улазница.
Током своје 75 година дуге историје Београдски
сајам технике био је место на коме су представљани
техничко-технолошки новитети, што је био случај и у
овој јубиларној сезони. Наиме, на овогодишњем „Tech
почиње“ представљено је 110 новитета, од којих су више
од половине потписали домаћи стручњаци.
Традиционалне награде Београдског сајма су: „Ко
рак у будућност“ – за врхунско техничко-технолошко
достигнуће и „Посебна признања – Корак у будућност“
за иновативне производе и технологије.
Награде „Корак у будућност“ - за врхунска техничкотехнолошка достигнућа додели су: Engel Austria GmbH

за систем за производњу амбалаже Е-motion 940/220
(област интегра – флексибилна аутоматизација), Herz
Armaturen, Аустрија за електротехничку термостaтску
главу (област – термотехника и процесна техника), РПА
дигитал регулаторс, Русија за систем за побуду Антикрон
ТМ-03 и Нопал луkс из Бачке Паланке за модуларни си
стем Интерио (област - електроенергетика), Топ тех,
Словенија, за производну ћелију за бризгање пластике
Топ тех ( област – сваремене технологије).
Посебно признање „Корак у будућност“ добиле су:
Гриндеx из Кикинде за брусилицу за унутрашње брушење
МБУ 600 (област - флексибилна аутоматизација),
Centrometal Croatia из Загреба за топловодни котао Biotec
plus и Хонеx из Београда за пећ за сушење електрода за
заваривање ТП 20 Д ( област – термотехника и процес
на техника), Фабрика мерних трансформатора Зајечар
за лако монтажну стубну трафостаницу Пенда СТС-63 и
АТБ Север из Суботице за побудну машину тип ПЦ (об
ласт - електроенергетика) и СР Сервис електронике Звон
ко „D-Logic“ из Пожаревца за total wireless reader.
Слободан Јовановић
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награде коморе

Седам награда – тринаесторо лауреата
Овогодишње Награде Коморе добили су архитекте Божидар Пе
тровић и Јасна Лојаница, грађевинци Мартин Штајнкилер, Виктор
Маркељ, Зоран Костић, Слободан Митровић, Милорад Стевановић,
Дамир Пецо, Ранка Јовановић, Светислав Синђелић и Борис Глигић,
односно, просторни планери Небојша Стефановић и Никола Крунић
РАДОШ О. ДРАГУТИНОВИЋ

Управни одб ор Инжењерске комор е Србије
донео је одл ук у, на основу Правилника о на
градам а и на предлог Комисије за исп уњеност
услов а за награде да ове године буде 13 лаур е
ат а. Награда за жив отно дело припала је про
фес ору Божидару Р. Пет ровићу, дипл. инж. арх.
Награде за изуз етна дос тигн ућа у струци из
делатнос ти Комор е равноправно су поделили
– Јасна Лојаница, дипл.инж.арх. и Ранка Јов а
новић, дипл.грађ.инж., за „Главни пош тански
цент ар у Зем ун у“, Мартин Штајнкилер и Виктор
Маркељ за Мост на Ади, тим који чине Зор ан
Кос тић, Слоб одан Миторвић, Милор ад Стев а
новић и Дамир Пецо за мост преко Дунав а код
Бешке, мр Борис Глигић и Светислав Синђелић,
обојица дипл. грађ. инж. за „покретн у хал у“ и
мр Неб ојша Стеф ановић, прос торни планер, за
већи број остварења. Награда за остварив ање
изуз етних рез улт ат а на почетк у проф есионал
не каријер е дош ла је у руке Николе Крунића,
прос торног планер а.
Награде Комор е додељене су по шес ти пут, а
сас тоје се од пов еље и новчаног дела.
Награда за жив отно дело додељена је проф е
сору Божидару Р. Петровићу, редовном професо
ру Београдског универзитета на Архитектонском
фак ултет у, који је својим укупним стручним де
ловањем и личним доприносом на подручју ар
хитектонског пројектовања и урбанис тичког
планирања битно зад ужио своје савременике и
струк у, пос тавио нове стандарде и дефинисао на
чела једне самосвојне филозофије грађења. У свој
вишедеценијски рад укључиво је и област истра
живања, неговања и унапређивања традиционал
них модела и вреднос ти народне архитект уре,
која почива на поштовању амбијенталног инте
гритета и посебно етике и естетике националне
култ уре живљења, истовремено не занемарујући
рад на васпитавању и усмеравању генерација но
вих инжењера архитект уре и планера којима је
био и остао узор и надахнуће.
Награде за жив отно дело до сада су доби
ли: академик Никола Хајдин (2007.), академик
Ђорђе Злоковић (2008.), Бранислав Мит ровић
(2009.), дописни члан САНУ, проф. Гојко Нена
дић (2010.) и академик Пет ар Миљанић (2011.).
Награде за изузетно достигнуће у струци из де
латности чланова Коморе добило је 11 појединаца.
Др Неб ојша Стеф ановић, дипл.пр.планер, за
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изуз етна дос тигн ућа у рад у у облас ти изр аде
прос торних планов а пос ебне намене, једини
ца локалне самоуправ е и регионалног нив оа.
Јасна Лојаница, дипл.инж.арх. и Ранка Јов ано
вић, дипл.грађ.инж. за изуз етно дос тигн уће у
струци оствар ено проф есионалним анг ажов а
њем на пројект у “Главни пош тански цент ар Бе
оград у Зем ун у”. Мр Борис Глигић, дипл.грађ.
инж. и Светислав Синђелић, дипл.грађ.инж.
за изуз етно и оригинално дос тигн уће у струци
оствар ено на пројектов ању и изградњи помич
не хале за пот реб е изградње нов ог железничког
мос та преко Велике Мор ав е код Ћуприје. Мар
тин Штајнкилер и Виктор Маркељ за Мост на
Ади и тим који чине Зор ан Кос тић, Слоб одан
Мит ровић, Милор ад Стев ановић и Дамир Пецо
за мост преко Дунав а код Бешке.
За остварив ање изуз етних рез улт ат а на по
четк у стручне каријер е Награда Комор е овог а
пу т а припала је - мр Николи Крунићу, дипл.
пр.планеру, који је својим укупним делов ањем
и оствар еним рез улт атим а на почетк у проф е
сионалне каријер е, а пре свег а на унапређењу
методологије изр аде и примене прос торних
планов а формир ањем ГИС баз а подат ака, сте
као заслужено признање својих колег а и убе
дљив о посведочио о значајном стручном и кре
ативном потенцијал у којим располаже.
У протек лих шест година за Награде Комо
ре Комисија за исп уњеност услов а за награ
де прегледала је 50-так пријављених предлог а.
Важно је напомен у ти да предлози за награде
који стигн у у Комору и исп уне задате услов е
остају у конк ур енцији за награђив ање. До са
да (за пет година) је Наград у Комор е добило 43
инжењера: „за жив отно дело“ петорица поједи
наца, „годишње награде“ је примило 16 чланов а
Комор е, док се наградом за „почет ак каријер е“
окитило 22 чланов а ИКС, али и студенат а Бео
градског унив ерзитет а.
Ток ом шест „наг радн их цик лус а“ Ком ис и
ја за исп уњ ен ост услов а за наг рад е је разм а
трал а близ у 50 канд ид ат ур а, а ове год ин е је
рад ил а у след ећ ем сас тав у: Драг ом ир Ацо
вић, дипл. инж. арх, - предс едн ик, плус ше
стор о члан ов а, мр Бис ерк а Шварц, дипл. маш.
инж., Мр Алекс анд ар Аврам ов ић, дипл. инж.
арх. Мил ор ад Мил ад ин ов ић, дипл. инж. арх.
Алекс анд ар Вуч ић ев ић, прос торн и план ер,
Тат јан а Ђорђ ев ић, дипл. грађ. инж. и Драг о
Остој ић, дипл. грађ. инж.
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Професор Божидар Петровић шес ти добитник Награде за животно дело
Инжењерске коморе Србије

Награда је за мене знак да
нисам узалуд
живео
Иако је на прагу десете деценије живота про
фесор Петровић пројектује (више) и надгле
да (мање) своје прелепе куће широм Србије,
а свака од њих обучена је у рухо традицио
налне архитектуре, архитектуре поднебља,
односно, арому локалног амбијента
Стотине испројектованих и
реализованих објеката, а само једно
учешће на конкурсу
Радош О. Драгутиновић

Прич у о добитник у Награде за жив отно дело
– проф есору Божидару Божи Пет ровићи, почи
њемо од краја. Наиме, разгов ор који смо води
ли у његој кући у Горњем Милановц у, завршен
је пит ањем – „С обзир ом да сте добили много
награда и признања, свих врс та - шта за Вас зна
чи ова награда“. Уследио је одгов ор.
„Да бих вам боље опис ао то своје осећање ис
причаћу вам једн у кратк у прич у“, започео је про
фесор Пет ровић са одгов ор ом. „Као гимназија
лац, 1941. године отишао сам у Чачак да купим
„водене“ бојице за сликање аквар ела. Тог дана се
у биоскоп у, који је био у сас таву хотела „Крен“,
дав ао филм о Рембрант у. Запамтио сам крај тог а
филма. Већ остар ели сликар, са некаквом крпом
на глави, долази у градску већниц у и потплаћу
је чув ара, да га пус ти на тав ан, јер је тамо од
ложена једна његов а слика, коју је својевремано
наручила управ а града. Реч је о његов ој чув еној
слици – „Еснаф“. Рембрант запали свећу и тражи
своју слик у, јер их је на тав ан у много. Прилази
једној и почиње рукав ом да скида прашин у. По
јавио се први лик, на слици је много порт рет а, и
када се појавио дов ољан број ликов а, Рембрант
се измакао да их осмот ри и каз ао: „Сад знам не
што“. А врат ар, који је то посмат рао му каже, не
знајући да је то Рембрант: „Шта то знаш матора

будало“. Он му одгов ори: „Знам да нис ам узал уд
жив ео“. Е па награда Инжењерске комор е за ме
не је знак да нис ам узал уд жив ео“.
Овогодишњи лаур еат најв ећег Комориног
признања – Награде за жив отно дело, проф еор
Божидар Пет ровић (Дићи, 15. јули 1922), оства
рио је огроман неимарски опус – неколико сто
тина реализ ов аних објекат а, од инд ус тријских,
преко пословних, до стамбене архитект ур е (са
мо у архитект ури породичних кућа реализ ов ао
је близу 70 објеката у последње три деценије),
затим 31 „нас тавн у сез он у“ на Архитектонском
фак ултет у у Београд у (1956 - 1987) предајући
студентима „несимпатичне“ предмете – кон
струкције, а не пројектов ање. Ипак, обична, али
и стручна јавност, најчешће га идентифик ују
као градитеља савремене народне архитектуре.
Обична јавност, пре свег а медијска, сврстава
га у одр едниц у – националне архитект ур е, док
је стручна јавност прећуткив ала или тек фраг
мент арно пис ала и гов орила о овом особ еном,
слоб одно се може рећи, јединс твеном ствараоц у.
„Када је реч о мом опус у вез аном за рурал
ну архитект уру у јавнос ти је створ ен велики не
споразум“, каже проф есор Пет ровић. „Ради се о
томе да мој рад није наишао на разумев ање код
људи који би требало да објасне „мој случај“. А
ево зашто. Зато што су то схватили као српске
куће, као враћање традицији. А то уопште није
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„Жао ми је што нисам млађи, па да се интензивније укључим у рад Коморе“
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прис утно, зато што је кућа ствар поднебља. Није
иста кућа на Тиб ет у, у Иран у или Египт у. Ни
је иста, јер клима није иста, није исто поднебље.
Према томе, код грађења кућа је то одл учив ало,
када смо почели да пос тајемо народ и нација, ку
ћа је пос тајала део локалитет а, па тако није иста
кућа у Морави, она је са аркадама, као кућа на
Златиб ору, која је брвнара. По мом мишљењу
кућа на Златиб ору је најлепша кућа у европском
градитељском наслеђу. Да сам у праву показ ао је
Кус турица који је за свој Дрв енград добио међу
нар одн у наград у. Зашто? Зато што се ослонио
на ту динарску и златиб орску брвнару. И напра
вио изу з етн у ствар. А на том истом Златиб ору,
пре Кус туричиног Дрв енграда, направљено је
све и свашта, 3.000 кућа најразличитије форме
и функције, такозваних „модерних објекат а“, без
усаглашавања са климом, поднебља, локалитет а.
Суштина мог а опус а, мог а рада, је у томе да сам
хтео да направим кућу овог поднебља, а што Ср
би жив е у том поднебљу, то ја нис ам крив. Су
штина је да су то прво куће овог поднебља, а не
само овог нар ода. То сам тако радио, не што сам
Србин, него зато што живим у овом поднебљу.

КРУПАН ПЛАН
Тако је и нас тао тај основни неспоразум између
мене и ових мојих, да кажем – пот рошача, нару
чилаца, јер су они у тим мојим објектима, пре
свег а (а погрешно) видели српску кућу. Зашто?
Па зато јер им је та кућа била блиска“.
Куће Боже Пет ровића су потп уно савремене
по функцији, то је најчешће стамб ена зграда пот
пуно модерна по концепцији и опреми и у том
поглед у он прати савремене светске и европске
трендов е. Са друге стране он те своје функци
оналне склопов е облачи у ру хо традиционалне
архитект ур е, односно, архитект ур е поднебља,
односно, амбијент а. Сам објекат је грађен при
родним материјалима произв еденим у близини
локације објект а. На тај начин његов а рурална
архитект ура мири савремене захтев е у поглед у
функције објект а са традиционалном архитек
тур ом поднебља.
Српско село је економски, демографски, дру
штвено – пропало, али захваљујући проф ес ору
Пет ровићу, није нес тало, напротив, одржало
се кроз принцип прилаг ођав ања архитект ур е
поднебљу пош то је оно унив ерз алано по свом
значењу, а локално по прос тору у коме се при
мењује. На тај начин ове куће су нека врста
„кућа прир оде“, јер су прилаг ођене прир оди и
одг ов ар ају прагм атизму савремених пот реб а,
односно, савременог жив от а и сасвим сигур
но нис у изр аз нос талгије и ром антизма аутор а.
Архитект а Пет ровић и њег ов е куће су у склад у
са прир одом, јер јој се прилаг ођав а у раз умној
мери, одг ов ар а времен у, јер се гради у склад у са
пот реб ам а савременос ти. Одг ов ар а мери чов е
ка, пош то се ради о архетипским форм ам а које
препознајемо као сопс твене и са којим а се лако
иден тифик ујемо. На тај начин је успос тављена
вез а између чов ека и прир оде који је обзирно
мења, уређује и прилаг ођав а себи. И не само
то, већ се ствар а неопходна релација и између
куће и прир оде, која нас тавља да траје као део
наше етничке, социјалне, култ урне и друг е су
штине. Све оно што у свом рад у корис ти/при
мењује нека је врс та мале локалне геополитике
српског дом аћина, која је сувише брз о и сасвим
неоправдано почела да се заб ор авља.
„Прем а томе, ја сам за наслеђе које неће бити
полиг он за клањање, нег о за остварив ање са
временог делов ања“, каже Божа Пет ровић. „И
ја сам за модерно, прихватићу све што је у мо
дерном вредно, али нећу да копир ам и компи
лир ам, већ да га ускладим са подлог ом наслеђа.
Наши преци нис у случајно правили куће какве
су правили. Имате мор авску кућу, војв ођанску,
златиб орску, шум адијску, бос анску... све раз
личите, али све одг ов ар ају поднебљу. Другим
речим а, у изградњи куће мор ате пош тов ати
географију и наш положај на овој планети као
неминовност и полазити у градњи од те услов
нос ти. Самим тим, остварујемо контин уитет.
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Очув ање контин уитет а није никакав ’изам’, ни
ти било чији пат риотиз ам, већ логично, нужно
и условљено понашање ако нам је стало до ра
зума, а не до помодарског и јефтиног егзибици
онизма. Спајање модерног и наслеђеног и њи
хов о прет апање у особ ено је најтеже, али је зато
највредније у култ ури једног нар ода“.
Два су најв ажнија сегмент а у опус у тради
ционалне нар одне архитект ур е Божидар а Пе
тровића, а то су функција и форм а. Када је реч
о функцији – архитект а Пет ровић је показ ао и
доказ ао да цео савремени проблем куће за ин
дивид уа лно станов ање на градски начин, без
остатка, може да буде смеш тен у објекат ин
спирис ан рур алном архитект ур ом. То је ин
тегрална стамб ена јединица која има све – све
прос торије пот ребне за функцију конф орног
станов ања, са подрумом, гар ажом, соб ом за
хоби, тремом, тер ас ом, значи пример ена дана
шњем техничком, односно, цивилиз ацијском
нив оу у најб ољем значењу те речи. Међу тим,
кад је о форми реч, проф есор је не користи
дир екно-буквално, не понавља форме тради
ционалне архитект ур е, већ их корис ти асоци
јативно, па њег ови облици само подс ећају на
форме традиционалне нар одне архитект ур е.
На тај начин они прод уж ују свој жив от у дру
гим временим а, на други начин и на објектим а
друг ачијих функција и структ ур е, али и у дру
гом окружењу, односно, прос торном контек
сту. Наиме, свака познат а форм а из репертоар а
традиционалне архитект ур е може се корис тити
дир ектно, што се каже, „може се препаков ати
прем а околнос тим а“, прем а пот реби. Међу тим,
у таквом пос тупк у нем а разв оја, форме се могу
понављати до у бескрај, али ће све то бити ва
ријант а истог.
Као што рекосмо, Божа Пет ровић је, током
шест деценија ствар алачког рада, реализ ов ао
огром ан број објекат а, па га пит амо, на колико
ли је конк урс а мор ао да учес твује да би пос ти
гао такав рез улт ат? Ово га пит амо, пон укани
одг ов ор ом једног од предходних добитника Ко
морине Награде за жив отно дело, који је ис
причао да је учестввао на 90 конк урс а, на две
трећине је поб едио или био међу награђеним а,
а успео да изв еде тек дес ет ак објекат а.
„ Одг ов ор је – на једном. И то на почетк у ка
ријер е. Била је то 1955. година када сам радио
у „Енерг опројект у“. На међунар одном конк ур
су за фабрик у дув ана у Бејру т у конк урис ао је
и „Енерг опројект“ са својим пројектом и поб е
дио. (То је био рад групе за пројектов ање, у ко
јој сам био и ја, а групом руков одила Милица
Штерић). Наиме, прв а и друг а награда су споје
не и равноправно подељене – једн у смо добили
ми: Милица Штерић, ја и Бор а Нанић, а другу
Жак Мармеј, Франц уз из Алжир а, који је до
био и реа лз ацију главног пројект а. Све остале
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послов е добијао сам дир ектним позив ом, вер о
ватно зато што су људи (индивид уа лни инв е
ститори), али и инс тит уције, имали пов ер ења у
мене и моје могућнос ти“.
Инжењерска комора Србије идуће године
пуни Прву деценију пос тојања, само месец да
на пре Вашег 91. рођендана, зато Вас молимо да
прокомент аришете, зашто да не, и оцените рад и
пос тојање ове струковне орг аниз ације која оку
пља преко 24.000 инжењера специјализ ов аних
за изградњу грађевинских објекат а. За многе,
како ширу друштвен у јавност, тако и за струч
ну, Комора је најв ећи стваралачки потенцијал
којим располаже Србија. Каква је она по Вама?
Ово што ћу рећи није никакав мој рев анш
за Нагр ад у коју су ми српски неим ари из Ин

„У изградњи куће морате поштовати географију, односно,
поднебље, а то значи климу, локацију, материјале“ неимарски је
„вјерују“ професора Петровића

жењерске комор е доделили“, рекао је проф ес ор
Пет ровић. „Колико ја могу да видим и оценим
Инжењерска комор а Србије последњих годи
на зас та радила веом а добро и баш оно шта би
треб ала да ради. Мени је једино жао што нис ам
млађи да се укључим у њен рад, па ми се чини
да сам са ових својих дев ет деценија - неу по
требљив. Био сам укључен пов одом конк урс а
„Лепа Србија“. После тог а нис ам, али пратим
шта се дешав а и по мојој оцени, дешав а се ве
лики број правих ств ари, покрен у то је мног о
правих акција. Када је реч о конк урс у „Лепа
Србија“дајем му одличн у оцен у. Таквих акција
би треб ало, мор ало, да буде што више. Смат рам
да у том правц у треб а више радити, не прича
ти, него делати. Од приче нем а ниш та, само нас
реализ ов ана дела могу упис ати на мап у наше
земље и целог свет а“.
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Девета редовна седница Скупштине Инжењерске коморе Србије

Једна од успешнијих година
Девета Скупштина Коморе одржана је 31. маја и на њој константова
но да је прошла година била финансијски успешна (у каси остало 13
милиона динара), да су купљени пословни простори у Нишу и Новом
Саду, без подизања кредита
Радош О. Драгутиновић

не наставили смо оно што смо започели претходне
године – организовање полагања стручних испита.
С обзиром да смо Комора коју је, ипак, чланство вр
ло добро прихватило, а то се види, између осталог, и
по плаћању чланарине где је остварен, заиста, висок
проценат – чак 98,76 одсто, за разлику од неких комо
ра које су се формирале по угледу на нас, и мислим да
то треба да некако преточимо у већи утицај, пре све
га на ресорно министарство, али и Владу Србије. Да

