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Про фе сор др дра го слав Шу ма рац, 
Пред сед ник ин же њер ске ко мо ре ср би је

ПИ СМО ГЛАВ НОГ УРЕД НИ КА

Потписана Декларација  
о сарадњи  

регионалних комора

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је је у про те клом пе ри о ду 
има ла ве ли ки број ак тив но сти од ко јих ћу по ме ну ти нај
зна чај ни је, док ће те о оста лим чи та ти на на ред ним стра
ни ца ма „Гла сни ка“.

У че твр так, 31. ма ја 2012. го ди не, одр жа на је Де ве та 
ре дов на сед ни ца Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је. При су сто ва ло је 70 од 120 чла но ва Скуп шти не. На 
сед ни ци је усво јен Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу, 
Из ве штај о ра ду Управ ног од бо ра и Из ве штај о ра ду Над
зор ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2011. го ди ни.

Ве ли ко за до вољ ство ми је да вас оба ве стим да су при
ба вље ни по слов ни про сто ри у Ни шу и Но вом Са ду у вла
сни штву Ко мо ре, а у то ку при пре ма је за ку по ви ну про
сто ра у Су бо ти ци, Кра гу јев цу, Кра ље ву и Ва ље ву. Тим 
по во дом, 27. апри ла 2012. го ди не ор га ни зо ва ли смо све
ча но отва ра ње Ре ги о нал не кан це ла ри је у Ни шу на ко јој 
су при су ство ва ли пред став ни ци ре сор ног Ми ни стар ства, 
ди рек то ри јав них пред у зе ћа, пред став ни ци стру ков них 
удру же ња, чла но ви Управ ног и Над зор ног од бо ра и број
ни чла но ви Ко мо ре.

На са стан ку пред став ни ка ре ги о нал них ко мо ра, ко
ји је одр жан 2. ју на 2012. го ди не у Цр ној Го ри у Пе ра сту, 
пот пи са на је Де кла ра ци ја о са рад њи, оства ри ва њу про
фе си о нал них опра ва, ства ра њу бо љих рад них усло ва и 
омо гу ћа ва њу мо бил но сти члан ства из ме ђу Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је, Ко мо ре овла шће них ар хи те ка та и ин же
ње ра Ма ке до ни је, Ин же нир ске збор ни це Сло ве ни је, Хр
ват ске ко мо ре гра ђе вин ских ин же ње ра и Ин же њер ске ко
мо ре Цр не Го ре.

На про сла ви “Дан Ин же њер ске ко мо ре Ср би је”, ко ја 
ће се одр жа ти 14. ју на 2012. го ди не по ше сти пут до де
ли ће мо го ди шње на гра де нај бо љим ин же ње ри ма у три 
ка те го ри је – за жи вот но де ло, за из у зет но до стиг ну ће у 
стру ци из де лат но сти чла но ва Ко мо ре и за оства ри ва ње 
из у зет них ре зул та та на по чет ку струч не ка ри је ре. До бит
ник На гра де за жи вот но де ло је проф. Бо жи дар Пе тро
вић, дипл.инж.арх., за огро ман до при нос на под руч ју ар
хи тек тон ског про јек то ва ња и ур ба ни стич ког пла ни ра ња. 
Ове го ди не до де ли ће мо пет на гра да за из у зет но до стиг
ну ће у стру ци из де лат но сти чла но ва Ко мо ре. До бит ни ци 
су др Не бој ша Сте фа но вић, дипл.пр.пла нер, за из у зет на 
до стиг ну ћа у ра ду у обла сти из ра де про стор них пла но ва 
по себ не на ме не, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и ре ги о
нал ног ни воа, тим ко ји чи не Мар тин Штајн ки лер,  из во

ђач ра до ва и Вик тор Мар кељ, про јек тант Мо ста на Ади 
у Бе о гра ду, за тим тим Зо ран Ко стић, Сло бо дан Ми тро
вић, Ми ло рад Сте ва но вић, и Да мир Пе цо, ди пло ми ра ни 
гра ђе вин ски ин же ње ри, за Мост код Бе шке, Ја сна Ло ја
ни ца, дипл.инж.арх. и Ран ка Јо ва но вић, дипл.грађ.инж., 
за про је кат “Глав ни по штан ски цен тар Бе о град у Зе му ну”, 
мр Бо рис Гли гић, дипл.грађ.инж. и Све ти слав Син ђе лић, 
дипл.грађ.инж., за про јек то ва ње и из град њу по мич не ха
ле за по тре бе из град ње но вог же ле знич ког мо ста пре ко 
Ве ли ке Мо ра ве код Ћу при је. На гра да за оства ри ва ње из
у зет них ре зул та та на по чет ку струч не ка ри је ре до де ли ће 
се мр Ни ко ли Кру ни ћу, дипл.пр.пла не ру, за уна пре ђе ње 
ме то до ло ги је из ра де и при ме не про стор них пла но ва фор
ми ра њем GIS ба за по да та ка. 

Ко ри стим при ли ку да на ја вим је дан би тан до га ђај. У 
пе ри о ду од 25. до 27. ју на 2012. го ди не у про сто ри ја ма 
Ко мо ре у Бе о гра ду ор га ни зо ва ће мо Пр ву ин тер на ци о
нал ну кон фе рен ци ју ме ха ни ке оште ће ња (The First In ter
na ti o nal Con fe ren ce on Da ma ge Mec ha nics  ICDM1). Кон
фе рен ци ја  ће оку пи ти во де ће еду ка то ре, ис тра жи ва че и 
струч ња ке по во дом раз ме не иде ја о на прет ку ме ха ни ке 
ло ма и оште ће ња.

По пр ви пут смо ор га ни зо ва ли обу ку из обла сти енер
гет ске ефи ка сно сти згра да ко ја је тра ја ла у пе ри о ду од 07. 
апри ла до 05. ма ја 2012. го ди не на Ма шин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Обу ку је по ха ђа ло 336 по ла зни ка, а пр ви струч ни 
ис пит ће се ор га ни зо ва ти у ју ну од но сно пр ве ли цен це из 
ове обла сти ће се из да ва ти у ју лу 2012. го ди не. Сле де ћи ис
пит ни рок ће се ор га ни зо