Девета редовна седница Скупштинe Инжењерске
коморе Србије одржана је 31. маја уз прис уство 69 од
120 чланова.
Радом седнице је руководио проф. др Милисав
Дамњановић, председник Скупштине, а помагали су
му Милан Касалица, потпредседник, Драгана Ђурић,
ВД секретара Коморе и Ана Ждеро, дипломирани
правник.
Уследило је утврђивање Дневног ре
да са следећим тачкама/усвајањима: За
писника са 8. редовне Скупштине ИКС
одржане 26. децембра 2011. године,
Извештаја о финансијском пословању
ИКС у 2011. години, Извештаја о раду
Управног одбора ИКС у 2011. години
и Извештаја о раду Надзорног одбора
ИКС у 2011. години. С обзиром да је
било три предлога за допуну Дневног
реда, које нис у прихваћене, усвојен је
предложени Дневни ред.
Записник са 8. редовне седнице
Скупштине Коморе усвојен је без рас
праве са 55 гласова „за“, пет „против“ и
три „уздржана“.
Две наредне тачке, Извештај о фи
нансијском пословању, односно, из
Радом 9. Скупштине руководио је проф. др Милисав Дамњановић,
вештаји о раду Управног одбора и
председник, а помагали су му: Драгана Ђурић,В.Д. секретара, лево, Милан
председника Коморе, размотрени су и
Касалица, потпредседник, десно, и Ана Ждеро
претресени „у пакет у“, а тако се о њима
и расправљало, али се приликом одлу
чивања гласало о свакој појединачној тачки.
ова наша грана, о којој водимо рачуно, има још бољи
статус у нашем друштву“.
Позитивно финансијско пословање
Председник Шумарац је довољно исцрпно говорио
о прикупљању и трошењу средстава у 2011. години,
„Ово је, по свој прилици, последњи пут да се Скуп заправо, о финансијском извештају, али да у овом
штина састаје у овом саставу, како би усвојила изве броју „Гласника“ доносимо комплетан и аутентичан
штаје о раду Управног одбора и председника Коморе, Извештај о фиансијском пословању Коморе.
јер по нашем Стат ут у, ако се не варам, у августу су из
бори за нови скупштински сазив“, рекао је проф. др
Како су радили Управни одбор и
Драгослав Шумарац, председник Коморе, подносећи
председник Коморе у 2011. години
извештаје о раду. „Одмах да кажем да су најзначајније
активности у прошлој години биле куповина-набав
„Када је реч о раду Управног одбора, одмах да ка
ка просторија за наше канцеларије у Нишу и Новом жем да смо одржали 13 редовних седница и донели
Саду. Нишку канцеларију смо већ отворили, а врло потребан број одлука, како би ова наша организа
брзо ћемо то урадити и у Новом Саду. Са друге стра ција успешно радила“, рекао је проф. др Драгослав
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Шумарац, презентирајући наречене извештаја. Рад
Управног одбора био је усмерен на подручја закон
ске делатности, доношењем одлука и реализацијом
око набавке-куповине пословног простора, пружање
финансијске помоћи струковним организацијама,
на плану стручног усавршавања, у домену суфинан
сирања по расписаним конкурсима. Посебно нагла
шавам да је УО ИКС продужио уговор о осигурању
од професионалне одговорности за целокупно члан
ство за период од 30. новембра 2011. до 30. новембра
2012. године“.
Следе такс ативно набројане и опис ане акције и
активнос ти УО ИКС које је председник Шумарац
предочио члановима Скупштине кроз power пре
зент ацију.
У домену рада на законодавној делатности од ин
тереса за чланство Коморе: учешће у изради седам
Правилника и једне Уредбе, утврђен је Предлог Пра
вилника о избору чланова Скупштине ИКС и донета
Одлука о врстама лиценци.
Донете су одлуке и спроведене активности у вези
са пословним просторима у власништву Инжењер
ске коморе Србије, за потребе регионалних канцела
рија у Нишу, Новом Саду, Суботици и Крагујевцу.
Пружање финансијске подршке струковним орга
низацијама за одржавање стручних скупова и пру
жање финансијске подршке за издавање часописа у
укупном износ у од 1.580.000 динара
На плану стручног усавршавања и сервисирања
потреба чланова Коморе: омогућена је посета сај
мовима од интереса за чланове Коморе. На плану
регионалног организовања и функционисања реги
оналних одбора донет је низ одлука о одобравању
новчаних средстава за активности. На овај начин
укључено је 10.426 чланова.
У домену суфинансирања пројеката по расписа
ним конкурсима извршних одбора матичних секци
ја (урбанисти, пројектанти и извођачи радова), доне
те су одлуке о одобрaвању новчаних средстава на име
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суфинансирања 36 пројеката у износ у од 3.200.000
динара. Организована је и одржана прослава Дана
Инжењерске коморе Србије и додељене су награде
Коморе. Настављене су активности у вези са пружа
њем помоћи граду Краљеву ради отклањања после
дица земљотреса. Изграђена је кућа за једну од нају
гроженијих породица.
Продужено је осигурање од професионалне одго
ворности за целокупно чланство за период од 30. но
вембра 2011. до 30. новембра 2012. године. Продужен
је бесплатан приступ бази прописа члановима Комо
ре у оквиру информационог система ИКС (propisi.
net). Настављене су активности у вези са издавањем
информативног гласила „Гласник“ ИКС-а, као и ак
тивности на унапређењу сајта Коморе. Доношене су
одлуке по приговорима на одлуке Суда части и Тужи
оца коморе. Унапређено је електронско вођење сед
ница Управног одбора и извршних одбора. Усвојен је
пројекат увођења видео конференција у Секретари
јат у и Регионалним канцеларијама коморе по прин
ципу “Видео конференције у свакој канцеларији”.
Доношене су одлуке о издавању лиценци и решења о
одбијању захтева за издавање лиценци.
„Што се тиче непосредних активности самог пред
седника Коморе, оне су биле усмерене на енергетску
ефикасност, али и на добре односе са ресорним ми
нистартсвом“, рекао је председник Шумарац. „Знам
да су многи чланови незадовољни што нам министар
није инжењер, али сматрам да можемо да будемо ви
ше него задовољни сарадњом са Министарством жи
вотне средине, рударства и просторног планирања у
целом његовом мандат у, осим, можда, када се ради о
неусвојеним нашим примедбама на Закон о плани
рању, па и на његове измене и допуне. Можда би тре
бало, када се формира нова Влада, да будемо мало
агресивнији и да, можда, измене Закона о планирању
и изградњи сами предложимо ресорном министар
ству. Када је реч о енергетској ефикасности, морам
да истакнем, да смо организовали Семинар у нашим

Од 120 чланова Скупштине Коморе, 9. седници је присуствовало близу 6о одсто
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просторијама у Београду, где је 12 фирми одржало
предавања и презентацију својих потенцијала, што
је било двоструко корисно. Прво, наши чланови су
дошли до нових знања и неопходних информација
о новим енергетски ефикасним материјалима, друго,
све те презентације су биле посебно плаћене, па је у

СКУПШТИНА
У сарадњи са ресорним Министарством у про
сторијама Коморе организован је низ предавања из
области енергетске ефикасности зграда - 12 фирми.
На 37. Међународном сајму грађевинарства у Бе
ограду представљен је Нацрт Правилника о енергет
ској сертификацији зграда.

Последња одржана седница Скупштине била је динамичнија у односу на највећи број претходних, па је комплетан посао
завршен за мање од два сата

буџет Коморе ушло око 3.000 евра. Сада када има
мо своје просторије у Нишу и Новом Саду, можемо
наставити и интензивирати ову пракс у презентација
заинтересованих компанија, а тиме побољшати ма
теријалну основу регионалних канцеларија. Морам
да истакнем један важан детаљ, који би требало да
буде у жижи нашег интересовања у следећем перио
ду. Наиме, покушали смо да опишемо лиценце за за
штит у животне околине, мада опис те лиценце није
у надлежности Закона о планирању и изградњи, већ
Закона о рударству. Међу тим, посебно бисмо мора
ли, у следећем периоду, да се ангажујемо на придру
живању нашој Комори и рударских инжењера којих
је преко 3.000 и који су показали иницијативу за тим.
Ви знате да су инвестиције у рударство веће него у
нашу област и код њих се пројекти раде док се руд
ник-објекат не заврши, док се код наших (грађевин
ских) објеката брига о заштити води све док се обје
кти и користе. За улазак рударских инжењера у нашу
организацију било би неопходно променити Стат ут
Коморе“.
И свој једногодишњи рад, председник Шумарац,
представио је члановима Скупштине кроз power пре
зентацију, коју доносимо у изворном облику.
Активно учешће на изради Правилника о енер
гетској ефикасности зграда у сарадњи са Мини
старством животне средине, рударства и про
сторног планирања и Немачке организације за
привредну сарадњу (Deutsche Gesellschaft fűr Interna
tionale Zusammenarbеit – GIZ).
16

На 7. Сајму енергетике у Београду учешће на скупу
„Представљање Правилника о енергетској ефикасно
сти и планови Министарства животне средине, ру
дарства и просторног планирања на имплементацији
Правилника“.
Активности у вези са Законом о процени утица
ја на животну средину и Законом о стратешкој про
цени утицаја на животну средину и увођењем нових
лиценци са представницима Министарства животне
средине
11. априла 2011. године са Министром Оливером
Дулићем отворио регионалну канцеларију ИКС у Но
вом Пазару.
Активно учествовао у процес у набавке пословних
простора за потребе регионалних канцеларија Ин
жењерске коморе Србије у Нишу и Новом Саду
Појачане активности на пољу сарадње са телеви
зијом, штампаним и електронским медијима током
2011. године
Прис уство на многобројним догађајима и састан
цима у домену међународних активности: састанак са
Словеначким друштвом за даљинско грејање (SDE)
у Порторожу. Састанак са Етелком Барси Патаки,
председницом Мађарске коморе инжењера. Учешће
на Генералној Скупштини Светског удружења инже
њерских организација у Женеви. Прис уствовао ма
нифестацији „Дани инжењера“ у Марибору. Одржан
низ састанака са представницима ECEC. На захтев
Јозефа Лотера директора пројекта USAID/BEP, одр
жан је састанак у просторијама Коморе.

СКУПШТИНА
Председник је учес твовао на многобројним ме
ђународним скуповима, у организацији домаћих и
страних фирми, између осталих: Конференција под
називом „Србија на пу т у ка европским стандарди
ма пословања“ у организацији „Економист Медиа
Груп“, „Трећа Регионална Конференција IEEP „11индустријска енергија и заштита животне средине
у југоисточној Европи. У Краљеву свечано отворио
почетак изградње куће породици Рачић чија је кућа
тешко оштећена у земљотрес у. Учествовао на Конфе
ренцији „Календарско знање и допринос Милутина
Миланковића“ у сарадњи са Грађевинским факулте
том. Учествовао на манифестацији „Дани инжење
ра Србије 2011.“ на Златибору. Активна сарадња са
Друштвом термичара Србије, округли сто у Соко Ба
њи, на тему „Енергетска ефикасност у зградарству“.
Учешће на конференцији поводом Европске недеље
безбедности и здравља на раду. Учешће
на предавању „Примена Уредбе о без
бедности и здрављу на раду на привре
меним и покретним градилиштима.“
коју је одржала директорка Управе за
безбедност и здравље на раду. Учешће на
Првој регионалној конференцији међу
народног карактера на тему: „Енергет
ска ефикасност железнице у функцији
одрживог развоја“. Учешће на 42. Кон
грес у КГХ у Београду. Сарадња са Репу
бличком агенцијом за просторно пла
нирање (РАПП) на конкурс у „Вароши и
варошице Србије“. Уводно излагање на
Првом форуму под називом „Енергетска
ефикасност и коришћење обновљивих
извора енергије”.
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морали да се ангажујемо око коришћења међунаро
них, пре свега европских, фондова за развој, јер се у
Србији готово нико тиме не бави. Друго, без икаквог
зазора требали бисмо да будућој Влади, као инстит у
ција са респектабилним интелект уалним потенција
лом, презентирамо програме за развој земље. Треће,
као развојна шанса Србије помиње се храна, енерги
ја, помиње се ово, помиње се оно, а како ћемо то да
реализујемо без воде. Стање водних рес урса данас у
Србији је горе него 1905. године. Значи, под хитно
морамо инсистирати на стратегији развоја овог ре
сурса у нашој држави. На крају, али можда и најва
жније – усвајање стратегије образовања. Да завршим
оним што сам и почео –уместо куповине пословног
простора наша највећа улагања морала би да буду у
људе, њихово образовање и стицање нових знања. Јер
је то једина инвестиција која се сигурно исплаћује“.

Најважније је улагање у знање и
развој
После представљања три извештаја
председник Скупштине отворио је рас
праву, а за реч се јавило шесторо говор
ника: др Јован Деспотовић, Слободан
Пејковић, Драган Живковић, мр Ми
лан Самарџија, Олга Милосављевић и
као последњи, председник Скупштине,
проф. др Милисав Дамњановић.
„Када размишљам о будућноси наше
Коморе мислим да би она требало да се
бави оним чега у земљи и друштву нема
У расправи поводом финансијског пословања и извештаја о
или га нема у довољној мери“, рекао је др
раду Управног одбора и председника Коморе су учествовали:
Јован Деспотовић, Слободан Пејковић, Драган Живковић, Милан
Јован Деспотовић. „Да идемо корак ис
Самарџија.
пред у донацијама, не у поклањању, да
учествујемо у волонтерском раду, али да
нешто корисно произведемо. Да проме
нимо постојећи дискурс – да са страхом
трошимо туђе паре, односно, паре наших чланова.
„Потпуно подржавам излагање др Јована Деспото
Не треба да нас је страх, јер ће увек бити оних који ће вића, јер сам и ја многопута до сада говорио о потреби
сумњати и опт уживати да се неко богати кроз анга усавршавања и модернизовања рада Коморе“, рекао је
жман у Комори. Међутим, морали бисмо у долазећем Слободан Пејковић. „Хтео бих да скренем пажњу на
времену да ефикасније користимо расположиве нов активности које смо требали, а нисмо урадили. Још
чане рес урсе. Примера ради, ми смо лане за развој и 2010. године донета је одлука о изради Правилника о
усавршавање чланова определили девет милиона ди начинима организовања подсекција. Недавно је ура
нара, што је по мени испод сваке критике. Па коће да ђено нешто што се зове Правилник о начинима ор
подиже струку, ако нећемо ми сами. Посебно бисмо ганизовања подсекција, али то није то, јер се заправо
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ради о начину избора чланова регионалних одбора и
избору председника подсекција. На овај начин „заме
њене су теме“, јер Правилник и даље немамо. Ја сам
тражио да стручна служба достави свим члановима
организациону шему Коморе, да бисмо схватили ка
ко она (Комора) функционише, пошто у неким насло
вима имам и секције и подсекције. Мислио сам да би
то било корисно свима да неке ствари сагледамо и да
бисмо могли боље да функционишемо у тој фази. Пра
вилник о тој области, како ми се чини, није добар, није
доречен, па чак има и техничких грешака. Чини ми се
да би требало већи број људи да се укључи на измени
тог Правилника, да се укључи већи број стручњака за
ту област, који боље познају прописе, како би постао
доследан ономе што треба да буде“.
„Размишљао сам да Скупштини предложим допу
ну дневног реда са темом – развој Коморе, односно
да се уради један такав докуменат, али сам одустао
с обзиром да овом сазиву Скупштине ускоро излази
мандат“, рекао је Драган Живковић. „Суштина сваке
организације, сваке компаније, сваког друштва је ње
гов развој. Комора идуће године пуни прву деценију
постојања, остварујемо „велики – мали“ јубилеј, па је
крајње време да добијемо такав документ“.
„Морам одмах и јавно да признам да ме је веома за
довољило то што се Комора тако здушно ангажовала
на проблемима енергетске ефикасности, али постоји
још једна област коју је требало паралелно уводити у
друштвени живот, а то су обновљиви извори енерги
је“, рекао је Милан Самарџија. „Србија је сиромашна
земља и обновљиви извори енергије јој много значе,
како код запошљавања људи и ништа мање у оствари
вању енергетске независности. Пре скоро 35 година,
била је то 1978. година, Војводина је била енергетски
независна. Данас је сто одсто енергетски зависна. Ин
жењерска комора је у три војвођанска града (Нови
Сад, Зрењанин и Сомбор) одржала јавне трибине о об
новљивим изворима енергије у пољопривреди којима
је присуствовало више од 700 људи. Овакво интересо
вање је мотивисало Покрајински секретаријат за енер
гетику да одвоји средства, да заједно са Инжењерском
комором Србије, формира два сегмента обновљивих
извора енергије – из пољопривреде (био-дизел, биогас, био-алкохол и био маса), односно, коришћење
соларне, гео термалне, енергије ветра и хидро потен
цијала. Предлажем да се припреми предлог/програм и
што пре формира Комисија која ће радити на пробле
му/феномену - обновљивих извора енергије“.
„Предлажем да се направи допис, телеграм или
слично, у коме би их Комора као струковно удружење,
замолила да поведу рачуна о томе, да министри поје
диних привредних грана буду људи из струке“, рекла
је Олга Милосављевић. „Мислим да није никаква др
скост, напротив, да Комора предложи своје људе, своје
стручњаке и експерте, за институције извршне власти,
од министара, саветника или нечег сличног“.
Расправу је окончао председник Скупштине кон
статацијом да је Скупштина радила у „кворумском
формат у“, а да су сви материјали квалитетно припре
мљени, да је излагање председника Шумарца било
прегледне и уверљиво, а да су дискусије биле квали
тетне и конструктивне.
„Оно што разликује овај скупштински сазив од пред
ходног је да смо, током четири протекле године, увек
18

СКУПШТИНА
имали по две редовне седнице сваке године“, рекао је
председник Дамњановић. „Сматрам да су скупштин
ске седнице значиле и нов метод рада, у смислу да
смо на једној планирали, а на другој сумирали, одно
сно, усвајали реализоване планове и програме. Ми
слим да се овакав метод рада показао као практичан
и да ће следћи сазив наставити са оваквом „добром
праксом“. Без обзира на све мањкавости које се мо
гу приписати Стат ут у, најважнија чињеница јесте да
смо га донели и поштовали, иако је доношен у при
лично нервозној атмосфери. Ипак, не могу да кажем
да је у Стат ут уграђено баш све што је требало унети,
што би било од користи да наш рад буде што ефика
снији, не само Скупштине, него и свих осталих тела
и органа Коморе. Шта нисмо урадили? Догодиле су
се бројне и значајне промене у друштву, биле су две
измене и допуне Закона о планирању и изградњи по
коме ми радимо и у њему су настале промене које се
тичу и саме Коморе. Посебно се то односи на орга
низацију и рад Суда части, па тако сада имамо неса
гласје између Стат ута и Суда части, које егзистира,
истини за вољу, тек неколико месеци, али се то мора
што пре довести у склад. Сматрам да све препреке
које стоје на пут у максималне ефикасности рада Ко
море требало би одмах исправљати“.
Треба истаћи да су оба документа – Финансијско
пословање као и извештаји о раду Управног одбора и
председника Коморе једногласно усвојени.
На девет седница контролисано
неколико стотина одлука
Надзорни одбор Инжењерске коморе Србије у
2011. години радио је у саставу Глигор Обренович,
председник, и двојица чланова - проф. др Титослав
Живковић, односно, Драгана Милентијевић, као
представник ресорног министарства, и одржао девет
седница на којима је контролисао и анализирао ве
лики број одлука Управног одбора и захтева осталих
органа и појединаца.
„И у прошлој години бавили смо се уобичајеним
пословима, оним којима се бавимо у свакој години,
учествујући, углавном, на свим седницама Управног
одбора и учествујући у раду у оном домену у коме
Надзорни одбор треба да учествује“, рекао је Глигор
Обреновић, председник НД ИКС, подносећи изве
штај о раду за 2011. годину. „Инжењерска комора
Србије је прошле године имала јако дунамичну ак
тивност и веома је успешно и ефикасно остварила,
оцена је Надзорног одбора. Захваљујући, пре свега
председнику Коморе, а онда и читавој нашој органи
зацији, енергетска ефикасност у Србији је заживела
на темељима два правилника који су „произведени“ у
Комори и од стране наших чланова. Надзорни одбор
је у 2011. години контролисао велики број захтева за
издавање лиценци, како оних који су решени пози
тивно, тако и одбијених. У том делу значајно је по
прављена сит уација. Затим, сарадња свих комисија и
извршних одбора била је јако коректна. Сви захтеви
Надзорног одбора су прихваћени и разматрани, од
носно, извештавали смо колико се и шта урадило по
нашим захтевима“.
Наравно, и Извештај о раду Надзорног одбора јед
ногласно је усвојен.
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У мартовском року полагало
418 кандидата
Слободанка Симић

У мартовском испитном року 2012. године,
који је увелико иза нас, стручни испит је по
лагало 418 кандидата од којих је 391 канди
дат положио стручни испит, 23 кандидата је
упућено на поправни испита из општег или
посебног дела стручног испита, док је четво
ро кандидата упућено на поновљено пола
гање стручног испита. Анализирајући број
кандидата који су полагали стручни испит у
мартовском испитном року, по областима, и
даље највећи број су дипломирани инжењери
архитектонске и грађевинске струке.
Пред стручне комисије, током марта, иза
шао је следећи број кандидата: за архитек
тонску струку 108, за област урбанизма 21,
за просторно планирање осморо, за грађе
винску струку 118, за машинску струку 52,
за електротехничку струку 65, за саобраћајну
струку 12, за технолошку струку пет, за об
ласт геодезије шест, за пејзажну архитект уру
10 и за област мелиорације двоје.
Проценат успешно положеног стручног
испита расте, те је у овом испитном року про
ценат успешности била 93,5 процената.

У Инжењерској комори Србије увелико
се припрема полаг ање стручних испит а у
јунском испитном рок у 2012. године. Оче
кује се далеко већи број кандидат а који ће
изаћи на полаг ање стручног испит јер је из
меном и доп уном Правилника о условима,
програм у и начин у полаг ања стручног ис
пит а у облас ти прос торног и урб анис тич
ког планирања, израде техничке док умен
тације и грађења („Службени гласник РС“,
бр. 14/2012) пропис ано и прав о на полаг а
ње стручног испит а за одгов орног инже
њера за енергетску ефикасност. Ово прав о
стич у лица са најмање четири године рад
ног иск ус тва у струци и која су завршила
Обук у из облас ти енергетске ефикаснос ти
зграда, у склад у са програмом Инжењерске
комор е Србије. Како је Инжењерска комора
Србије завршила са одржав ањем Обуке из
облас ти енергетске ефикаснос ти за канди
дате који су пријавили полаг ање стручног
испит а у јунском испитном рок у 2012, оче
кује се да ће кандидати успешно израдити
елаб орате енергетске ефикаснос ти и енер
гетски пасош, као услов за полаг ање усме
ног дела стручног испит а.

Приводи се крају процедура за добијање првих лиценци одговорног
инжењера за енергетску ефик асност зграда

За прве ЕЕ лиценце конкурише
336 инжењера
МИЛОВАН пАУНОВИЋ

Обука прве групе од 331 полазника-ин
жењера који ће бити лиценцирани за одго
ворног инжењера за енергетску ефикасност
зграда и од чије ће стручне анализе зависити
издавање „енергетског пасоша зграде“ траја
ла је пет недеља – од 7. априла до 5. маја 2012.
године. Наредне четири недеље полазници
су били ангажовани на изради елабората ко
је ће „бранити“, почев од 15. јуна, па се оче
кује да први одговорни инжењери за енер
гетску ефикасност зграда буд у промовисани
пре „годишњих одмора“. Минис тарс тво жи

вотне средине, рударс тва и прос торног пла
нирања овлас тило је Инжењерску комору
Србије да врши обук у и организује полагање
стручног испита из облас ти енергетске ефи
каснос ти зграда и то за инжењере грађевине,
архитект уре, машинс тва и електротехнике.
„Минис тарс тво животне средине, про
сторног планирања и рударс тва у оквиру За
кона о планирању и изградњи прописало је
обавезу издавања сертификата, односно, па
соша енергетске ефикаснос ти зграда, чији је
основни циљ смањење потрошње енергије у
склад у са европским и међународним стан
дардима и предс тавља приоритетни задатак
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националне енергетске политике“, рекао је
проф. др Драгослав Шумарац, председник
Инжењерске коморе Србије, отварајући
обук у. „За обук у се пријавило 331 полазника
који ће у четири наредна викенда (7. април –
5. мај), на Машинском фак ултет у у Београд у
одслушати предавања, после којих им след у
је израда елабората, које ће „бранити“ у јуну,
док ће прве персоналне лиценце бити издате
у јулу 2012. године. Поред појединаца биће
лиценциране и фирме за енергетску ефи
касност, што ће учинити наше Минис тар
ство, вероватно у септембру, јер сви донети
прописи везани за енергетску ефикасност у
зградарс тву требало би да почну са приме
ном 30, септембра 2012. године“.

СТРУЧНИ ИСПИТИ
издавања сертификата о енергетским свој
ствима зграда, којима је дефинисан начин
енергетских прегледа зграда, израда елабо
рата енергетске ефикаснос ти и енергетског
пасоша зграде. Да би инвес титор прибавио
употребну дозволу неопходно је да уз про
јекат приложи и елаборат о енергетској ефи
каснос ти зграде/објекта на основу кога ће
моћи да за исту (зград у) добије енергетски
пасош који ће издавати лиценцирана фирма.
Одмах по „отварању обуке“ кренуло се са
стицањем неопходних знања, а први пре
давачи су биле три даме - Александра Дам
њановић, помоћник минис тра за животну
средину, рударс тво и прос торно планирање,
проф. др Милица Јовановић Петровић са

Почетак обуке за будуће лиценциране инжењере енергетске ефикасности зграда напунио је амфитеатар Машинског
факултета у Београду – 336 полазника и још толико званичника, гостију, новинара

На дан по
чет
ка обу
ке, су
бо
та 7. април
- амфитеатар Машинског фак ултета у Бео
град у, прис утнима су се обратили проф. др
Драгослав Шумарац, председник Инжењер
ске коморе Србије, проф. др Милош Бањац,
помоћник минис тра за енергетик у РС, Дејан
Васовић, градски архитекта града Београда,
др Милорад Милованчевић, декан Машин
ског фак ултета Универзитета у Београд у и
Александра Дамњановић, помоћник мини
стра за животну средину, рударс тво и про
сторно планирање, који су истакли значај
овог пројекта.
Да би одредбе Закона о планирању и из
градњи могле да буд у примењене, Мини
старс тво је током 2010. и 2011. године, у са
радњи са Инжењерском комором Србије и
Немачком организација за техничк у сарадњу
у Србији (Deutsche Gesellschaft für Internati
onale Zusammenarbeit - GIZ) , урадило Пра
вилнике о енергетској ефикаснос ти зграда и
Правилник о условима, садржини и начину
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Архитектонског фак ултета у Београд у, али
и коау тор Правилника о енергетској ефи
каснос ти зграда и др Мила Пуцар, из Ин
стит у та за архитект уру и урбанизам Србије
(ИАУС) из Београда.
„Већ у септембру кренућемо са новим
обукама за буд уће лиценциране инжењере
енергетске ефикаснос ти зграда, с тим што
ће се предавања, поред Београда, одржавати
у Нишу и Новом Сад у“, рекао је Шумарац.
„Инжењерска комора има 23.000 чланова,
инжењере из 14 струка, наравно сви су ве
зани за изградњу грађевинских објеката и
интервенција у прос тору, и до сада је изда
ла преко 40.000 лиценци, одговорним пла
нерима, урбанис тима, пројектантима и из
вођачима радова (висока и виша стручна
спрема). Чланови Коморе показују велико
интересовање за новом лиценцом, што је ве
ома добро, јер ће они помоћи да се потро
шња енергије у објектима становања значај
но смањи до 2020. године.“
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Нишлије и Новосађани у својим кућама
Два велика универзитетска центра са југа и севера Србије – Ниш и Нови
Сад, добили су своје просторe. На задовољство чланова Коморе регионал
них центара Ниш и Нови Сад, купљена су два пословна простора за потребе
регионалних канцеларија, које ће бити нови Дом инжењера и целог регио
налног центра. Регионалну канцеларију у Нишу у априлу ове године отво
рио је Владимир Јовановић, државни секретар Министарства за заштиту
животне средине, рударства и просторног планирања
Вера Бубоња

Подсећања ради, прва канцеларија Инжењерске
коморе Србије у закупљеном простору почела је са
радом у Врању у децембру 2004. Непосредно после
тога отворене су канцеларије у Крагујевцу, Краље
ву, Ваљеву и Нишу. Током 2007. године отворене
су још три регионалне канцеларије – Нови Сад,
Суботица и Чачак, док је последња, девета по ре
ду регионална канцеларија отворена 2011. године
у Новом Пазару. Те 2004. године Комора је имала
15.000 чланова, а данас осам година после, тај број
се повећао на преко 24.000 чланова.
Куповином пословних прос тора 2010. годи
не у Београд у и ове године у Ниш у и Нов ом Са
ду, Инжењерска комора Србије доказ ала је да је
озбиљна инс тит уција са огромним потенција
лом, која поштује интер ес својих чланов а и ин
тер ес заједнице у којој жив е и раде.
Након, скоро две године од покретања пос туп
ка за набавк у пословних прос тора, Регионални
центар Ниш, први је добио сталну адрес у а над у
го после, у фебруару ове године купљен је и по
словни прос тор за потребе регионалног центра
Нови Сад. Послови на опремању и привођењу
намени пословног прос тора у Нишу су завршени,
док су у Новом Сад у у ток у завршни радови на
опремању, како би већ почетком јула канцеларија
могла да старт ује на новој адреси, али овог пута у
својој „кући“ у улици Данила Киша бр.3.
Свечано отварање регионалне канцеларије у
Ниш у одржано је у 27. априла 2012. године.
Регионална канцеларија Инжењерске комор е
Србије у Ниш у, налази се на репрез ент ативној
локацији у самом цент ру Ниша, у ТПЦ “Горча”, у
Обреновићев ој улици број 12А, на прв ом спра
ту. Пословни прос тор у свом сас таву има канце
ларију намењен у сервисирању пот реб а чланов а
и активнос тима регионалних одб ора и мултиме
дијалн у сал у, капацитет а до 60 мес та, предвиђе
ну за стручно усавршав ање чланов а Комор е. Пре
почетка свечане цер емоније, у новим прос тори
јама, одржана је 40. редовна седница Управног
одб ора Инжењерске комор е Србије.
На свечаном отвар ању проф. др Драг ослав
Шум ар ац, предс едник Комор е подс етио је мно
гобројне угледне гос те и инжењер е Регионалног
цент ра Ниш, да је то прв а канцеларија која је

Најодговорнији људи Коморе били су на отварању нових
просторија Регионалног центра у Нишу

куп љена након што је Управни одб ор донео од
лук у о наб авци пословних прос тор а за пот реб е
регионалних цент ар а ИКС-а. Свечаном отвар а
њу прис ус твов али су чланови Управног и Над
зорног одб ор а, предс едник и потпредс едник
Скупш тине ИКС, предс тавници Минис тарс тва
за заш тит у жив отне средине, рударс тва и про
сторног планир ања, дир ектори јавних предуз е
ћа, предс тавници угледних фирми, струковних
удружења као и чланови регионалних одб о
ра Крагујевца, Нов ог Сада, Ваљев а и Краље
ва. После уводног излаг ања Тат јане Ђорђевић,
потпредс еднице Управног одб ор а ИКС, свеча
ност је почела изв ођењем химне „Боже правде“.
Прис утним а се обратио и проф. др Милис ав
Дамњановић, предс едник Скупш тине Комор е,
као и прес тавници компанија PORR, LG и Kna
uf Insul atиon, који су били генер ални спонз ори
свечаног отвар ања. Програм је нас тављен изв о
ђењем класичне музике у интерпрет ацији три
ја „Momento music ale“. Понес ен атмосф ер ом са
свечаног отвар ања у врло суг ес тивном обраћа
њу, канцеларију је званично отворио Владимир
Јов ановић, државни секрет ар Минис тарс тва
за заш тит у жив отне средине, рударс тва и про
сторног планир ања. Дружење је нас тављено на
приг одном коктел у у свечаној сали хотела „Ре
гент“, који су уз помоћ фирми спонз ор а за све
прис утне обезб едили дом аћини из регионалног
цент ра Ниш.
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„FORUM URBANUM – Сајам урбанизма“, Ивањица 24-26. мај 2012. године

Од етике ка естетици на примерима ур
Активности Матичне секције урбаниста (МСУ) у току марта и априла месеца су
биле усмерене првенствено на организацију скупа „FORUM URBANUM – Сајам
урбанизма“, који је одржан у периоду од 24. до 26. маја 2012. године у Ивањици.
Скупу је присуствовало 94 људи и имало прилику да види и чује 17 предавања,
изложбу, оду на излет и присуствује отвореној седници ИО МСУ
Ивана Лазин

„Сајам урб анизма“ је предс тављен као годи
шњи преглед урб анис тичке активнос ти члано
ва МСУ, са пратећим програмима (през ент ације
радов а, трибине и дискусије). Важно је напоме
ну ти да су у орг аниз ацији помен у тог сајма ак
тивно учешће имали и чланови секције. Стал
ним конт актом пу тем интернет а и телеф она,
чланс тво секције је дос тављало своје сугес тије,
предлоге, пит ања и дилеме које су се односи
ле на орг аниз ацију и тематик у Скупа. У перио
ду од март а до средине априла направљене су и

Овогодишњи Сајам урбанизма отворио Милорад
Миладиновић, председник ИО МСУ

Проф. др Милисав Дамњановић, председник Скупштине ИКС,
поздравио је учеснике Скупа одржаног у Ивањици

прослеђене чланс тву две инф ормације, односно
програм Скупа, који је истовремено био и изло
жен на сајт у Kоморе. За тем у Сајма је изабран
назив „Од етике ка естетици на примерима ур
банис тичких планов а и реализ ација“, при чем у
је основни циљ размена иск ус тав а између одго
ворних урб анис та.
Скуп у је прис ус твов ало 94 учесника укљу
чујући: лиценциране урб анис те, планер е, про
јект анте и изв ођаче радов а, чланов е Извршног
и Орг аниз ационог одб ора, чланов е Управног и
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Надз орног одб ора и остале учеснике из јавних
предуз ећа, зав ода за урб аниз ам, установ а, оп
штина, реп убличких и других инс тит уција и
предуз ећа. Учеснике „Сајма урб анизма“ поздра
вили су: председник Скупштине Инжењерске
комор е Србије, проф. др Милис ав Дамњано
вић, покрајински секрет ар за урб аниз ам, гра
дитељс тво и заштит у жив отне средине Душан
ка Сремачки, начелник одељења за нормативне
послов е, грађевинско земљиште и лег ализ ацију
објекат а Минис тарс тва за жив отн у средин у, ру
дарс тво и прос торно планирање, Јасминка Па
вловић и председник Извршног одб ора матичне

секције урб анис та, Милорад Миладиновић.
Скуп „Forum urbanum – Сајам урб анизма“
се реализ ов ао у три дана и кроз неколико сеси
ја које су орг аниз ов ане по тематским целинама
које квантифик ују и квалифик ују положај, улогу
и значај урб анизма (урб анис те) и акт уелн у про
дукцију урб анис тичке струке.
Стручни део скупа је прв ог дана реализ ов ан
кроз следећа предав ања: Душка Мрв ош, дипл.
инж.арх., Нат аша Мит рески, дипл.инж.арх. и
Оливера Драгаш, дипл.инж.арх. – „Прос тор града

СКУПОВИ
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банис тичких планова и реализација

Душанка Сремачки, Покрајински секретар за
урбанизам, градитељство и заштиту живот
не средине, традиционални је учесник Сајма
урбанизма

Панчев а“; Мир ољуб Станковић, дипл.инж.арх.
– „Упор едни приказ генералних урб анис тич
ких планов а најв ећих градов а цент ралне Срби
је”; Биљана Павловић, дипл.инж.арх. – „О вар
љивим дометима планов а генералне регулације
дела насеља“; Марин Крешић, дипл.инж.арх. –
„Урб аниз ам – занат, политика или уметност?“;
Љиљана Белош, дипл.инж.арх. – „Анализ а
ПДР-а КЦБ Дедиње“; Владан Стефановић,дипл.
инж.арх., Иван Милетић, дипл.инж.сао б., Ђорђе
Миодраговић, дипл.инж.арх., Светлана Вукче
вић,дипл.инж.арх. и Алекс андар Рајовић, дипл.
пр.планер – „План дет аљне регукације – Јас тре
бачка улица“; Владимир Драгичевић, дипл.инж.
арх. – мастер, Жељка Драгичевић, дипл. грађ.
Бојана Орељ, дипл. инж. арх. – „ПДР дела бло
ков а 12 и 51 у Бачкој Паланци – Мерк ур“; Зденка
Радов ановић,дипл.инж.арх., Братислав Пет ро
вић, дипл.инж.арх. и Марија Мишовић, дипл.
пр.планер – „Минис тарс тво омладине и спорт а
инв ес титор изградње спортских објекат а у про
цес у урб анис тичког планирања“.
Стручни део скупа је другог дана реализ ов ан
кроз следећа предав ања: Harald Müller – „Нови
инс трументи урб аног разв оја и управљања зе
мљиштем – први резулт ати GIZ пројект а, „Уна
пређење управљања земљиштем на нив оу локал
них самоуправ а Србије“; Слађана Коцић,дипл.
инж.грађ., Соња Стојановић, дипл.инж.арх., и
Тат јана Здравковић, дипл. инж. грађ. – „План
дет аљне регулације за грађевински блок 34 у
Лесковц у“; Мр Милица Јакшић, дипл.инг.арх. –
„Размат рање однос а етике и естетике на приме
ру планирања, реализ ације и жив от а стамб еног

комплекс а „Коњарник“ у Београд у (1963-2012)“;
Сандра Којић, дипл.грађ.инж., Мир ослав Ба
јац, дипл.инж.арх. и Радослав Карановић, дипл.
инж.арх. – „Планирање локалне градске пут
не мреже као нераздвојни део урб анис тичког
планирања – анализ а са примерима из урб ани
стичке праксе“; Борис Буњев ац, дипл.маш.инж.
– „Изградња врелов ода у улици Браће Татића,
од улице Милоша Великог до Техничке школе
„Мих аило Пупин“ у Кикинди“; Мр Бојана Бо
жић, дипл.пр.планер и Бојана Антић, дипл.инж.
пејс.арх. – „Етички или естетички критеријуми
за одр еђив ање локације дечијих игралишта у
парковима“; Тања Клишманић, дипл.инж.арх. –
„Урб анис тички пројекат за грађевинску парце
лу комплекс а „Санит ас“ у Иригу“; Јожеф Чипа,
дипл.инж.арх. – „Вреднов ање непокретнос ти уз
нпомоћ ГИС-а“; Милан Пејић,дипл. прос торни
планер, Данијела Крс тић, дипл. инж. пејз ажне
архитект ур е и Слоб оданка Бошњаковић, дипл.
биолог – еколог – „Пројекат бот аничке баште
„Шумнато брдо“ на Златиб ору“. Пот ребно је на
помен ути да су за скуп биле пријављене још три
през ент ације, али нис у одржане.
У поподневним терминима за учеснике скупе
орг аниз ов ан је излет до манас тира Клис ура, као
и свечана вечера.

Тродневном скупу „FORUM URBANUM – Сајам урбанизма“ је при
суствовало око 100 чланова Матичне секције урбаниста

Трећи дан у оквиру преподнев а, одржана је
Отвор ена седница Извршног одб ора МСУ са ак
туелним пит ањима Матичне секције урб анис та.
Организоване су и пратеће изложбе у форми Го
дишње продукције чланова секције и презентације
радова са Конк урс а Матичне секције урб анис та.
Скуп је позитивно оцењен и предс тавља на
став ак традиције сусрет а, који ће се нас тавити и
нар едних година.
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ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ

Сто педесет инжењра на предавањима
Милана Миловић

Инжењерска комор а Срб иј е је нас тавила са реа 
лиз ацијом Програм а перм анентног усавршав ањ а за
2012. годин у, у оквиру ког а ће се одрж ат и пред ав ањ а
из облас ти грађевинарс тва, арх итект ур е, маш инс тва,
елект ротехнике урб ан изма, прос торног план ир ањ а…
У претходном период у, март – мај, одрж ана су три
пред ав ања.
У прос торијам а Инжењ ерс ке комор е Срб иј е у Бео
град у, 20. март а 2012. године, одрж ано је предав ањ е на
тем у “Јавне наб авке – законс ка регулат ив а и пракс а”.
Предав ач и су били Мариј а Вел ичковић, дип лом ир ан и
правник – Мас тер прав а, стручна сар адн иц а у Агенц и
ји за јавне наб авке града Беог рада, Сектор за грађев ин
ске радов е и техничк у док умент ац иј у и Павле Карле
чик, дипл.економис та, руков одилац службе за послов е
јавних наб авки града Зрењ ан ина. Ово предав ањ е је ве
ом а заинтер ес ов ало чланов е Комор е, тако да су при
сутни, којих је било 97, имал и прил ик у да се упоз нају
са најб ољом пракс ом и процед ур ом у облас ти јавних
наб авки, са правим а и обав ез ам а током пос тупк а. Би
ло је едукативног кар актер а намењ ено пон уђ ач им а или
запосленим а код пон уђ ача.
Предав ање на тем у “Управљање пројектном док умен
тацијом и примена преуз етих европских норми и стан
дарда“, одржано је 25. априла 2012. године у Београд у.

Предав ач је био Милов ан Глав оњић, дипл.инж.ел. На
предав ању је било речи о преуз етим европским норма
ма и стандардима и могућнос тима њихов е примене при
елект ро пројектов ању, које је слушало 43 учесника.
Мр Жак лина Глигоријевић, дипл.инж.арх. и Ранко
Божовић, дипл.инж.маш., одржали су предав ање “Кли
матске промене и зелена економија – инов ације у прак
си урб анис тичког планирања Београда“, 18. маја 2012.
године у Београд у. Предав ачи су ставили акценат на
разумев ање трендов а и разлоге промене устаљене прак
се урб анис тичког планирања као и на пот ребу упозна
вања урб анис та са теоријским и практичним иск ус тви
ма зелене и енергетски одржив е стране праксе.
Током јуна бић е одрж ана три пред ав ањ а, а теме и
пред ав ач и су: „Значај нау чно-технолош ких парко
ва у рег ионалном разв ој у - планир ањ е и прој ектов а
ње”, које ће одрж ати проф. др Пет ар Митков ић, дипл.
инж.арх. затим, „Кључни аспекти имп лемент ац иј е у
прос торном план ир ањ у“, кој е ће одрж ати Слоб од ан
Мит ров ић, дипл.инж.арх. и др Неб ојша Стеф ановић,
дипл.пр.планер. и последњ е „Прој ектов ањ е пу тев а: ме
тоде анал из е и прој ектов ањ а сис тем а за одов одњав ање
саоб раћ ајниц а и заш тит у вод а и тла од заг ађ ења“, кој е
ће одрж ати др Јасна Плавш ић, дипл.грађ.инж. др Ми
лош Станић, дипл.грађ.инж. и мр Алекс анд ар Ђукић,
дипл.грађ.инж..

Суфинансирање

Подржана два урбанис тичка пројекта
Ивана Лазин

На јавн и конк урс Мат ичн е секц иј е урб ан ис та за
суфин анс ир ањ е стигло шест захт ев а, док је Изв рш ни
одб ор одл уч ио да под рж и два пројкет а - Изл ож ба са
публик ац иј ом - Нед ов рш ен е мод ерн из ац иј е-изм еђ у
утоп иј е и прагм ат из ма: арх ит ект ур а и урб ан из ам у
бивш ој Југ ос лав иј и и зем љам а нас ледн иц им а и Изр а
да док ум ент арн ог филм а „Калк у т а-град на слан им је
зерим а“
У оквиру бројн их акт ивн ос ти, предв иђ ен их Пла
ном и прог рам ом рад а Мат ичн е секц иј е урб ан ис та за
2012. год ин у, јес те и расп ис ив ањ е Конк урс а за суфи
нанс ир ањ е прој ек ат а из облас ти урб ан из ма, чиј и је
главн и циљ пруж ањ е фин анс ијс ке пом оћ и суфин ан
сир ањ а прој ек ат а кој и су од инт ер ес а за усав рш ав ањ е
члан ов а Мат ич ин е секц иј е урб ан ис та. Изв рш ни од
бор МСУ имен ов ао је троч лан у Ком ис иј у за суфин ан
сир ањ е прој ек ат а кој а је рад ил а у сас тав у: мр Тих ом ир
Обр ад ов ић, предс едн ик и члан ов и Јас на Лов рић и Со
ња Јов ан ов ић. У склад у са зад ац им а Ком ис иј е, расп и
сан је јавн и Конк урс („Пол ит ик а“, 25. јан уар а 2012.
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год ин е) на кој и је, стигло шест приј ав а. Ком ис иј а је
конс тат ов ал а број и структ ур у прис пел их приј ав а,
клас ификов ал а их, разм от рил а у плен ум у и пров ери
ла исп уњ ен ост услов а из Конк урс а. Стигло је шест
приј ав а у тематској облас ти – стручн е публик ац иј е,
през ент ац иј е (књиг а, час оп ис, CD/DVD, док ум ент ар
ни филм) и софтв ери.
Након разм ат рањ а прис тиглих захт ев а за суфин ан
сир ањ е прој ек ат а, Ком ис иј а је, у двос теп ен ом пос туп
ку, предл ож ил а да се два захт ев а суфин анс ир ај у, што
су члан ов и Изв рш ног одб ор а Мат ичн е секц иј е урб а
нис та и члан ов и Управн ог одб ор а одоб рил и. За суфи
нанс ир ањ е су одоб рен а: - Изл ож ба са публик ац иј ом
- „Нед ов рш ен е мод ерн из ац иј е-изм еђ у утоп иј е и праг
мат из ма: арх ит ект ур а и урб ан из ам у бивш ој Југ ос ла
виј и и зем љам а нас ледн иц им а“ и Изр ад а док ум ент ар
ног филм а „Калк у т а-град на слан им јез ерим а“.
Остал е прис тигле приј ав е члан ов и Изв рш ног одб о
ра су одб ил и зат о што смат рај у да прој ект и, нав ед ен и
у захт ев им а, нис у нам ењ ен и акт ивн ос тим а из дом ен а
унап ређ ењ а урб ан ис тичке струке, као и да су нек и би
ли приј ав љен и на претх одн о расп ис ан е конк урс е.
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ИЗВЕШТАЈИ

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

На основу члана 21. став 1. тачка 6. Статута Инжењерске коморе Србије ("Службени гласник РС",бр.88/05 и 16/09)
Управни одбор Инжењерске коморе Србије подноси

ИЗВЕШТАЈ

о финансијском пословању ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
у 2011. години
1. ПРИХОДИ
Врста прихода
1

Чланарина

2

Накнада за издавање лиценце

3

Израда печата чланова ИКС

План за 2011. годину

Ребаланс плана за 2011.
годину

Oстварено у периоду од 01.01.- до
31.12. 2011. годинe

Остварено у односу на ребаланс у
2011. години

135,000,000.00

135,000,000.00

133,329,907.00

98.76%

14,000,000.00

14,000,000.00

12,712,074.58

90.80%

7,000,000.00

7,000,000.00

3,439,517.17

49.14%

4

Камата на орочени депозит

6,000,000.00

7,000,000.00

7,877,694.72

112.54%

5

Стручни испити

45,000,000.00

45,000,000.00

32,978,479.11

73.29%

6

Остали приходи

7,000,000.00

7,000,000.00

5,291,344.22

75.59%

214,000,000.00

215,000,000.00

195,629,016.80

90.99%

УКУПНО ПРИХОДИ
2. РАСХОДИ
Врста расхода

План за 2011.годину

Ребаланс плана за 2011.
годину
70,500,000.00

Остварено у односу на ребаланс
у 2011. години

А

Програм рада ИКС-а
Стручни испити

39,400,000.00

39,400,000.00

27,441,966.51

69.65%

Б

Програм рада матичних секција ИКС-а

31,500,000.00

31,750,000.00

30,593,251.87

96.36%

В

Материјални трошкови пословања Суда части

3,300,000.00

3,300,000.00

3,124,415.83

94.68%

Д

Материјални трошкови пословања ИКС-а

103,000,000.00

108,050,000.00

97,271,310.98

90.02%

205,100,000.00

213,600,000.00

182,530,980.20

85.45%

УКУПНО РАСХОДИ

67,300,000.00

Oстварено у период од 01.01.31.12. 2011. годинe
51,542,001.52

73.11%

Из напред наведеног произилази да је пре коначног обрачуна, а у време састављања извештаја за период 01.01.-31.12.2011. године, Инжењерска комора Србије остварила позитиван резултат
пословања у износу од 13.098.036,60 динара(195.629.016,80-182.530.980,20=13.098.036,60 динара). Документација која буде накнадно пристигла у Комору, а односи се на извештајни период
биће књижена у Завршном рачуну за 2011. годину.
Врста расхода
Г.

Материјални трошкови на одржавању опремању и
уређењу пословног простора ИКС-а у 2011.години

План за 2011.годину

Ребаланс плана за 2011.
годину

Реализовано у периоду од
01.01.-31.12. 2011.годинe

Реализовано у односу на ребаланс у 2011.год

74,000,000.00

17,798,422.90

24.05%

65,000,000.00

Расходи под Г су у функцији набавке,опремања и уређења пословног простора.У књиговодственом смислу они немају карактер трошкова па зато не улазе у збир укупних расхода.

2. РАСХОДИ
А. ПРОГРАМ РАДА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2011. ГОДИНИ
Врста расхода

План за
2011.годину

Ребаланс плана за
2011.годину

Реализовано у периоду од
01.01-31.12.2011.годинe

Реализовано у односу на
ребаланс у 2011.год

А1

Рад на законодавној и нормативној пракси

1,000,000.00

2,000,000.00

1,094,036.17

54.70%

А2

Организација и функционисање Коморе

3,000,000.00

4,000,000.00

3,501,485.88

87.54%

А3

Сервисирање потреба чланова Коморе

А4

Стручни испити

А4.1

Трошкови пореза (ПДВ)

А4.2

5,000,000.00

6,200,000.00

4,533,426.19

73.12%

39,400,000.00

39,400,000.00

27,441,966.51

69.65%

8,200,000.00

8,200,000.00

5,936,123.51

72.39%

Бруто накнада члановима комисије

29,700,000.00

29,700,000.00

21,337,124.00

71.84%

А4.3

Путни трошкови чланова комисија

1,500,000.00

1,500,000.00

168,719.00

11.25%

A5

Лиценцирање

0.00

0.00

0.00

0.00%
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А6

Усавршавање и унапређење струке

3,000,000.00

3,000,000.00

2,946,211.12

98.21%

А7

Перманентно усавршавање чланова ИКС-а

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100.00%

A8

Сарадња са струковним организацијама уз финансијску подршку
по критеријумима ИКС-а

500,000.00

500,000.00

200,000.00

40.00%

A9

Сарадња са часописима од интереса за струку и чланове Коморе
по критеријумима ИКС-а

500,000.00

500,000.00

350,000.00

70.00%

A10

Развој информационог система ИКС-а

500,000.00

500,000.00

108,994.33

21.80%

A11

Рад на издавање публикације поводом годишњице ИКС-а

0.00

0.00

0.00

0.00%

А12

Обележавање дана Коморе и додела награда Коморе

3,000,000.00

3,000,000.00

2,631,154.43

87.71%

A13

Међународне активности органа и тела Коморе

2,200,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

100.00%

A14

Међународне активности чланова Коморе

200,000.00

0.00

0.00

0.00%

А15

Реализација пројекта УО("Лепа Србија", осигурање и др.)

6,000,000.00

6,000,000.00

3,905,766.19

65.10%

А16

Резерва за реализацију програма рада ИКС-а у 2011. години

1,000,000.00

1,000,000.00

428,960.70

42.90%

67,300,000.00

70,500,000.00

51,542,001.52

73.11%

УКУПНО РАСХОДИ (А)

Разлика преко 100% у односу на ребаланс финансијског плана књижена је на А16 (резерве).

Б. ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА ИКС-а У 2011. ГОДИНИ
Врста расхода
Б1.1

Реализација активности матичне секције
(Извршног одбора и Регионалних одбора)

Б1.2

Бруто накнаде чланова ИО

Б1. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПРОЈЕКТАНАТА
Б2.1

Реализација активности матичне секције
(Извршног одбора и Регионалних одбора)

Б2.2

Бруто накнаде чланова ИО

Б2. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

План за 2011.годину

Ребаланс плана
за 2011.годину

Реализовано у периоду
01.01. - 31.12. 2011.годинe

Реализовано у односу на
ребаланс у 2011.год

7,300,000.00

7,300,000.00

7,134,500.38

97.73%

4,450,000.00

4,450,000.00

4,223,132.85

94.90%

11,750,000.00

11,750,000.00

11,357,633.23

96.66%

6,300,000.00

6,300,000.00

6,297,493.92

99.96%

4,550,000.00

4,550,000.00

4,269,036.33

93.82%

10,850,000.00

10,850,000.00

10,566,530.25

97.39%

Б3.1

Реализација активности матичне секције

3,100,000.00

3,100,000.00

2,880,267.92

92.91%

Б3.2

Бруто накнаде чланова ИО

3,000,000.00

3,000,000.00

2,846,024.37

94.87%

Б3. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА УРБАНИСТА

6,100,000.00

6,100,000.00

5,726,292.29

93.87%

Б4.1

Активности матичне секције

1,500,000.00

1,750,000.00

1,749,302.07

99.96%

Б4.2

Бруто накнаде чланова ИО

1,300,000.00

1,300,000.00

1,193,494.03

91.81%

2,800,000.00

3,050,000.00

2,942,796.10

96.49%

31,500,000.00

31,750,000.00

30,593,251.87

96.36%

Б4. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПЛАНЕРА
УКУПНО РАСХОДИ (Б)

В. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА СУДА ЧАСТИ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2011. ГОДИНИ
Врста расхода

План за 2011.годину

Ребаланс плана за
2011.годину

Реализовано у периоду од
01.01.-31.12. 2011.годинe

Реализовано у односу на
ребаланс у 2011. год

В.1.

Путни трошкови

200,000.00

200,000.00

53,523.79

26.76%

В.2.

Остали материјални трошкови

100,000.00

100,000.00

70,892.04

70.89%

В.3.

Бруто накнаде за чланове Суда части: председник суда, судије,
тужиоц, бранилац и заменици

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

100.00%

3,300,000.00

3,300,000.00

3,124,415.83

94.68%

УКУПНО РАСХОДИ (В)

Због броја окончаних предмета у раду Суда части , трошкови под В3, су били већи од 100% у односу на ребаланс плана за 2011.годину. Укупан износ од 205.120,58 динара, који прелази 100%
реализације ребаланса плана, књижен је на позицији Д.25 (стална резерва), која је и предвиђена у те сврхе.
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Г. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ НА ОДРЖАВАЊУ, ОПРЕМАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИКС-а У 2011. ГОДИНИ
Врста расхода

План за 2011.годину

Ребаланс плана за 2011.
годину

Реализовано у периоду од
01.01.-31.12. 2011. годинe

Реализовано у односу на
ребаланс у 2011. год

Г.1.

Набавка основних средстава за Секретаријат у Београду

3,000,000.00

12,000,000.00

11,954,969.39

99.62%

Г.2.

Набавка основних средстава за регионалне канцеларије

60,000,000.00

60,000,000.00

5,832,836.00

9.72%

Г.3.

Одржавање, опремање и уређење пословног простора
ИКС-а у Београду

2,000,000.00

2,000,000.00

10,617.51

0.53%

65,000,000.00

74,000,000.00

17,798,422.90

24.05%

УКУПНО РАСХОДИ (Г)

Пословни простор који је набављен у Регионалном центру Ниш (уговор бр. 2828 од 08.12.2011.године), књижен је по контном оквиру ( чл. 6 Правилника о контном оквиру) на средства у
припреми у укупном износу од 11.500.000,00 динара.
У овом извештају је приказан део од 50% у износу од 5.750.000,00 динара који је исплаћен по уговору, док ће преосталих 50% бити исплаћено по завршетку радова на адаптацији и са
стављањем простора у употребу.

Д. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2011. ГОДИНИ
Врста расхода
Д.1.

Бруто зарада и накнаде за запослене у Секретаријату у Београду

Д.2.

Бруто зараде и накнаде за запослене у регионалним канцеларијама

Д.3.

Бруто накнада за чланове Органа Коморе: УО,НО, председника и потпредседника
Скупштине

Д.4.

План за
2011. годину

Ребаланс плана за
2011. годину

Реализoвано у периоду од
01.01.-31.12. 2011. године

Реализовано у односу
на ребаланс у 2011.год

34,500,000.00

34,500,000.00

34,403,048.01

99.72%

9,500,000.00

9,500,000.00

9,500,000.00

100.00%

23,100,000.00

23,100,000.00

21,937,335.91

94.97%

Трошкови одржавања седница Скупштине

1,000,000.00

1,000,000.00

799,846.95

79.98%

Д.5.

Бруто накнада чланова комисије за прописе, представке и предлоге и
информисање

2,800,000.00

2,800,000.00

1,614,277.18

57.65%

Д.6.

Путни трошкови запослених и чланова органа Коморе

1,800,000.00

1,800,000.00

1,331,433.13

73.97%

Д.7.

Канцеларијски материјал

2,500,000.00

2,500,000.00

2,065,711.04

82.63%

Д.8.

Трошк. накнада - омладинска задруга

50,000.00

0.00

0.00

0.00%

Д.9.

Трошкови превоза - маркице

1,000,000.00

1,000,000.00

732,406.80

73.24%

Д.10.

Трошкови ПТТ услуга

3,500,000.00

3,500,000.00

1,828,567.55

52.24%

Д.11.

Трошкови интернет услуга

1,000,000.00

1,000,000.00

933,908.10

93.39%

Д.12.

Трошкови услуга одржавања (сервиси)

300,000.00

500,000.00

355,789.46

71.16%

Д.13.

Трошкови закупнина и комуналних услуга Београд

2,500,000.00

2,500,000.00

2,478,927.25

99.16%

Д.14.

Трошкови закупнина регионалне канцеларије

3,500,000.00

3,500,000.00

1,991,507.80

56.90%

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100.00%

50,000.00

0.00

0.00

0.00%

Д.15.

Трошкови рекламе и пропаганде

Д.16.

Трошкови ост. услуга (фотокопирање и др.)

Д.17.

Трошкови репрезентације

1,500,000.00

2,050,000.00

2,050,000.00

100.00%

Д.18.

Трошкови платног промета

400,000.00

400,000.00

352,747.52

88.19%

2,000,000.00

4,300,000.00

4,300,000.00

100.00%

500,000.00

500,000.00

358,559.44

71.71%

2,000,000.00

2,500,000.00

2,468,692.84

98.75%

400,000.00

500,000.00

443,242.91

88.65%

Д.19.

Остали финансијски расходи - донације

Д.20.

Остали расходи

Д.21.

Трошкови горива за службени ауто и одржавање

Д.22.

Трошкови непроизводних услуга

Д.23.

Трошкови израде печата

4,000,000.00

4,000,000.00

3,051,892.61

76.30%

Д.24.

Порези, таксе, обавезна давања

3,000,000.00

3,000,000.00

2,532,838.39

84.43%

Д.25.

Стална резерва

2,000,000.00

3,500,000.00

1,640,578.09

46.87%

УКУПНО РАСХОДИ (Д)

103,000,000.00

108,050,000.00

97,271,310.98

90.02%

УКУПНО ( А+Б+В+Д)

205,100,000.00

213,600,000.00

182,530,980.20

85.45%

НАПОМЕНА: Ребаланс Финансијског плана Инжењерске коморе Србије усвојен је на седници УО од 28.10.2011.године (број 2302/1-5).
Ребаланс је извршен у циљу усаглашавања прихода и расхода у 2011.години.
Са позиција на којима су трошкови имали реализацију већу од 100%, у односу на ребаланс финансијског плана, разлика преко 100% је књижена на позицију Д.25 (стална резерва), која је и
предвиђена у те сврхе.
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Сас танак предс тавник а регионалних комора у Црној Гори, 31. мај -2. јун

Дек ларација о признавању
квалифик ација и лиценци
Ана Ждеро
У првој половини текуће године, на пољу међународне
сарадње, активности Инжењерске коморе Србије, биле су
усмерене на унапређење сарадње са коморама у региону.
Тако је Инжењерска комора Србије учествовала у раду
скупа који је организовала Инжењерска комора Црне Горе
која је окупила инжењерске коморе из региона у Перасту
од 31. маја 2012. до 2. јуна 2012. године. Учесници скупа
били су – Страхиња Трпевски, председник Коморе овла
шћених архитеката и инжењера Македоније, Чртомир Ре
мец, председник Инжењерске зборнице Словеније, проф.
др Драгослав Шумарац, председник Инжењерске коморе
Србије, Звонимир Север, председник Хрватске коморе
грађевинских инжењера и као домаћин Љубо Стјепчевић,
председник Инжењерске коморе Црне Горе.
Делегацију Инжењерске коморе Србије предс тављали
су, поред председника ИКС и Александар Леко, председ
ник Комисије за међународну сарадњу и Ана Ждеро, се
кретар Комисије.
Сас танак је одржан 1. јуна, у пријатном амбијент у хо
тела „Per Astra“, а прва и најважнија тачка Дневног реда,
предложена од стране Инжењерске коморе Србије, била
је „Усвајање Декларације о признавању квалификација и
лиценци између Инжењерске коморе Србије, Хрватске
коморе грађевинских инжењера, Коморе овлашћених ар
хитеката и инжењера Македоније, Инжењерске зборнице
Словеније и Инжењерске коморе Црне Горе“.
Уводн о изл аг ањ е је имао Љуб о Стјепч ев ић, у ко
ме је прис утн е упоз нао о проц ед ур ам а и услов им а
предв иђ ен им у Црн ој Гор и за изд ав ањ е, одн ос но
усклађ ив ањ е лиц енц и стран их држ ав љан а, пос ебн о
ист ак авш и пот реб у унап ређ ењ а и разв ој а квал ит ет а
инж ењ ерс ких услуг а. Услед ил а су изл аг ањ а предс тав
ник а остал их ком ор а из кој их је уочен о да пос тој е
битн е разл ик е у пог лед у приз нав ањ а квал иф ик ац иј а
и лиц енц и изм еђ у ком ор а Македоније, Хрватске, Срби
Међународна конференција грађевинара у Мађарској, 1. јуни

Корисна размена искустава
Међународна конференција грађевинара одржана је 1. јуна у Сегеди
ну, на којој је одржано 13 предавања. Инжењерску комору Србије пред
стављала је Ана Краковски Нађ, члан Извршног одбора Матичне секције
извођача радова. Уз њу, конференцији су присус твовали и др Ховањ Ла
још, доцент на Грађевинском факултету у Суботици као и Кираљ Лас ло,
дипл. грађ.инж. који су уједно имали и излагње из облас ти грађевинар
ства везане за наше подручје.
Конференција је била изузетно корисна и конс труктивна и пружила
је могућност упознавања нових производа, начина грађења као разме
не личних искус тава учесника скупа.

 осле потписивања Декларације - Љубо Стјепчевић,
П
Чртомир Ремец, Звонимир Север,
Драгослав Шумарац и Страхиња Трпевски
је, Словеније и Црне Горе. Иначе, домаћин је предложио
Нацрт Декларације на који је предложено неколико из
мена и допуна, након чега су се учесници релативно лако
усагласили око коначног текс та Декларације, и заказали
њено потписивање за наредни дан.
Основни циљ Декларације јес те да се на нивоу екс
пертске групе, коју ће чинити по један предс тавник сва
ке од регионалних комора, утврди предлог Споразума
којим ће се заштитити интереси чланова потписница у
међусобном признавању лиценци, издатих од стране др
жава потписница на својој територији, са гарантовањем
истих права са домицилним члановима комора.
Друга тачка дневног реда односила се на легализацију
бесправно саграђених објеката. Уводно излагање имао је
Иван Паска из Хрватске коморе грађевинских инжењера,
презентирајући проблеме који пос тоје у вези са бесправ
но саграђеним објектима као и несређеним земљишњим
књигама. Потом су остали учесници имали излагања о
овом проблему, који пос тоји у свакој од земаља учесница.
У трећој тачки Дневног реда проф. др Мирко Орешко
вић, члан најужег руководства Европског савета инжењер
ских комора (ECEC), упознао је прис утне о планираној
Анкети о однос у квалитета и цене инжењерских услуга.
Сутрадан, 2. јуна, одржан је још један сас танак на коме
је најпре Чртомир Ремец, одржао презентацију предтсо
јеће манифес тације – „Светски инжењерски форум 2012“
(World Engineer ing Forum), која ће се одржати од 17. до
21. септембра у Љубљани. Учесници скупа у Перас ту јед
ногласно су подржали ову манифес тацију.
Потом је, на задовољс тво свих прис утних, уследило
свечано потписивање Декларације.
29
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Месец дана за МСП и МСИР изборе
На основу члана 8. Правилник а о нач ин у
орг ан из ов ањ а подс екц иј а и Одл уке о расп иси
вању изб ор а за чланов е регионалних одб ор а
подс екц иј а мат ичне секц иј е прој ект анат а, од
нос но, мат ичне секц иј е изв ођ ача радов а, Из
врш ни одб ори мат ичн их секц иј а прој ект анат а
и изв ођ ача радов а донел и су, 11. мај а, Одл ук у
о спров ођ ењ у изб ор а за чланов е рег ионалн их
одб ор а подс екц иј а мат ичне секц иј е прој ект а
нат а, однос но, мат ичне секц иј е изв ођ ача радо
ва. Нар авно, изб ори ће се одрж ати у свих осам
регионалн их цент ар а и то у подс екц ијам а ди
пломир ан их инжењ ер а арх итект ур е, грађ ев и
не, елект ротехн ике, машинс тва и остал их тех
ничк их струк а.
Изб ори се имај у спров ес ти у склад у са Пра
вилн иком о нач ин у орг ан из ов ањ а подс екц иј а
број: 02-300-318/1-2. од 20. феб руа р а 2012. го
дине у свим Рег ионалн им цент рим а и за све ре
гионалне одб ор е подс екц иј а најк асниј е до 30.
јуна 2012. године.
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Изб ори су стартов ал и у најв ећ ем Рег ионал
ном цент ру у Беог рад у и трајал и пет дана - од
21. до 25. јуна, у обе секц ије – МСП и МСИР.
Прв и изб ори су бил и за рег ионални одб ор
подс екц иј е дип лом ир ан их маш инских инже
њер а – 21. мај а. Затим, 22. мај а, за регионалн и
одб ор подс екц иј е дип лом ир аних грађ евинских
инжењ ер а, 23. мај а за рег ионалн и одб ор под
секц иј е дип лом ир аних инжењ ер а архитект ур е,
24. мај а за рег ионални одб ор подс екц иј е ди
плом ир ан их инжењ ер а елект ротехн ике. По
следњ и изб ори бил и су 25. мај а за рег ионал
ни одб ор подс екц иј е дип лом ир ан их инжењер а
остал их техничк их струк а.
У остал их сед ам рег ионалних цент ар а изб о
ри ће се одрж ати од 1. до 13. јуна. Прв и изб ори
су бил и у рег ионалн им цент рим а у Ваљеву и
Чачк у, 1. јуна, затим, у Суб отиц и и Краљеву 4.
јуна, онд а у Краг ујевц у 8. јуна, Ниш у 9. јуна, а
последњ и у Нов ом Сад у – 13. јуна.
Слободанка Симић
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Солидна активност у првих пет месеци
У првих 150 дана ове године регионални одбори организовали су 32 предава
ња, трибине, научно-стручна скупа, саветовања и посете што се може оценити
као запажена активност чланства. Најактивнији су били највећи – Београд и
Нови Сад, али је Регионални центар Чачак, иако један од мањих по броју чла
нова, организовао чак пет акција – четири предавања и једну посету – аеро
дрому у изградњи у Лађевцима
Вера Бубоња

Регионални центар Београд
У орг аниз ацији Регионалног одб ора ди
пломираних инжењера архитект ур е одржа
но је 28. фебруара 2012. предав ање: “Савре
мени концепт пројектов ања конс трукција“.
После уводне речи др Мирјане Лукић,
која је и иницир ала ово предав ање, проф.
др Миодраг Нес тор овић је веом а надах
ну то и свеоб у хватно предс тавио најнови
је тенденције у конципир ању и креир ању
конс трукција.
Замах модерне инф орматике, и дигит ал
не технологије заснов ане на математици и
физици дов ело је до ескпанзије разв оја но
вих облика конс трукција. Окосница и ве
лика инспирација савремене архитект ур е
је конс трукција. Прир ода као главни гради
тељ и творац свих пос тојећих облика, а на
рочито облика живих ћелија и орг анизама
је главна инспирација савремених водећих
инжењера и архитекат а. Са великом ру ти
ном проф есора и жар ом проналаз ача, проф.
Нес тор овић је приказ ао и многобројне про
јекте кинетичке, лаке, брз о монтирајуће
конс трукције, као и радов е многих савре
мених група пројект анат а, као што су групе
Нормана Фос тера, Захе Хадид, Бечког сту
диа архитект ур е, групе Гугенх ајм, холандске
групе Нокс, групе Асимптот а и др. Такође је
приказ ао и своју „тенсегрити“ купол у коју
нажалост није још изв ео. Изв анр едни при
мери - Сони цент ар Берлин, Спортски цен
тар Синг ап ур, Ценар за водене спортов е за
Олимпијад у у Лондон у 2012, и други мно
гобројни примери најновијих конс трукција,
су били предмет дивљења слушалаца преда
вања, са освртом на не баш сјајн у позицију
наше земље у тој облас ти.
Регионални одб ор дип ломир аних ма
шинских инжењер а регионалног орг ани
зов ао је 27. фебруар а предав ање: “Пов е
ћање енерг етске ефикаснос ти у зградам а
преласком на нап лат у испоручене топ лот
не енергије из сис тем а даљинског грејања
прем а пот рошњи“.
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Предав ању су прис ус твов али инжењери
свих струка којима се после уводне речи и
кратког предс тављања предав ача Пет ра Ва
сиљевића, обратила мр Бисерка Шварц ис
пред орг аниз ационог одб ора. Након тог а,
мр Радмило Савић је у кратком уводном
дел у упознао прис утне чланов е Комор е и
предс тавнике инс тит уција сис тема, са пред
нос тима наплате пот рошње струје према из
мер еној пот рошњи. На основу утис ака при
сутних који су поп унили анкетне лис тића,
предав ање је у потп унос ти исп унило оче
кив ања, са обиљем корисних инф ормација.
Прис утни су у запажањима и примедб ама
дали низ предлог а да се предав ање понови,
односно да се предс тав е и други аспекти као
што је прилагођав ање пос тојећих топлифи
кационих сис тема на захтев из нових пра
вилника о енергетској ефиаснос ти.
У орг аниз ацији Регионалног одб ора ди
пломираних машинских инжењера реализ о
вано је 6. март а предав ање: “ Одс умпорав а
ње димних гасов а (ОДГ) у термоелект ранама
– процеси и опрема“. Предавачи, проф. др
Драгослав а Стојиљковић и проф. др Алек
сандар Јов овић, дипл.маш.инж су кроз два
дела предав ања са подтемама „Дефинис а
ње подлог а за пројектов ање сис тема ОДГ“
и „Пројектне карактерис тике пос тројења за
ОДГ“, успели су да исп уне циљ предав ања а
то је: упознав ање са условима за пројекто
вање пос тројења за одс умпорав ање димних
гасов а на домаћим термоелект ранама, са
посебним освртом на неопходне претход
не радов е у циљу прик упљања пот ребних
пројектних подлог а, односно сагледав ању
неопходних услов а и захтев а за припрем у и
изв ођење пројекат а ОДГ и сличних страте
шких пројекат а из облас ти енергетике и за
штите жив отне средине.
У орг аниз ацији Регионалног одб ора ди
пломираних машинских инжењера 3. апри
ла орг аниз ов ано је предав ање: „Апсорп
ционе машине са нискотемперат урном
погонском топлотом“. Прис утне је испред
регионалног одб ора поздравио мр Зоран
Стајић, дипл.маш.инж., након чег а је проф.
др Франц Коси одржао предав ање са пуно
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практичних подат ака. Посебно су предс та
вљени принцип рада апсорпционих рас
хладних машина (АРМ), радне материје,
основни масени топлотни биланси, приме
на АРМ у сис тем у КГХ као и спрег а АРМ са
нискотемперат урним топлотним изв орима.
Регионални одб ор дипломираних инже
њера архитект ур е орг аниз ов ано је 5. апри
ла предав ање: „Српска архитект ура у 19. и
20. век у“. Члан орг аниз ационог обора Др
Мирјана Лукић, дипл.инж.арх., претс тавила
је предав ача др Зорана Маневића, једног од
утемељив ача историографије српске архи
тект ур е XIX и XX века, који прати и док у
мент ује дог ађања у архитект ури преко ча
сопис а „Архитект ура“ који контин уирано
излази од 1998. године. Предав ању је при
сус твов ало више од тридесет посетилаца,
који су помно пратили излаг ање. Иако није
дав ао илус трације саме архитект ур е, преда
вач је успео да држи пажњу гов ор ећи само
о ауторима посленицима архитект ур е XIX
и XX века. Кроз бројна иск ус тва, сусрете и
разгов ор е са ауторима, анегдоте и сентен
це, као и освртом на стилов е и архитект уру
тих ствараоца, њихов о образ ов ање и разв ој,
утицаје Европе и Русије, успео је да дочара
атмосф еру тих времена и саме објекте о ко
јима је гов орио.
Регионални одб ор дипломираних инже
њера осталих техничких струка регионал
ног цент ра Београд, орг аниз ов ао је 18. апри
ла предав ање: “ Пројектов ање плант ажа
вишегодишњих пољопривредних биоенер
гетских усев а“. У уводној речи др Радмила
Пивић је претс тавила предав аче, ист ражи
ваче и зачетнике успешног гајења вишего
дишњих травних биоенергетских усев а у
Србији - др Жељка Џелетовића и др Горана
Лазића, дипл. инж. пољопривреде.
Др Жељко Џелетовић је укратко предс та
вио најв ажније биоенергетске усев е, њихов
привредни значај и перспектив е гајења. По
себно је ист акао је раст ући интер ес за гаје
њем биоенергетских усев а у Свет у и у Ср
бији. Затим је сажето образложио основне
елементе пројектног задатка за пројекто
вање плант ажа вишегодишњих пољопри
вредних биоенергетских усев а. Нагласио је
да садржај и структ ура пројектне док умен
тације морају бити у склад у са општим ин
жењерским стандардима и у сагласнос ти са
уобичајеном праксом пољопривредне про
изв одње.
Горан Лазић, дипл. инж. пољопривреде, је
анализирао расподел у падавина и темпера
тура на подручју Србије и образложио по
требу за нав одњав ањем вишегодишњих ри
зоматозних трав а.
Предав ање „Детекција штетних и опасних
гасов а, пројектов ање т.к мрежа и сис тема у
експозивно угроженом прос торима“, одр
жано 11. маја, у орг аниз ацији Регионалног
одб ора електроинжењера, одржано је у Ве
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ликој сали Инс тит у т а Мих ајло Пупин, пред
више од педесет прис утних инжењера и
предс тавника државних и јавних предуз е
ћа и инс тит уција. Председник орг аниз аци
оног одб ора Мирјана Јарић – Ћирић, дипл.
инж.ел., у уводном обраћању, направила је
пресек дос адашњих предав ања са анализ ом
зак ључака и препорука као и иск ус тав а из
пројект антске праксе. Уследило је предав а
ње које је трајало 9 до 16 часов а и 30 мин ут а,

Предавање „Детекција штетних и опасних гасова,
пројектовање Т.К мрежа и система у експозивно угроженом просторима“ имало је добру посећеност

пола сат а дуже него што је планирано, што
указује на значај теме као и интер есов ање
прис утних. Током предав ања обрађене су
следеће облас ти: најчешће прис утни опасни
штетни гасови у објектима, њихов е карак
терис тике, домаћа и страна регулатив а. Еx
смеше, одр еђив ање зона опаснос ти, класи
фикација, изб ор опреме за коришћење у зо
нама опаснос ти, едукација и сертификација
у овој облас ти. Предав ачи су били ист акн у
ти стручњаци из ове облас ти: Никола Клеу т,
Љиљана Антић, др Јулије Цинк лер и др М.
Туф егчић. Такође предс тављена је и пројек
тантска пракс а, опрема и каблови, примери
пројекат а предав ача Драг ана Вукојевића,
Н. Филиповића, Б. Ђорића и Т. Варагића.
Исп уњен је циљ предав ања: упознав ање
прис утних са проблематиком пројектов ања
и изв ођења, преглед расположив е опреме,
размена иск ус тав а као и прошир ење знања
пројект анат а, изв ођача, корисника и оста
лих проф есионалца о технологији, важећим
стандардима и прописима и расположив ој
опреми ради оптимиз ације решења у свакој
фази реализ ације пројект а.
Регионални одб ор дипломираних инже
њера архитект ур е орг аниз ов ао је и одржао
28. маја предав ање на тем у: „Архитектон
ска форма и нов е технологије (1991-2011)“
у сали Инжењерске комор е Србије. Наш ис
такн у ти архитект а проф. Бранислав Мит ро
вић, дописни члан САНУ, приказ ао је своја
дела која су била веома запажена и оставила
33
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Професор Бранислав Митровић одржао је предавање:
„Архитетонска форма и нове технологије -1991-2011“

трајан утис ак. То су нар очито Палат а Цеп
тер, Станб ена зграда у Кумановској улици
и Палат а у Нов ом Сад у. Карактерис тично
за све његов е објекте је јасна подела на по
стамент, торз о и атик у. Такође сви објекти
имају важан прелаз између спољњег и уну
трашњег прос тора. То се односи и на згра
ду Академије ликовних уметнос ти где је ве
ома велика разлика и међупрос тор између
спољњег свет а и уну т рашњег свет а уметно
сти. Код палате Цептер наглашен је и мост
као прелаз између спољњег и уну т рашњег
прос тора, са ког а се сагледав а доле подз ем
на прос торија а гор е горњи спратови.
Конс трукција од нерђајућег челика омогу
ћила је да овај веома занимљив објекат има
посебно одвојен зид, који је као мотив нагла
шен на фасади, а иза стаклену фасад у која је
споља сакривена. На тај начин удаљавањем
фасадне равни створен је међупрос тор, пре
лаз између спољњег и уну трашњег прос то
ра. Тако је наглашена слојевитост форме, је
нарочито изражено код фасаде у Куманов
ској где се померањем дрвених опни, шалона
ствара безброј могућнос ти визура. На тај на
чин цела фасада трепери и помера што ства
ра изванредан ефекат. По оцени прис утних
ово надахну то предавање оствареног архи
текте са презентацијом свог богатог иск у
ства у архитект ури и мноштвом изведених
објеката требало би поновити.
Регионални центар Нови Сад
Регионални одб ор дипломираних инже
њера осталих техничких струка регионал
ног цент ра Нови Сад, орг аниз ов о је, 26.
јан уар а Нау чн о стручн и скуп: „Мел иор а
циј а 12“, на Пољ оп рив редн ом фал улт ет у
у Нов ом Сад у. У рад у је учес твов ало пре
ко 120 учесника, стручњака за ову област
34

РЕГИОНИ
из наше земље и региона (Хрв атска и БИХ/
РС). За скуп „Мелиорације 12“ приспело је
27 радов а који су одштампани у Тематском
зборник у радов а (ИСБН: 978-86-7520-2363). Већи део ових радов а је и през ентов ан
на скуп у и обу хваћен дискусијом. Нау чно
стручни скуп је орг аниз ов ан са циљем да
се промовише, подс тиче разв ој и унапре
ђује мелиоративна струка али и све остале
струке без којих мелиорације не би биле то
што данас јес у и што треб а да пос тан у, као
и да се размене акт уелна нау чна сазнања и
иск ус тва из ове облас ти. Све чешћа појав а
екст ремних хидро-метеор олошких услов а
протек лих година још једном су подсетили
на значај функционалнос ти и ефикаснос ти
мелиорационих сис тема.
У орг аниз ацији Регионалног одб ора ди
пломираних грађевинских инжењера 28.
фебруара одржано је предав ање: “Пројекто
вање и изградња пос тројења за пречишћа
вање отпадних вода SBR (Sequencing Bath
Reactor) у Србији“. Предав ање је одржано у
Свечаној сали Фак ултет а техничких наука у
Нов ом Сад у у прис ус тву око 180 учесника.
Ово веома добро посећено предав ање има
ло је три подтеме. Прв а је била “Пос тројења
за пречишћав ање отпадних вода – примена
SBR технологије“, предав ач доц. др Матија
Стипић, дипл.инж.грађ. Приказ ана је при
мена нов е Уредб е о емисији заг ађујућих ма
терија у воде и рокови за дос тиз ање са по
себним освртом на ППОВ који се налаз е у
фази изградње, као и они за које се почиње
изградња. Дат је приказ основних принципа
пос тупка пречишћав ања упот ребљених от
падних вода насеља. Дет аљно су изложени
пос тупци у примени SBR технологије као
неконв енционалног пос тупка. Дате су пред
нос ти SBR у однос у на класичан пос тупак.
Другу подтем у „Примена SBR пос тупка на
објектима у Војв одини-пројектов ање и из
градња“ през ентирао је Радослав Туленчић
и дао приказ АТВ смерница за пројектов а
ње SBR пос тројења, АТВ-М210. Приказ ане
су фаз е у пос тупк у пројектов ања у склад у
са смерницама. Дет аљно су опис ане карак
терис тике SBR технологије. На конкетним
примерима предс тавњени су ППОВ-и у фа
зи пројектов ања и изградње. Трећа подте
ма је била „Иск ус тва са SBR технологијом
на уређајима изв еденим у Србији од 2005 г
до дана, а предав аћ је био Предраг Кукољ.
Предав ач је през ентирао изв едене компакт
не уређаје за пречишћав ање отпадних вода
за насеља, турис тичке цент ре и специјалне
објекте у Србији капацитет а од 400 до 3200
ЕС. Приказ ана решења и изв едени објекти
предс тављају компактnе уређaје изв едене у
нашој земљи у коме функционише SBR по
ступак за пречишћав ање отпадних вода.
Регионални одбор дипломираних инже
њер а елект ротехнике орг аниз ов ао је 6.
март а предав ање: “Примена савремених
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ИКТ (Информационо - комуникационе тех
нологије) у реализацији пројекта електрон
ске управе у Војводини“. Предавање је одр
жано у Плавој сали Регионалне привредне
коморе Нови Сад у Новом Сад у. Предесед
ник организационог одбора Срђан Пелагић,
дипл.инж.ел., предс тавио је предавача - мр
Милана Парошког, дипл.инж.ел, помоћни
ка директора Управе за заједничке послове
покрајинских органа, Влада АП Војводине.
Предавање се прво ослонило на иск ус тва
других земаља у овој облас ти, изнет је орга
низациони и технички прис туп реализацији
низа пројеката у овој облас ти. Указано је на
комплексност захтева како у функционал
ном, тако и у техничком поглед у и потребе
за нивоима заштите сис тема и поверљивих
података који цирк улишу у њему. Посебно је
указано на потребу сталног усавршавања ка
дрова у сис тему, које је неопходно како због
уједначавања знања, пошто су почетна знања
веома неуједначена, тако и због могућнос ти
праћења нових опција које се укључују у си
стем његовим сталним унапређењем.
У орг аниз ацији Регионалног одб ора ди
пломираних инжењера архитект ур е одр
жана је 5. априла изложба: “Цртеж у ар
хитект ури“. На изложби су премијерно
предс тављени архитектонски цртежи на
стали од 1996 године до данас архитек
те Ласла Силађија, дипл.инж.арх. Садржај
Изложбе омогућав а увид у делимично Си
лађијев о стваралаштво, црт ачки и архи
тектонски опус. Промоција архитект ур е
као проф есије која има посебн у важност за
квалитет жив от а града и у град у, усмерав а
ње стручне јавнос ти на важност одгов орног
однос а према урб анис тичким прос торним
решењима, али и афирмација науке кроз
рас ад Департмана за архитект уру ФТН-а и
струковног удружења Друштва архитекат а
Нов ог Сада.
Предав ање: “Обновљиви изв ори енер
гије – енергетска ефикасност и енергетски
менаџмент“, одржано је 15. маја, у орг аниз а
цији Регионалног одб ора дипломираних ма
шинских инжењера. Предав ач је био проф.
др Душан Гвозденац, дипл.маш.инж. У пр
вом дел у предав ања обрадио је принципе
енергетске ефикаснос ти, пор ек ло појма и
појав е, нужност даљег контин уа лног рада
на њеном пов ећању генерално, али и са по
себним освртом на сектор зградарс тва. Дру
ги предав ач, доц. др Јов ан Пет ровић, дипл.
маш.инж. през ентирао је тем у: „Енергетски
менаџмент, принципи и нужност успос та
вљања сис тема енергетског менаџмент а за
даљи одрживи разв ој друштва“. Учесницима
предав ања су предс тављени основни и гене
рални принципи енергетског менаџмент а,
његов значај и пот ребу имплемент ације си
стема енергетског менаџмент а ради конто
ле енергетских токов а, снижења трошков а
за енергију и енергенте, смањење пот рошње
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фосилних горив а и емисије штетних гасов а
и подиз ања квалит ативног нив оа енергети
ке корисника финалне енергије. Приказ ане
су и очекив ане законске обав ез е на импле
мент ацији сис тема енергетског менаџмент а
у Реп ублици Србији.
Регионални центар Ниш
У период у од 19. до 25. маја у орг аниз а
цији Регионалног одб ора дипломираних
инжењера архитект ур е, орг аниз ов ана је Из
ложба: „Ентеријер 12 – Ентеријер стамб ених
и јавних прос тора“ у Галерији Друштва ар
хитекат а Ниша. Изложбу је отворио доц. др
Алекс андар Кековић, члан Управног одб ора
ИКС-а. Студенти Грађевинско-архитектон
ског фак ултет а Нишког унив ерзитет а по је
данаес ти пут су орг аниз ов али изложбу сво
јих радов а „Ентеријер 012“, која је била и део
градске пон уде у Ноћи муз еја. Селектов ано
је око 150 графичких радов а, 80 је оцењено
са највишом оценом 10, док ће 20 најб ољих
бити приказ ано на изложби и през ентов а
но у препознатљив ом формат у кат алог а,
који ће и овог а пут а у целос ти бити урађен
у боји. Диз ајн кат алог а по традицији раде
студенти учесници изложбе као и рек ламни
плакат. Од през ентов аних радов а на изло
жби, њих 11 по изб ору орг аниз атора је на
грађено признањима и пригодним књиг ама
из облас ти архитекрур е.
Регионални центар Kраљево
У организацији Регионалног одбора под
секције дипломираних машинских инжењера

Предавање „Повећање енергетске ефикасности у зградама преласком на наплату испоручене топлотне енергије
из система даљинског грејања према потрошњи“ је
одржано 14. марта у Краљеву
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Заједничка фотографија инжењера Краљева, Крагујевца
и Чачка направљена је приликом стручне посете аеродрому „Морава”, Лађевцу

одржано је 14. март а предав ање: „Пов е
ћање енергетске ефикаснос ти у зградама
преласком на наплат у испоручене топлот
не енергије из сис тема даљинског грејања
према пот рошњи“. Предав ање је одржано у
Великој сали Регионалне привредне комо
ре у Краљеву уз прис ус твов ало 78 чланов а
Комор е са теритприје регионалног цент ра
Краљев о као и чланови других регионалних
цент ара (Чачак и Крагујев ац). Зак ључак ко
ји је донет на овом скуп у био је, да је по
требно на ову тем у одржати и трибине, да се
стручна јавност, а нар очито чланови Комо
ре боље упознају са самом регулатив ом код
прoјектов ања објекат а, а у циљу добијања
енергетски што ефикаснијих објекат а. Тако
ђе у склоп у зак ључка указ ано је на пот ребу
појашњења пројект антима поштов ања усло
ва за прик ључење буд ућих пројектов аних
објекат а на даљински сис тем грејања, као и
прик ључење станов а на сис тем који ће ме
рити појединачни утрошак топлотне енер
гије, а све то у склад у са новим техничким
прoписима, који ступају на снагу од почетка
октобра тек уће године.
Регионални одб ор подсекције дипломи
раних инжењера елект ротехнике орг ани
зов ао је и одржао предав ање: „Заштит а од
дир ектних атмосф ерских пражњења хва
таљкама са уређајем за рано стартов ање“.
Предав ање је одржано 22. март а у сали Ре
гионалне привредне комор е у Краљеву уз
прис ус тво 37 чланов а Комор е. През ентира
но је теоријско и практично знање преда
вача о хват аљкама са уређајем за рано стар
тов ање, како би се максимално заштитили
објекти и жив а бића од удара грома. Дог ађај
су пропратили локални медији Краљев а, ко
ји су предав ање заб ележили и видео запи
сом. Предав ање је имало за циљ да пренесе
теоријска и стечена иск ус тва на различи
тим објектима из ове облас ти, која је врло
акт уелна у очув ању објекат а и живих бића
од удара грома, да чланов е комор е додатно
едук ује, како би могли да примене сазнање
и иск ус тво у пројектов ању и изв ођењу гро
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мобранских инс талације са максималним
обезб еђењем објекат а и живих бића од уда
ра грома.
Чланови Комор е са територије три ре
гионална цент ра: Краљев о, Крагујев ац и
Чачак орг аниз ов ано су обиш ли 23. март а
завршне радов е на Прис танишној згради
аеродром а „Мор ав а“ у Лађевцим а код Кра
љев а. Око 160 инжењер а имало је част да
обиђе објекат и на лиц у мес та види успе
шно претварање некадашњег војног аеро
дром а „Лађевци“ у аеродром за цивилни
важ душни саобраћај. Уводн у реч и опш те
кар актерис тике цивилног дела аеродро
ма, изнео је потп уковник Зор ан Павловић.
Комп лекс са свим пратећим објектим а, об
у хват а 57 главних пројекат а свих сегмена
та аеродромског комп лекс а. То је рез улт ат
реализ ације давне идеје о транс форм ацији
војног у цивилни аеродром. После вишеме
сечних радов а на изградњи термоенерг ет
ског блока, сис тем а за водоснабдев ање и ка
нализ ацију, паркинг а и траф о-станице, као
и зграде конт ролног торња и аеродромске
зграде површине 5.600 квадратних мет ар а,
аеродром ће ускор о бити завршен. При
сутним члановим а Комор е през ентир ана
је комп летна технологија изградње објек
та. Надз орни орг ан испред Минис тарс тва
одбране РС, Душица Буквић, дипл.инж.
арх., Војислав Јовић, дипл.инж.ел. и Урош
Бошковић, испред главног Изв ођача радо
ва, пренели су своја иск ус тва инжењери
ма свих струка како би се нар едни слични
објекти што пре прив ели намени, а житељи
Чачка, Краљев а и околине коначно добили
аеродром за цивилни ваздушни саобраћај.
Регионални центар Ваљево
Регионални одб ор дип ломир аних инже
њер а архитект ур е орг аниз ов аао је 7. мар
та трибин у: „Предс тављање плана и обја
шњење планског решења Плана генер алне
регулације „Цент ар“ Ваљев о са препорука
ма за оптим алн у примен у правила плана“.
Предав ачи су били Влас тимир Чарнојевић
и Виолет а Пет ровић, обоје дипл.инж.арх.
који су и руков одили тимом за изр ад у овог
планског док умент а при Јавном предуз е
ћу «Дир екција за урб аниз ам и грађевинско
земљиш те» у Ваљеву. Предав ачи су на ис
црпан, проф есионално аргументов ан на
чин, упознали прис утне са током изр аде
и исходом планског акт а, уз стални осврт
на методологију рада кроз конкретне при
мер е и увиде у поједине сегменте планског
подручја. Образложене су све пос тавке и
смернице као детерминанте мат рице буд у
ћег разв ојног концепт а, као и премис е ко
јим а се фок усир ају све сложенос ти урб ане
и физичке структ ур е цент ра Ваљев а, све до
коначног решења које у себи сублимир а све
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аспекте релев антне за један овакав план
ски док умент (прос торно-временски кон
тин уитет, наслеђе и савремени ток разв оја
у комп лексном обу хват у; економско соци
јални, обликовно естетски, еколошки...), а
све у мери одржив ог разв оја цент ралне зо
не Града Ваљев а.
У орг аниз ацији Регионалног одб ор а ди
пломир аних инжењер а осталих техничких
струка регионалног цент ра Ваљев о орг ани
зов ана је 29. март а трибина: „Раскрснице са
кружним током саобраћаја у Србији“, која
је одржана у сали Техничке школе у Ваље
ву.Предав ач Драг ан Пуцар евић, дипл, инж.

Трибине „Раскрснице са кружним током
саобраћаја у Србији“, одржана у Ваљеву 29. марта

саобраћаја, је кроз опширн у през ент ацију
обу хватио историјат пот реб е и реализ аци
је кружних токов а саобраћаја корис тећи се
подацим а из целе Европе. Како је из овог
дела било очиглено да су се раскрснице са
кружним током градиле само на мес тим а
укрш тања пет и више градских саобраћај
ница то је уско пов ез ано са архитектон
ским решењим а планир ања и структ ур е
нас еља кроз сферични распор ед уличне
мреже (пауков а мрежа). Оствар ен је циљ а
то је упознав ање чланов а са новим тенден
цијам а примене раскрсница са кружним
током саобраћаја кроз безб еднија и ефи
каснија решења у начин у регулис ања сао
браћаја код укрш тања три или више ули
ца и путев а или пак примена кружног тока
саобраћаја код безб еднијих скрет ања или
пол ук уружних окрет ања на прометним са
обраћајницам а.
Регионални центар Краг ујевац
У орг аниз ацији Регионалног одб ора ди
пломираних инжењера архитект ур е орг а
низ ов ано је19. март а предав ање: „Ревит а
лиз ација долине реке Црнице – општина
Параћин“. През ент ација се бавила прика
зом претходних ист ражив ања објекат а из
Средњег века, са планским, пројект антским
и изв ођачким моделима буд уће реализ аци
је обнов е и ревит ализ ације дела долине ре
ке Црнице код Параћина. На предав ању је
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био приказ ан велики број слајдов а који су
дочарали вреднос ти култ урног пејз ажа и
контекс та у коме је смештен анс амбл мана
стирских скупина у долини реке Црнице.
Архитектонски и третман финим уметно
стима, морају да употп уне «дух мес та» и ам
бијент алне захтев е.
Регионални одб ор подс екције дип ломи
раних инжењер а осталих техничких струка
регионалног цент ра Крагујев ац, орг аниз о
вано је10. априла предав ање: „Управљање
и процена вреднос ти непокретнос ти“. Пр
ви део предав ања је одржала доц. др Заг ор
ка Госпавић, дипл.инж.геод. и појаснила
да рад предс тавља упознав ање са појмом
управљања и проценам а вреднос ти непо
кретнос ти, али и законске регулатив е, по
треб е и корис ти процене са освртом на
методе и пос тупак при процени вреднос ти
непокретнос ти. Други део предав ања одр
жао је Зор ан Ђурић, који је прис утним а
објаснио методе процене и елементе пред
мет а процене. Том приликом је нагласио да
приликом изр аде процене, односно одр е
ђив ања вреднос ти некретнине, пот ребно
је одр едити начин или метод у којом ће се
утврдити објективна вредност некретнине
на бази елеменат а који ту вредност детер

Са предавања: „Ревитализација долине реке Црнице
– општина Параћин“, одржано 19. марта 2012.

миниш у. Брз технолошки разв ој у облас ти
обр аде баз е подат ака у поглед у изр аде ди
гит алних ортоф ото и векторских планов а
као и коришћење мултимедијалних пода
така уз могућност међус обног пов езив ања
више државних инс тит уција, дов ели су до
примене мас овне процене непокретнос ти.
Регионални одб ор подс екције дип ло
мир аних инжењер а архитект ур е орг ани
зов ано је 27. априла предав ање: „Могући
прис тупи урб аној ремоделацији Милоше
вог венца и зоне Војно техничког зав ода у
Крагујевц у“ у Галерији Нар одног муз еја у
Крагујевц у. Предав ач Алекс андар Рудник
Милановић, дипл.инж.арх., дао је приказ
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пос тојећег стања историјски и архитектон
ски најзначајнијих објекат а зоне „Милошев
венац“ и зоне инд ус тријског култ урног на
слеђа Крагујевца под назив ом „Алекс ан
дров Арс енал“. Значајан део предав ања по
свећен је интернационалним примерим а
интерполације, регулације и ремоделације
таквих зона и објекат а. Примери нав едени
у предав ању као и методологија и прис тупи
реализ ацији ревит ализ ације, предс тављају
такође нес умњив о неопходна позитивна
иск ус тва за све буд уће интерв енције у зо
нам а које пос ед ују такво наслеђе на тери
торији Реп ублике Србије. Савремени трен
дови ревит ализ ације подр аз умев ају пре
свег а нов е садржаје у заш тићеним зонам а,
и то управ о оне који предс тављају недос та
јуће функционалне и прос торне компонен
те без којих није могуће остварити одржи
вост пос тојећих структ ур а. Предав ање је
имало за циљ приказив ање велике лепез е
шир ег оквир прис тупа могућих интерв ен
ција на примерим а решења из интернаци
оналне пракс е, са циљем ствар ања што је
могуће бољих предуслов а за имп лементи
рање различитих видов а функција и наме
на у пос тојећи амбијент.
Регионални одб ор подсекције осталих
дипломираних инжењера одржано је 15. ма
ја предав ање са темом „Пош умљав ање град
ских подручја – са акцентом на микро зоне“,
у свечаној сали РПК у Крагујевц у. Преда
вачи су били др Милана Медар евића, дипл.
инж.шум. декан Шумарског фак ултет а и
Горан Трив ан, дипл.инж.шум. секрет ар Се
крет аријат а за заштит у жив отне средине Београд. У прв ом дел у предав ања указ ано
је пот ребу едукације у шумарском сектору
као перманент ан процес образ ов ања шу
марских стручњака са циљем унапређења и
одржив ос ти газдов ања шумским рес урсем.
Значај шума за Шумадијско подручје је у
основи бит ан из два разлог а: први, зато што
шуме чине скор о трећин у укупне територи
је подручја (око 26%), а други, због њихо
вих „карактерис тика које у смислу корисног
учинка пос тају функције“. У друштвима као
што је наше, најв ећи број становника кон
цент рис ан је у градовима, због чег а је већи
притис ак на зелене површине, са једне стра
не градских менаџера и инв ес титора у жељи
за већом стамб ено-пословном градњом, а са
друге опонирајуће стране, заштит ара и гра
ђана који на овим површинама траже про
стор за рекреацију и одмор од свакодневног
стрес а и брз ог урб аног жив от а. Град Кра
гујев ац има потенцијала да у значајној ме
ри пов ећа енергетску ефикасност у облас ти
примене алтернативних изв ора енергије,
зато што је пор ек ло шумских заједница из
даначко, транспортна дист анце привлачења
дрвних сортименат а дов ољно прихватљив а,
а дрвни остат ак који остаје у шуми, након
израде углавном прос троног дрв ет а велики,
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преко 30%, што предс тавља дир ектни изв ор
биомасе. Зак ључак је да би се започет а тема
могла размат рати за округлим столом у дру
штву еминентних стручњака и заинтер есо
ване јавнос ти, како би се донели зак ључци
који ће резултирати пројектима који ће сва
како имати за циљ пов ећање броја радних
мес та и бољи и угоднији жив от.
Регионални центар Чачак
Регионални одб ор дипломираних инже
њера елект ротехнике орг аниз ов ао је и одр
жано 2. март а предав ање: „Мале хидроелек
тране - од идеје до реализ ације“. Предав ање
је одржано у Зеленој сали Елект родис трибу
ције Чачак, а предав ач је био Радомир Ми
лекић, дипл.инж.ел. из Чачка. Предав ање је
било намењено свим инжењерима технич
ких струка који се бав е пројектов ањем и
изођењем радов а. Основни циљ предав ања
је упознав ање слушалаца са свим реа лним
условима и инжењерским прис тупом при
ликом припреме, пројектов ања и изградње
минихидроелект рана. Предав ањем су обу
хваћене уобичајене процед ур е приб ављања
админис тративне и техничке док умент аци
је која одгов ара малим хидроелект ранама
проточног типа (снаг а мањих од 1 MW), од
носно група хидроелект рана за које локаци
ску и грађевинску дозвол у издаје надлежна
јединица локалне самоуправ е. За МХЕ снаге
веће од 1 MW издаје де Енергетска дозвола
од стране Минис тарс тва инфрас трукт ур е.

Предавање „Мале хидроелектране - од
идеје до реализације“, имало је велики
број слушалаца

рударс тва и енергетике. Предав ач је през ен
тирао ходограм активнос ти на реализ ацији
МХЕ, који пропис ују закони, уредб е и пра
вилници. Као и сваки пројекат, и овај у ре
ализ ацији има велики број критичних тача
ка, спорних активнос ти, препрека које се не
виде у први мах, а које могу угрозити укупн у
реализ ацију МХЕ. Аутор је образложио сва
ки појединачни корак ходограма и пренео
своја лична иск ус тва и све потешкоће на ко
је је наилазио у реализ ацији овог пројект а,
што је слушаоце нар очито занимало, као и
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решења предав ача како да исте прев азиђе.
У орг аниз ацији Регионалног одб ора ди
пломираних машинских инжењера регио
налног цент ра Чачак одржано је 16. март а
предав ање: „Примена методе - косо усме
рено бушење (Horizontal Directional Dril
ling - HDD) на изградњи и реконс трукцији
водов ода и гасов ода. Предав ање је одржано
у Зеленој сали Елект родис трибуције Чачка,
а било је намењено свим инжењерима који
се бав е изградњом, коришћењем и одржа
вањем цев ов ода. Предав ач је био Драгу тин
Дедић, дипл.инж.маш. Метода „косо усме
рено бушење“ је у основи прев од стандар
да „Horizontal Directional Drilling“, како је
иначе устаљен назив у земљама ЕУ и Аме
рици. Основни циљ предав ања је упознав а
ње пројект анат а и изв ођача радов а са нов ом
методом пос тављања инс талација испод
аутоп у тев а и осталих саобраћајница, желе
зничких пруг а, водотоков а без раскопав ања
и са праћењем задатог пада, односно нив е
лете инс талација. Примена ове методе све
је рашир енија јер се изб ег ав ају нег ативни
ефекти раскопав ања, убрз ав а рад и обезб е
ђује несмет ан рад пос тојећих инфрас трук
турних објекат а. Пор ед економских уштеда,
орг аниз ација градилишта је једнос тавнија,
нема обус тављања саобраћаја, санације са
обраћајница и обалоу тврда после прокопа
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вања. Олакшав а се и спров ођење мера без
беднос ти и заштите на рад у. Прис утнима је
подељен ЦД са през ент ацијом.
У орг аниз ацији Регионалног одб ор а под
секције дип ломир аних грађевинских ин
жењер а орг аниз ов ана је 23. март а пос ет а
и обилаз ак прис танишне зграде аеродром а
„Мор ав а“ у Лађевцим а код Краљев а.
Регионални одб ор дип ломир аних ин
жењер а елект ротехнике орг аниз ов ао је и
одржао 27. априла предав ање: „Паметне
елект ричне инс талације у функцији енер
гетске ефикаснос ти“, у Зеленој сали Елек
тродис триб уције Чачак. Предав ач Перица
Луковић, дипл.инж.ел. се осврн уо на савре
мене трендов е и пропис е вез ане за изград
њу енерг етски ефикасних објекат а при че
му све инс талације мор ају да задов оље те
нов е пропис е који имају за циљ изградњу
квалитетнијих објекат а. Прис утни на овом
предав ању имали су прилик у да употп уне
пос тојећа знања и иск ус тва новим сазна
њим а из облас ти кућне аутом атике и енер
гетске ефикаснос ти објекат а. Циљ преда
вања је упознав ање чланс тва са најновијим
техничким дос тигн ућим а из облас ти ауто
матиз ације стамб ених објекат а, укључ у
јући енерг етску ефикасност стамб ених и
пословних објекат а са аспект а елект ро ин
сталација.
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СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ

Од идеје до грађевинске дозволе
за мини хидроелектране
Радомир Милекић

Овај текст представља пок ушај да се једно
непосредно иск ус тво у реализ ацији пројекат а
из облас ти мини хидроелект рана (МХЕ), у кон
кретном случају за МХЕ „Бели камен“ снаге 1,5
мег ав ат МW, стави на увид заинтер есов аној и
стручној јавнос ти. У рад у се обрађује уобичајена
процед ура приб ављања админис тративне и тех
ничке док умент ације која одгов ара пројектима
малих хидроелект рана (снаг а мањих од 2 mW)
проточног типа.
Бранске хидроелект ране имају други нив о и
другу прир од у проблема, тако да се овај изло
жени прис туп градњи не може у великој мери
применити код њих. Дак ле, реч у овом рад у је о
групи хидроелект рана за које Локацијску и Гра
ђевинску дозвол у издаје надлежна јединица ло
калне самоуправ е, а Енергетску дозвол у издаје
Минис тарс тво рударс тва и енергетике само за
снаге елект рана веће од 1МW.
Ходограм активнос ти на реализ ацији МХЕ,
којег намећу закони, уредб е и правилници имају
велики број критичних тачака, спорних актив
нос ти и критичних препрека које се не виде у
први мах и не наслућују се размер е до којих мо
гу угрозити укупн у реализ ацију пројект а МХЕ.
Жеља аутора овог текс та је управ о да укаже на
неке њих.
Обновљиви изв ори енергије и мале хидро
елект ране, као њихов атрактивни део, у нашој
јавнос ти су предс тављени на неадекват ан на
чин. Предс тављени су тако да су многи у томе
видели несвакидашњу шанс у за велики бизнис,
неки су видели шанс у да део прир одних рес ур
са немилосрдно приграб е себи, неки су доби
ли идеју да своје тешко тржишно привређив а
ње преточе у стабилно и лагодно. Разни имаоци
новца су видели шанс у да свој имет ак претвор е
у стабилан, дугор очан и контин уалан и надасве
господс твен, изв ор добре зараде. Није мали број
и оних који немају ништа од свег а тог а, па чак ни
минимална знања о малим хидроелект ранама, а
пожелели су да направ е мал у елект ран у на теме
љима давно срушене „дедине воденице“, и тако
реше своје егзис тенцијално пит ање. Велики је
број и оних који су се напокон сетили да пос тоје
нека неприс тупачна, кршевит а и неплодна има
ња која се могу прев ес ти на њих оставинским
пос тупцима за накнадно пронађен у имовин у, те
се тако одједном указ ала прилика да реше сво
је егзис тенцијалне проблеме заув ек, уступањем
имања за градњу малих хидроелект рана. Нажа
лост нико од њих неће моћи да исп уни своја оче
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кив ања иако су се сви дали у прави „јуриш“ на
обећан у срећу и добро ће засмет ати озбиљним
градитељима. Резулт ат је несналажење инс тит у
ција, збуњеност и резигнираност правих инв е
ститора и нар очито отежана проходност квали
тетних пројекат а.
Следи приказ редоследа активнос ти – ходо
грам који је, у случају МХЕ „Бели камен“, дао по
зитив ан резулт ат, заправ о, дов ео до циља.
1. Треб а формирати посебн у фирм у, носиоца
свих активнос ти на реализ ацији изградње МХЕ,
као нез авис аног тржишног субјект а, који ће се
бавити само том делатношћу;
2. Пос тавити квалитетног пројкт менаџера са
великим овлашћењима, који ће се ослањати на
конс улт анте свих струка;
3. Извршити изб ор локације на којој ће се
градити МХЕ на бази великог броја критеријума
изв одљив ос ти, критеријума рационалног иско
риштења хидропотенцијала и профит абилнос ти
пројект а. Ово је прв а велика прилика за грешку
па је пот ребно посветити јој најв ећу стручн у па
жњу;
4. Приб авити Инф ормацију о локацији, од
надлежне службе општинске управ е, за одабра
ну локацију;
5. Израдити полазну варијант у Идејног ре
шења МХЕ, на бази те инф ормације и располо
живих техничких подат ака о хидропотенцијал у
и тер ен у, пос тавити најв ер ов атнију концепцију
МХЕ;
6. На бази Идејног решења МХЕ од надлежног
оператора дис трибу тивног сис тема приб авити
Мишљење о могућнос ти прик ључења МХЕ на
мреж у;
7. Крен у ти у израд у експертских подлог а, пр
ва од њих је Хидролошка студија којом се вери
фик ује проток одабраног водотока. Ту се добија
кључни одгов ор „да ли изабрани водоток има
релев антн у количин у воде или нема, и шта се
сме корис тити“. (Овде се прави грешка за коју се
кајете када све већ буде касно!!!);
8. На урађен у Хидролошку студију се приб а
вља Мишљење РХМЗ – а, које предс тавља ин
стит уционалн у верификацију хидрологије на
предметној локацији;
9. Паралелно са претходним активнос тима
приб авља се Мишљење ЈП Србијав оде, на бази
Идејног решења МХЕ и остале пратеће док умен
тације, према уходаној процед ури;
10. Од банке, или на други начин, приб авља
се Изјав а о финансијској подршци градњи МХЕ;
11. Израђује се Претходна студија оправдано
сти са Генералним пројектом.

СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ
Добијена док умент а су углавном дов ољна за
приб ављање Решења о Енергетској дозволи од
Минис тарс тва рударс тва и енергетике.
Важна, посебно компликов ана и чес то прес у
дана фаз а припреме градње су решење имовин
ско-правних односа.
Проблеми са решав ањем имовинских однос а
могу годинама да прод уже процес припреме ло
кације за градњу, па чак и да је заус тав е. Инф ор
мацију о овоме треб а имати у најранијој могућој
фази припреме градње, без њихов ог решења не
ма Локацијске дозволе,
Следи Локацијска дозвола која је суштински
најв ажнији док умент, јер за њено добијање мо
рају бити решене кључне ствари које могу зау
ставити или оспорити градњу. Њен сас тавни
део чине услови инс тит уција, најчешће, на бази
претходно датих мишљења. То су Водни услови,
Услови за прик ључак МХЕ на елект роенергет
ски сис тем, Услови „Телекома Србије“, „Пу тев а
Србије“, „Војске Србије“, „Железнице Србије“,
локалне ком уналне орг аниз ације, Услови над
лежног зав ода за заштит у споменика култ ур е и
други.
Посебна пажња се мора обратити на Услов е
заштите жив отне средине. Да би Инв ес титор
био сигуран да еколошки услови градње нис у
елиминиш ући или не захтев ају неприхватљив
трошак, пожељно је већ у овој фази пројекта
приб авити Мишљење надлежног ресора локал
не самоуправ е за послов е екологије и заштите
жив отне средине.
Добијањем Локацијске дозволе завршав а се
значајна админис тративма фаз а и тежиште вра
ћа на припрем у и израд у пројектне док умент а
ције. У припрем у улаз е изб ор пројект антског
тима, израда Елаб орат а о геодетским радовима
и израда Елаб орат а о геолошким радовима.
Од пројект анат а се тражи да проу че сва до са
да приб ављена док умент а и техничке подлоге, и
писмено изјасне о њихов ом квалитет у и упот ре
бљив ос ти. Од пројект анат а се тражи да сачине
пројектне задатке и обим елаб орат а геологије и
геодезије и доп уне осталих подлог а.
Од пројект анат а тражити да понов о ураде Ге
нерални пројекат са Студијом оправданос ти (у
скраћеном облик у) на бази стварних услов а и
експертских подлог а, са анализ ом већег броја
варијантних концепцијских решења. Циљ је ко
начни изб ор концепт а МХЕ, који ће се обрађи
вати главним пројектом.
МХЕ треб а конципирати имајући у вид у век
рада од преко 40 година и услов е непрекидног.
Ово је моменат када се лако прав е, а тешко,
или никако, отк лањају техничке структ урне гре
шке. Одгов орност је велика и на пројект ант у и
на инв ес титору за лоше последице изб ора.
Прис тупа се изради Главног пројект а на бази
усвојеног концепцијског решења.
Ревизију пројект а треб а урадити посебно у
фази изб ора Коначног концепцијског решења, а
касније вршити ревизију „у ход у“.
Лош изб ор начина захват ања и пречишћав а
ња воде ствара огромне тешко решив е проблеме,
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ако се нема добра слика о „великим водама“, бу
јичном нанос у и нечис тоћама,
Дов од воде до турбине је сложен проблем ко
ји иначе кошта преко 50% укупне инв ес тиције.
Његов изб ор је посебно сложен и захтев а па
жљив е и опсежне техноекономске анализ е. Да
ли вод под притиском или слоб одно течење, ка
кве водне грађевине итд.
Изб ор хидромех аничке опреме, (турбина
– генератор) је пожељно урадити у раној фази
главног пројект а како би се машинска зграда и
темељи радили према опреми која ће се уграђи
вати. Изб ор је захтев ан, јер има неколико ни

Радомир Милекић: „Ово своје излагање морам да завршим борбеном реченицом - „срећне вам ране јунаци„
воа квалитет а које се отежано конт ролиш у и
неколико нив оа цена за опрем у, која чес то није
усклађена са квалитетом.
Након завршетка пројект а и успешне ревизи
је приб ављају се сагласнос ти свих инс тит уција
које су то и условиле.
Добијањем свих пот ребних сагласнос ти на
Главни пројекат, доказ ом да су решени имовин
ски односи, прилаг ањем других стандардиз ов а
нох док уменат а о исп уњенос ти финансијских
и админис тративних услов а, стиче се прав о на
добијање Грађевинске дозволе, као коначног ци
ља прв е етапе градње МХЕ. Овај завршни чин је
прев асходно правна процед ура и конт рола ис
пуњенос ти свих услов а. Он је сасвим предвидив
и не траје дуго.
Кад све ово прођете, да не кажем – прот утњи
те, прос то се изненадите како сте одједном доби
ли грађевинску дозвол у, а нис те ни приметили
да је прошло две године и седам месеци односно
943 дана, што је за наше, српске, прилике доб ар
резулт ат! Шта остаје, осим да се каже – „срећне
вам ране јунаци“.
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7. Београдска интернационална недеља архитектуре – БИНА, 19. април - 4. мај

Енергија града – БИNА 2012
Од крај а марта до почетк а мај а (28. март – 4. мај) у култ урн ој понуди
Београд а дом ин ир ала је архитект ур а пошто су се ове год ин е „прек ло
пил е“ две најзначајн ије нац ион ал е архитектонске ман иф ес тац иј е - 34.
Сал он арх итект ур е и 7. БИNА
Слободан Кујунџић*

7. БИNА свечано је отвор ена 19. априла у
галерији „Прогрес“ изложбом ’’Педесет годи
на архитект ур е Лондона’’. Маниф ес тацију је
отворио Предраг Марковић, минис тар култ у
ре, инф ормис ања и инф ормационог друштва
Србије, а прис утнима су се обратили и Мајк
Дав енпорт, амб ас адор Велике Брит аније у Бео
град у, Тони О’Брајен, дир ектор ’’Брит анског са
вет а’’, проф. др Драгослав Шумарац, председник
Инжењерске комор е Србије и Даница Јов овићПродановић, програмска дир екторка БИNА-е.

Годишње награде Београда
добили Марушићи и БИNА
Град Београд по десети пут је наградио своје најб оље
појединце за резулт ате оств арене у прошлој и контин уи
раним стваралачким годинама, у 18 различитих облас ти: у
категоријима уметнос ти, науке, медицине, архитект ур е и
урб анизма, новинарс тва, образ ов ања и спорт а. За Годишња
признања је конк урис ало 177 кандидат а, а у два селекциона
круг а, 30 појединаца понело је Годишње награде Београда,
које су им уручене 19. априла „тачно у подне“ у Скупштини
града. Занимљив о је да је проф. Дарко Марушић, д.и.а. је
дини лаур еат са две Годишње награде Београда.
Међу лаур еатима су били Миленија и Дарко Марушић,
д.и.а. за комбинов ан у дечју установу „Церак Виногради“,
у категорији архитект ура и урб аниз ам, односно, Јелена
Ивановић-Војв одић, Даница Јов овић-Продановић, Тања
Конли, Иван Куцина, Дарко Марушић, Ружица Спаић, Ана
Јанковић-Чорбић, Милица и Милан Максимовић и Алекс а
Бојовић, чланови прошир еног Ауторског тима Београдске
интернационалне недеље архитект ур е (БИNА), у категори
ји - изуз ет ан допринос у реализ ацији дог ађаја од значаја за
Град Београд.
Награда града Београда се додељује средином априла
сваке године за претходн у годин у. Први пут је додељена за
2002. годин у. Ове награде су наследнице чув ене Октоб ар
ске награде Београда, која се додељив ала 20. октобра – дана
када је 1944. године Београд ослоб ођен од немачке окупа
ције у Другом светском рат у.
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„Надам се да се на овој изложби осећа и добра
енергија града и добра енергија зграда, али и да
се јасно сaгледа начин на који је чит ав а маниф е
стација, Београдска интернационална изложба
архитект ур е, конципирана“, рекао је минис тар
Марковић, отварајући 7. БИNА-у . „Сви ми који
смо заљубљеници у Лондон знамо да то није ар
хитект ура града, већ градов а, који чини Лондон,
што се лепо и лако може уочити паж љивим пре
гледањем ове изложбе“.
„Креативност и проф есионализ ам су илу
стров ани радовима приказ аним на овој сјајној
изложби, лако се уочав а, али оно што се не види
су зграде/објекти који исп уњав ају критеријуме
и имају „енергетски пасош“, ист акао је Драго
слав Шумарац, председник ИКС. „То је од изу
зетне важнос ти, јер све нов оизграђене, али и
стар е зграде, на територији Србије, мораће да
имају „енергетски пасош“. Наиме, Инжењерска
комора Србије у сарадњи са Минис тарс твом
заштите жив отне средине, рударс тва и прос тор
ног планирања, завршила је пројекат енергет
ске ефикаснос ти зграда, израдом Правилника о
енергетској ефикаснос ти зграда и Правилника
о условима, садржини и начин у издав ања сер
тификат а о енергетским својс твима зграда. Пре
две недеље, 7. априла почела је обука наших чла
нов а, који ће после стечених нових знања и из
раде и одбране елаб орат а, пос тати, почев од 15.
јуна, први лиценцирани инжењери за енергет
ску ефикасност зграда“.
Овогодишња БИNА одржана је под слог аном
„Енергија града“ зато што град чине његов о при
родно окружење, мноштво разноврсних кућа,
мрежа улица и отвор ених прос тора, ком унална
инфрас трукт ура, као и различити људи који га
насељав ају и граде пов езујући се у друштвене,
култ урне, политичке и економске сис теме. Уза
јамним делов ањем и разменом прир оде, града
и људи, ствара се енергија која одржав а град и
која је неопходна за његов разв ој. Што су одно
си комплекснији, могућнос ти размене се умно
гос тручав ају, а енергија града увећав а: град ра
сте и мења се. То, међутим, не значи увек и да
напред ује. Да би напредов ао, град мора, увек
изнов а, да успос тавља равнотеж у између ство
рене и упот ребљене енергије. Због тог а они који
жив е у град у, они који брин у о њем у и они који
граде град, морају непрес тано да проналаз е што
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Отварању 7. БИNА 2012 у галерији Прогрес присуствовао је велики број поклоника ове манифестације а међу говорницима
били су министар Републике Србије, амбасадор Велике Британије, председник ИКС и организатори

боље начине за успос тављање нових могућнос ти
размене, као и што боља средс тва за одржав ање
равнотеже створ ене и упот ребљене енергије гра
да. БИNА 2012 придруж ује се траг ањима за но
вим могућнос тима унапређења града увећањем
енергије која нас таје уравнотеженом разменом
прир оде, града и људи. Стварајући платф орм у
за размен у најновијих сазнања о град у, и посве
ћујући се подс тицању те размене, БИNА 2012
истовремено нас тоји да увећа енергију града и
да развије способност људи да критички и кре
ативно утич у на његов напредак. Мисија БИNЕ
у праћењу, преношењу и укључив ању у савреме
не светске трендов е у архитект ури, трасирана
претходних шест година, нас тавља се...
Овогодишња Београдска интернационал
на недеља архитект ур е одржана је седми пут за
редом (први пут 2006. године) уз учешће сто
тинак домаћих и инос тарних архитекат а и те
ор етичара архитект ур е из Велике Брит аније,
Аустрије, САД, Холандије, Финске/Норвешке и
СР Nемачке. Ево како је прецизно изгледала 7.
БИNА у бројкама и оценама: бог ат, квалитет ан
и разноврс тан програм одвијао се на 15 мес та у
цент ру града. Програм се сас тојао од: 8 преда
вања, 8 изложби, 2 стручна вођења кроз изло
жбе, једне видео пројекције, 10 архитектонских

шетњи, 4 дечје радионице, 2 радионице за сред
њошколце, једне студентске радионице, 4 пред
стављања књиг а, 5 трибина, једне промоције и
доделе награде Друштва архитекат а Београда и 5
спонз орских през ент ација. Више од 50 дешав а
ња заједно са отварањима и пригодним друже
њима, са више од 100 учесника програма –орг а
низ ов ала је група од око 25 особ а и 10 студенат а
волонтера. Да би се све ово остварило било је
пот ребно направити сарадњу са три покровите
ља, 34 партнера, једним донатор ом, 11 спонз ора
као и 14 медијских партнера. Као и свих пред
ходних година Инжењерска комора Србије била
је један од три покровитења БИNА – пор ед ИКС,
ту су још и Град Београд и Минис тарс тво кул
тур е, инф ормис ања и инф орматичког друштва.
Више него икад до сада, овогодишња БИNА је
била прис утна у медијима: новински чланци са
најав ама и интервјуима, гос тов ања у оквиру ра
дијских програма и на ТВ станицама које су из
дана у дан изв ештав але о БИNА. О маниф ес та
цији је објављено око 150 чланака у пис аним ме
дијима и на интернет порт алима, емитов ано је
25 гос тов ања у телевизијским програмима и 20
гос тов ања у радијским емисијама.
У оквиру 7. БИNА приказано је осам изложби и
једна видео пројекција. Поставке изложби биле су
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у Култ урном цент ру Београда, галеријама Арт
гет и Ликовној галерији, О3one, Прогрес и у
Аустријском култ урном форум у. Називи изло
жби су били: Педесет година архитект ур е Лон
дона (кус тос: Комитет Клуб а архитект ур е, Ве
лика Брит анија), Необичан свет (аутор: Хералд
Хунд), Querbar (аутори: Бир о Querkraft, Аустри
ја), Годишње награде за архитект уру и Архитек
тонски и урб анис тички конк урси (орг аниз ато
ри: Друштво архитекат а Београда и Удружење
архитекат а Србије), Текс тур е архитект ур е Бер
лина (аутор: Милош Комленић, сарадник: Бојан
Здравковић), Разгледнице из Европе (кус тос:
Ђорђе Стојановић - учесници: Адам Вукманов,
Драг ана Чебз ан Антић, Игор Пантић, Јелена Ву
чић, Крис тијан Чебз ан, Милан Шијаковић, Ми
лена Стојковић, Милена Стопић и Милош Дим
чић), PQ2011// архитект ура// идеа лни прос тор
изв ођачких уметнос ти – видео (кус тос: Миа
Давид, аутори: Миа Давид, Доријан Кол унџија,
Радив оје Дин уловић, Милан Тврдишић, аутори
објект а: Радив оје Дин уловић, Ранко Радовић,
Зорица Савичић, Иштван Хупко).

БИNА ИНИЦИЈАТИВА
Увођењем рубрике БИNА ИНИЦИЈАТИВА у каталог сво
је манифестације, ауторски тим Београдске интернационалне
недеље архитект уре жели да пружи подршку свим иниција
тивама, које имају за циљ заштит у постојећег и будућег гра
дитељског наслеђа града Београда. Иницирајући стварање
организације Dо.Cо.Mо.Mо Србија, БИNА је отворила пут
стварању платформу за критички дијалог о проблемима за
штите градитељског наслеђа. С обзиром да је временом сте
кла репутацију респектабилне организације, са великом по
сећеношћу публике која није искључиво стручна, БИNА жели
да активније укључи ширу јавност у промишљање решавања
градских проблема. БИNА ће сваке године подржавати ова
кве иницијативе и зато позивамо све заинтересоване да нам
се у томе придруже.

Без сумње најпос ећенији дог ађај овог оди
шње БИNА била је изложба о Лондон у. Nаиме,
књиг а „Новија брит анска архитект ур а“ била је
инспир ација (преко секрет ар а Клуб а за архи
тект уру, Питер а Мар еја) за изложбу „Педес ет
година архитект ур е Лондона - 1960-2010“ која
је одржана у Галерији Прогрес и трајала четири
дана дуже од БИNА 012 – до 8. маја. Циљ изло
жбе је понов о био укључив ост – да се прикаже
веом а шир ока лепез а радов а завршених у Лон
дон у током пола века, у периодим а процват а
– и наз адов ања. Радови приказ ани на изложби
показ ују раст Лондона у послер атном период у
као глоб алне прес тонице архитект ур е, позици
ју ојачан у њег ов ом улог ом међунар одног цен
тра образ ов ања у облас ти архитект ур е, као и
светске финансијске прес тонице. У оквиру пра
тећег програма, публик у су кроз изложбу водили
Питер Бишоп и Марк Брерли, који су, уз Мајк ла
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Тејлор а, одржали веом а запажена предав ања о
свом рад у и архитект ури и урб анизму Лондона.
Свакодневно су одржав ане и радионице за де
цу Град и светлост, за дец у од 13-17 година, чија
је тем а била анализ а сличнос ти и различитос ти
урб ане структ ур е градов а Београда и Лондона,
кроз пос тепено прављење макет а ова два града.
Радиониц у су водиле Ксенија Смољанић и Вања
Енб улајев, а орг аниз атор је био Цент ар за про
моцију науке Реп ублике Србије.
Друг а најпос ећенија изложба била је „Архи
тектонски и урб анис тички конк урси у перио
ду мај 2011 – мај 2012. Ова традиционална из
ложба Београдске недеље архитект ур е, има за
циљ да прикаже конк урсне радов е нас тале у
ток у претходне године, приказ ани су радови са
четири архитектонско урб анис тичких конк ур
са. Први - Позивни конк урс, за студенте Архи
тектонског фак ултет а Унив ерзитет а у Београд у
који раде дип ломски мас тер рад, неанонимни
једнос тепени, за изр ад у идејног архитектонског
решења са елементим а идејног пројект а за „ан
самбл мултик улт ур алног цент ра“ у Орловском
нас ељу, опш тина Звездар а, у Београд у. Други Јавни анонимни урб анис тичко-архитектонски
конк урс за идејно урб анис тичко-архитектон
ско решење стамб еног комп лекс а на локацији у
улици др Ивана Риб ар а, опш тина Нови Београд
у Београд у. Трећи - Опш ти јавни и анонимни
конк урс за изр ад у идејног урб анис тичко-архи
тектонског решења стамб ено-пословног ком
плекс а социјалног станов ања у нас ељу Овча,
опш тина Палил ула на кат ас тарској парцели
3672/3 К.О. Овча, у Београд у. Четврти - Опш ти
јавни анонимни пројектни конк урс за изр ад у
идејног решења типизир аног „булев арског кио
ска“ на подручју опш тине Звездар а, у Булев ару
краља Алекс андра у Београд у.
Када је реч о предав ањима одржано их је
осам - еx катедра, трибине, књиг е, видео записи
и пројекти). Предав ања: Педес ет година архи
тект ур е Лондона (предав ач Питер Бишоп, Вели
ка Брит аниа), Обликов ање Лондона (предав ач
Марк Брерли, Велика Брит анија), Пројектов ање
у пот рази за ефикасношћу - поз адинска прича
о велодром у за Лондон 2012 (предав ач Мајкл
Тејлор, Велика Брит анија), Пројекат – модел
Овча 2011/12: Пројектов ање нас еља – једно
нов о иск ус тво (аутори: ТИМ 8), Енергија гра
да и објекат архитект ур е (предав ач Бранислав
Мит ровић, Србија), Изаз ови Трећег Београда:
Тактички план за адаптибилни урб ани разв ој
(предав ач Пет ар Зак лановић, Холандија), Ур
бани диз ајн после 1945: Глоб ална перспектив а
(предав ач Дејвид Грејем Шејн, САД, подршка:
Амб ас ада САД у Београд у), Ист ражив ање сло
јев а београдске архитект ур е (предав ачи Весна
Вучинић и Миодраг Нинић), Пор ек ло урб ани
зације, случај Ист анбул: Приказ разв оја од XIX
до XXI ве
ка (пре
да
в ач Ор
х ан Есен, Тур
ска).
Када је реч о тибинама оне су биле посвећене
- PECHA KUCHA Енергија града (модер атори:
Миа Давид и Милан Ђурић), Једно подс ећање на
Ранка Радовића (модер атор: Бојан Ков ачевић) и
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Током 16 дана трајања Београдске интернационалне недеље архитектуре, било је организовано преко 50 дешавања са ви
ше од 100 учесника десетак програма (изложби, предавања, трибина, радионица, промоција књига и шетњи по граду), а да
би се ово остварило било је потребно направити сарадњу са три покровитеља, 34 партнера, једним донатором, 11 спонзо
ра као и 14 медијских партнера

Мапа управљања Београдом (модер атори разг о
вор а су били: Ален Спахић, Дубравка Сек улић,
Наташа Јанковић и Ана Савић).
Пратиоцима и посетиоцима овогодишње
БИNА биле су представаљене следеће књиге: У
идејама, аутора Милоша Комленића, Српски ар
хитекти 2000–2010, ауторке Анамарије Ковенц
Вујић, Традиција – транзиција: Употреба насле
ђа у архитект ури, аутора Борислава Петровића
и Ивана Рашковића и Изгубљено – нађено (раз
говор је водио Иван Марковић, District 6, док су
о књизи говорили - Живојин Бата Кара-Пешић,
Бојан Ковачевић и Драган Живковић).
7. БИNА, сасвим случајно, имала је и седам
радионица - БИNА Кабина - студентска ради
оница на отвор еном (аутори: бир о MDH, Фин
ска/Норвешк
а и Наташа Зед
ник), По
зна
то –
виђено другим очим а - студентска радионица
(водитељ је био Ненад Поповић, СР Немачка),
Анимир ани град - дечја радионица за узр аст 12
– 15 година (водитељи су били Биљана Бран
ковић, Бојана Петковић и Ром ана Бошковић),
Град и светлост - дечја радионица за дец у узр а
ста 13–17 година (водитељи Ксенија Смољанић
и Вања Енб улајев, Цент ар за промоцију науке
РС), Архитектонске приче - радионичка триби
на за средњошколце (водитељ ПРОЦЕС едука
тивна архитект ур а), Креативна упот реб а гра
да - радионица за средњошколце (водитељи су
били Биљана Бранковић, Ром ана Бошковић и

Братислав Бранковић) и Шет ајући град - дечија
радионица за узр аст 9–11 година (водитељи су
били Биљана Бранковић, Наташа Кат алина и
Ром ана Бошковић).
Највећи број дог ађаја био је у корп ус у “шет
ње“, а било их је десет, и то: Београд испод Бео
града – обилаз ак Ташмајданских пећина (водич
је био новинар Зоран Николић, аутор истоиме
не књиге), Тура подз емним Београдом (водичи
су били из Го2 Србија), Савске обале и оно што
их спаја - do.co.mo.mo шетња бродом (водичи
су били Марија Мартиновић и Добрив оје Лале
Ерић, do.co.mo.mo Србија), Алејама Новог гро
бља (водич је била Виолет а Обреновић), Инд у
стријско наслеђе Београда (водич је био Рифат
Куленовић), Архитект ура и војска (водич је био
Иван Марковић, District 6), Фак ултети и библи
отеке Београда (водичи су били Крис тина Мах,
District 6 и Јелица Јов ановић, do.co.mo.mo Ср
бија), Зграда и реч - историјат штампане речи
у Србији (водичи су били Владана Путник, Di
strict 6 и do.co.mo.mo Србија), Ја сам Београђа
нин – шетња за средњошколце (водичи су би
ли Добрив оје Лале Ерић, do.co.mo.mo Србија и
Иван Марковић, District 6) и Изгубљено – нађе
но (водич је био Иван Марковић, District 6).
* У изради овог прилога аутор је користио текст Јелене
Ивановић Војводић и фотографије Сења Вилд
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Пројектовање и изградња
Мр Борис Глигић*
Светислав Сиђелић*
Душан Бањалић*

Нови двоколос ечни железнички мост преко Вели
ке Мор ав е код Ћуприје има типичан попречни прес ек
бру то габ арит а од око 11,0x9,5м без ревизионих стаз а
односно око 13,5x9,5 са ревизионим стаз ам а. Пројекто
ван је као затвор ена челична решеткас та конс трукција
са колов озним зас тор ом у корит у од ортот ропне плоче
на доњем појас у. Ортот ропна плоча је интегрални део
доњег појас а главних решеткас тих нос ача. Пројект ан
ти (Синиша Мих ајловић, дипл.грађ.инж. са сардници
ма, Саобраћајни Инс тит ут ЦИП, Београд) су све вез е
на мос ту предвидели у зав ар еној изр ади, како радио
ничке тако и монт ажне, и идејним пројектом монт аже
предвиђена је изградња привременог објект а који би
омогућио велики обим зав арив ања вис оког квалитет а
(клас е Б) у конт ролис аним радним условим а. Генер ал
ни изв ођач радов а (АЛПИНА) са подизвођачим а је, на
кон анализ а, одл учио да гради прем а предложеном ре
шењу монт аже, укључ ујући изв ођење свих монт ажних
спојев а зав арив ањем. Ово је подр аз умев ало и изградњу
привременог објект а - радионице, која је предмет овог
стручног рада, у коме би се обезб едили контин уир ани
конт ролис ани радни услови за пот реб е, пре свег а, зав а
рив ања али и других радов а.
Тендерском пон удом је за пот реб е изградње привре
меног објект а пон уђач подценио инв ес тицион у вред
ност те је након пок ушаја да се са сопс твеним капа
цитетим а уклопи у предвиђен буџет одл учио да упу ти
захтев е за Пон уде по сис тем у инжењеринг а односно
по сис тем у „кључ у руке“. Једна од екипа која је добила
Захтев за пон уд у су и аутори овог а рада којим се даје
приказ техничког решења, градње и покрет ања успе
шно реализ ов аног објект а покретне хале.
Техноекономска анализа
Објекат је пројектов ан за сопс твен у тежин у и амби
јент ална оптер ећења од снег а, вет ра и темпер ат урних
промена. Решав ање овог конс труктерски не мног о зах
тев аног задатка показ ало је сву међус обн у зависност
различитих аспекат а инжењерског проблем а. Све у
свем у, пројектов ање, грађење и помер ање овог покрет
ног објект а пружило је необично велико задов ољс тво
ауторим а и рез ултов ало је јединс твеном конс трукцијом
(приликом почетних ист ражаив ања литер ат ур е и иск у
став а није нађено ниш та слично у свет у).
Очекив ало се, поготов о што су аутори инжењери
Мр Борис Глигић и Светислав Сиђелић за овај
реализовани пројекат добитници су овогодишње
Награде Коморе у категорији "изузетна достигнућа
у струци из делатности Коморе".
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конс труктивци, да ће се оптимиз ацијом носеће челич
не конс трукције хале, где је прв обитно стављен акценат,
пос тићи дов ољно конк ур ентна цена. Вршена је техно
економска анализ а са изб орим различитих типов а по
пречних нос ача (оптимизирани зав ар ени нос ачи проме
њив е висине, решеткас ти нос ачи, комбинов ани пуни и
решеткас ти сис теми) али је вршено и парамет арско ме
њање растера главних нос ача (различите дужине, међу
собно једнаки рас тери, крајњи рас тери краћи, итд.) као
и са изб ор ом типа и растера рожњача и фас адних ригли.
Посебно су анализирана решења за велике калканске
површине које су морале некако да буд у монт ажно де
монт ажне (када хала „објаши“ мост) а бар један калкан
је морао бити осмишљен тако да може да се „укроји“ око
продора елеменат а мос та (у сваком „радном“ цик лус у,
осим прв ог, сегмент који се „затвара“ ради рада на њем у
је контин уитет претходног који онда мора да „продир е“
кроз калкан). Све претходно је дов ело до само делимич
но задов ољав ајућих резулт ат а. Показ ало се, на пример,
да је решење калкана на начин како се решав ају продори
мостних диз алица кроз зидов е затвор ених хала, са гуме
ним тракама, у овом случају, због енормних димензија
(миним ум око 180 м2 за један односно 360 м2 за оба кла
кана), нар очито када се гледа у процентима за објекат у
целини, значајно утиче на укупн у цен у објект а.
Прв обитно се, наиме, рач унало да у изб ору фундира
ња (темељи самци пов ез ани под ужним темељним греда
ма), кровног покрив ача (једнос труки профилис ани лим)
и начина померања хале (некакво решење са шинама и
„колицима“ аналогно мостним крановима) нема много
могућнос ти изб ора те да ће сви пон уђачи морати у том
сегмент у да рач унају на мање-више слична решења (и
цене) те да се оптимиз ацијом тих сегменат а пројектов а
ња и градње не може стећи конк ур ентна предност.
Међу тим, накнадне прелиминарне анализ е, статичке
и финансијске, су дале веома интер ес антне резулт ате ко
ји су јасно ставили до знања да се нешто значајније по
пит ању укупног коштања не може пос тићи само опти
миз ацијом носеће челичне конс трукције хале. Ево неких
интер ес антних подат ака за овај конкрет ан случај.
За пот реб е решав ања пројектног задатка, наиме, нео
пходно је:
•Преко 100 м „трасе“ за крет ање хале (2x50 м) с обзи
ром да је дужина хале 25 м а захтев а се покрет ање у
целој дужини како би цела дужина била дос тупна за
монт аж у аутодиз алицама - како год да се реши овај
део, темељи са/без шина, са/без мех аниз ама или мо
торног погона, итд. то је респект абилна количина бе
тона, армат ур е, земљаних, радов а, шина, вез а, итд.,
нар очито када се узме у обзир величина самог објект а
•Објекат са релативно малом основ ом блиском ква
драт у са релативно великом висином резулт ује са пре
ко 3 м2 „облоге“ по м2 основ е - како год да се реши,
са/без подконс трукције, вертикално/хориз онт ално
облаг ање, итд. то је значајна финансијска ставка чак
и ако је размат рана само прос та облог а с обзир ом да
није било захтев а за термиком (само заштит а од кише,
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покретне хале

Попречни пресек усвојене диспозиције

вет ра, и снег а) а учешће облоге у укупном коштању
увећав а и чињеница да је скор о четвртина (калкани)
морала бити решена као монт ажно-демонт ажна одно
сно „укројив а“ на неки начин.
После још неколико итерација изв еден је зак ључак да
значајног „добитка“ у укупном коштању не може бити
без радикалније ред уков ања коштања и на сис тем у фун
дирања и на сис тем у за покрет ање хале. Прв о је одл уче
но да се проб а са потп уним изб ацив ањем било каквих
колица која би се крет ала по шинама јер те две ствари
због броја пот ребних колица (свако стубно мес то) и ду
жине шина (преко 100 м) пос тају значајан трошак. Исто
тако је пос тало јасно да нема значајне ред укције кошта
ња ако се потп уно не изб аци моторни погон или слична
решења (чак и обична витла на елект ропогон су значаја
на ставка већ и због релативно велике дужине пот реб
них сајли односно каблов а). Најз ад, одл учено је да се са
фундирања на темељима самцима пов ез аним темељним
гредама пређе на фундирање само на темељним гредама
– тракас тим темељима као и да се осмисли неки једно
став ан начин да се хала помера на обичним, јефтиним,
инд ус тријским точковима високе носив ос ти.
Размат рана су разна решења из пон уда и показ ало се
да на тржишту и нема много погодних точков а за ову
намен у (точкови за „вожње“ по инд ус тријским подо
вима). Односно, најјачи точак који се стандардно може
наб авити носи само 1-2 тоне радног оптер ећења. Сила у
стубном мес ту у усвојеном рас теру од 5 м има, у варијан
ти са једнос труким профилис аним лимом, најмање 0,75
тона само од облоге а са најоптималнијом тежином кла
сичне конс трукције, са рожњачама и фас адним риглама,
то се пење на преко 2,5 тоне. Варијант а са по два точка
по стубном мес ту је одб ачена јер, осим што поскупљује
решење, отвара проблем дет аља односно осмишљав ања
начина да се точкови равномерно оптер ете.
У једном трен утк у, приликом претходно побројаних
анализ а, „син ула“ је идеја која је и реализ ов ана а са ко
јом се већина проблема „ланчано“ свела у прихватљив е

оквир е. Основ а ове идеје је да се конс трукција макси
мално олакша применом облоге, практично, без тежине
– архитектонског платна какво се примењује за такозва
не „балон“ хале. Ово решење, уз напредн у примен у (где
се платно не корис ти само као обична „церада“ пос та
вљена преко подконс трукције већ се утез ањем искори
шћав а као носиви конс труктивни елемент), је додатно
ред уков ало утрошак челичне конс трукције јер је изб а
чена пот реб а за класичним рожњачама (остале су само
слемењача и венчанице) и фас адним риглама (остала је
само „сок ла“). Претходно је онда свело силе по стубном
мес ту у оквир е код којих су примењиви једнос тавни ин
дус тријски точкови а дав ало је реа лн у над у да ће хала
моћи да се помера „ручно“ с обзир ом на значајн у ред ук
цију силе по точк у те је одл учено да се тако и пројект ује
(са идејом да се после проб ања, по пот реби, увед у нека
кви алати или погони за повлачење хале).
Диспозиција
Хала је, у коначном решењу, пројектов ана са главним
нос ачима у рас теру од 5 мет ара (5 поља по 5 м) који су
обликом прилагођени технологији примене платна као
носив ог елемент а конс трукције (вез ачи и стуб ови су
морали да имају спољн у стран у закривљен у са стрелом
дов ољном за такозвани „форм финд“ облик утегн у тог
платна – практично једини дов ољно стабилни равно
тежни облик које може да заузме платно утегн у то у два
правца). Ово је искоришћено за формирање неке врс те
ву т а код решеткас тог двозглобног оквира попречног но
сача па је додатно оптимиз ов ало челичн у конс трукцију.
У под ужном правц у, осим венчаница, слемењача и со
кли, пос тављени су и штапови – разупирачи у ретком
рас теру од око 3-4,5 м за бочн у стабилиз ацију главних

Усправљање првог сегмента хале

нос ача. У средњем пољу је формиран сис тем вертикал
них и кровних спрегов а при чем у су између помен у тих
штапов а – разупирача, додате само укрштене дијагонале.
Овај спрег прима и на темеље преноси и све утицаје на
објекат у под ужном правц у.
Облог а, архитектонско платно, се у попречном прав
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цу преб ац ује преко решеткас тих слемењача и венчанца и
утеже у „сок ле“ (код аналогних решења „балон“ хала ово
утез ање се врши дир ектно у темеље али овде то, с обзи
ром на пот ребу за покрет ањем хале није било могуће).
Платно на овај начин покрив а кровна „поља“ димензија
око 9x5 м и „поља“ под ужне фас аде од чак око 11x5 м без
пот реб е за додатном подконс трукцијом. Утез ање у по
дужном правц у иде од калканског нос ача до калканског
нос ача и за пријем ових сила су искоришћени помен у
ти штапови – разупирачи који, у комбинацији са спре
говима, служе за бочн у стабилиз ацију главних нос ача
и пријем под ужних утицаја на објекат. Ови штапови су
пос тављени у нив оу уну т рашњег појас а ригле и стуб ов а
решеткас тих главних нос ача (са неком врс том „косника“
који придржав ају у спољашњие појасев е на начин који не
ремети пос тигн у ти „form find“ облик утегн у тог платна).
Калкански зидови су потп уно без подконс трукције,
платно је формир ано у четири вертикалне траке димен
зија прилаг ођених димензијам а попречног прес ека мо
ста односно лаком уклапању на продору конс трукције
мос та кроз калкан. Ове четири траке се по пос тавља
њу „копчају“ међус обно и утеж у за закривљен у темељ
ну гред у и стуб ов е калканских главних нос ача (закри
вљена темељна греда у комбинацији са утез ањем у два
правца код калканских површина обезб еђује стабилан
нез авис тан „form find“ облик калканских површина.
Темељне греде – стаз е су пројектов ане прав оуг аоног
прес ека и рач унате за сва експ лоат ациона стања - два
фиксна положаја са пуним оптер ећењем (сопс твена те
жина, снег, вет ар, темепер ат урне промене) и као кран

Припрема за пробно померање потпуно завршене конструкције

ска стаз а за покретни сис тем сила који одг ов ар а ути
цајим а у стубним мес тим а само од сопс твене тежине и
вет ра до 2м/с – што су неопходни услови за помер ање
хале (да нем а снег а и вет ра). Прор ач уном греде на ела
стичној подлози доказ ано је одс ус тво затез ања у темељ
ној спојници за сва експ лоат ациона стања (с обзир ом
на велике силе чупања код овакве лаке хале услед дело
вања вет ра).
Конс трукција је у фиксним положајим а анкерис а
на завртњим а 10.9 а за пот реб е помер ања осмиш љен је
једнос тав ан мех аниз ам типа шипке са супротним на
војим а на чијем доњем крају је на пог одан начин мон
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тир ан инд ус тријски точак велике носив ос ти чиме се
конс трукција након „отк ључав ања“ односно одврт ања
анкер а, одиже (цца. 2 цм) на точков е ради помер ања.
С обзир ом да је статички сис тем главних нос ача дво
зглобни рам дуж „трас е“ помер ања је са спољних страна
пос тављена лака вођица која прим а мале хориз онт алне
силе из рамов а услед саме сопс твене тежине а на саме
стуб ов е су монтир ани додатни хориз онт ални точкови
– лаг ери како би се смањили отпори и олакшало поме
рање, али и спречило „усукав ање“ хале које се јављало
при пробним пок ушајим а помер ања услед нер авномер
ног покрет ања обе стране хале што је изазив ало „за
глављив ање“ приликом помер ања. Ове вођице, су об
ликовно прилаг ођене да, истовремено, служе и као нека
врс та „граничника“ при евент уа лној изненадној појави
малог вет ра (хала се , иначе, не сме „отк ључав ати“ од
носно помер ати при вет ру већем од 2 м/с с обзир ом на
опасност од преврт ања овако лаг ане конс трукције са
великом површином изложеном делов ању вет ра).
Материјал
Комп летна конс трукција, осим вођице на темељној
греди која је од ваљаног профила, је пројектов ана од
ку тијас тих HOP профила у квалитет у C235. Примење
ни су завртњи клас е чврс тоће 8.8 и 10.9. Темељи су од
MB25 sa RA400/500. Угов ор ена антикор озиона заш ти
та, с обзир ом да се ради о привременом објект у, су два
основна прем аз а на бази алкида.
Облог а је негорив о транспарнтно једнос труко плат
но - мембрана од ПВЦ материјала високе технологије
(тип 2 спец. тежине 900 г/м2, прекидна чврс тоћа 280 кг/5
цм, чврс тоћа на цепање 30 кг, PPZ атест у класи М2, бе
ле боје, 100 % водонепроп усно, трансмисија светлос ти
6‐9 %, УВ трансмисија 0). Додатна погодност примење
ног платна је његов а транспарнтност која обезб еђује до
вољно светлос ти уну т ар хале у дневним условима и без
вештачког осветљења а да при томе у летњим условима
штити од сунца (обезб еђује засенчење).
Израда
Решењем конс трукције пос тигн ут је необично мали
број „ком ада“ конс трукције у однос у на димензије (за
премин у) објекат што је имало утицаја и на једнос тав
ност дет аља и брзин у изр аде и монт аже. Једина непо
вољност је била пот реб а формир ања кривих појас ев а (у
принцип у је могуће исто изв ес ти и полиг онално али то
онда уситњује изр ад у и јавља се велики број сучеоних
радионичких нас тав ака) али је и ово успешно решено
пос ебним алатим а (произв ођач конс трукције, Ралеx
д.о.о. из Јаг одине је прв обитно „гужвање“ ку тијас тих
профила при лучном савијању елиминис ао пов ећањем
међус обног рас тојања ваљака што је онда омогућило да
се савијање ради са уношењем мањих сила па је „гужва
ње“ елиминис ано).
Опш ти утис ак једнос тавнос ти није умањила рела
тивно мала пот реб а за машинском обр адом делов а ме
ханиз ам а за покрет ање хале.
Архитектонско платно – мембрана је у целини ис
кројено у радионици. Цео кров и под ужне фас аде су
формир ане као један ком ад. Калкани су изр ађени у ви
ду четири траке сваки са уграђеним „алкам а“ за више
кратно „пертлање“ и утез ање при пос тављању односно
„одпертлав ање“ и отп уш тање при уклањању. Специ
фичност кројења оваквих структ ур а је пос ебно сло
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жена проблем атика – „крој“ се добија ревирзибилним
пос тупком. Прор ач уном се добије „form find“ облик
затегн у тог платна које, иначе, има релативно велико
изд ужење при затез ању. Овако добијен затегн ут об
лик се компју терски исеца на делов е прем а ширинам а
наб авних трака па се ти делови „релаксир ају“ односно
отп уш тају што им даје облик у коме треб а да буд у „ис
кројени“. Само код овако искројене мембране је мо
гуће утез ање без формир ања „наб ор а“ који, осим што
естетски непов ољно дел ују, не гар ант ују да неће доћи
до осцилир ања платна при вет ру а тиме и до потенци
јалног цепања. Комп лет ан пос ао око произв одње и по
стављања ове специфичне облог е успешно је обавила
фирм а специјализ ов ана за ову врс ту радов а („ArTech“
д.о.о. из Београда).
Монтажа
Монт ажа овако витке конс трукције је успешно ре
ализ ов ана укрупњав ањем комп летног поља са спрег о
вим а у хориз онт алном положају уз помоћ монт ажних
јармов а. Овако укрућено поље је онда усправљено као
кру т а фигур а. Остали главни нос ачи су такође укрпње
ни на земљи у хориз онт алном положају и „на прекрет“
усправљани „хват ањем“ у више тачака да се конс трук
ција не би преломила.
Главни ком ад платна који чини кровна рав ан са по
дужним фас адам а је специјалном техником, уз примен у
нар очитих приручних алат а – мех аниз ам а, „превучена“
са једне на другу под ужну стран у објект а (најризични
ја опер ација јер је неопходно потп уно одс ус тво вет ра у
трајању од пар сати) и онда извршено утез ање у сок ле
односно калкане објект а. Калканске траке су пос ебном
техником „зав ар ене“ за кровно платно у скуп љеном по
ложају а пробним „пертлањем“ и утез ањем је пров ер е
но међус обно уклапање и пос тигн ут „form find“ облик.
Померање хале
За пот реб е помер ања хале пропис ана је процед ур а
која гарант ује безб едност. При померању хале, пре свег а,
на крову не сме бити снег а (капацитет точков а одгов ара
само оптер ећењима од соптвене тежине), у случају да је
при снегу покрет ање неопходнос снег са кров а се може
скин у ти или отопити калориф ерима изн у т ра. При по
мерању хале не сме бити удара вет ра јачих од цца. 5м/с
(и овај вет ар ће изазвати зас тој у померању али ће „во
ђице“ на темељима издржати као „граничници“ и спре
чити преврт ање хале), пот ребно је померање планира
ти усклађено са метеор олошким подацима. Смат ра се
да ово није претерано захтевно с обзир ом да се очек ује
(према планираном броју сегменат а мос та око 2x15=30
померања хале у експлоат ационом период у)
Ако су исп уњени претходни услови прв о се прис тупа
„скупљању“ оба калкана у ролне при крову (уз претход
но отп уштање и „отпертлав ање“ међусобних вез а трака
калкана. Након тог а се прис тупа „отк ључав ању“ свих
стуб ов а одврт ањем анкера (по два на сваком стубном
мес ту), укључ ујући и оне који се налаз е на „празним“ ме
стима а који штите рупе са нав ојем од оштећења односно
зап ушив ања. Након тог а се ручним одврт ањем нав ојне
шипке са супротним навијима сва стунб а мес та „одиж у“
на точков е (дов ољно је да се анкер плоча одигне cca. 2 cm
изнад доње ивице точка односно горње ивице темељне
греде – стаз е), пар ови стуб ов а са вертикалним спрегом
се „одиж у“ сим улт ано јер је крутост спрег а таква да би
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одиз ање једног стуб а привук ло на точак тежин у из два
стуб а што премаш ује капацитет точка. Овако „одигн у
та“ на точков е (укупно 12 комада) хала се ручно (уз нео
писив осећај) гура у нови положај (више пу т а пров ер ено
функсционис ање уз „снагу“ од свег а четири чов ека, по
два са сваке стране хале. Након финог подешав ања поло
жаја процед ура се понавља обрн у тим редоследом (сту
бови се „спуштају“ тако да се доња ивица точка одигне
cca. 2 cm изнад темељне греде- стаз е односно анкер пло
че, врши се анкерис ање уврт ањем анкер завртњев а у ру
пе са нав ојем, уврћу се и анкери у рупе на сада „празним“
стубним мес тима као заштит а од оштећења нав оја и за
пушав ања рупа, по пот реби се „спуштају“, „пертлају“ и
утеж у калкани (у принцип у у „нерадном“ положају нема
пот реб е за затварањем хале). Битно је напомеу ти да хала
није рач унат а за сит уацију са само једним дигн у тим кал
каном па је ова сит уација забрањена.
Закључ ак
Осим осећаја да је урађено неш то што по сазнањим а
аутор а нико раније није урадио, као и осећаја који се
има када се ручно покреће објекат ових габ арит а, мо
гло би се рећи да је претходно опис ано пос тигн уто на
један техноекономски завидан начин (није спорно да се
овакав задат ак може решити и на друг е начине али се
верује да је у овом случају изабран оптим алан начин
– утолико пре што је заис та рађено пар амет арско про
јектов ање, и то по три основ е, конс трукција, темељење
и покрет ање па је недвосмислено, бар у оквиру анали
зир аних пар амет арских решења, одр еђена укупно оп
тим ална варијант а).
Комп лет ан објекат (заједно са 100 м армир аноб етон
ске темељне греде – стаз е са вођицам а и калканским
темељних гредам а) је у сис тем у инжењеринг а произв е
ден, изграђен и тес тир ан за око 12,5€/м3 објект а (због
велике висине објект а запремина је пог однија мер а од
основ е). По сазнањим а аутор а ова цена би била врло
конк ур ентна за сличан објекат и без свих њег ових осо
бенос ти и специфичнос ти. Напомиње се да значајан
део рационализ ација не потиче од дир ектне тежње ка
уштедам а већ је проистекао из тежње да се реши покре
тање хале, за шта је, између осталог, било пот ребноте
жин у конс трукције са облог ом, у датим условим а, све
сти на најм ању могућу меру па је тиме и објекат пос тао
рационалнији.
* доцент Београдског унив ерзитет а на Грађевинском
фак улте т у
* NTG plus д.о.о. – Београд
* DB Eng ineer ing - Београд
49

50

51

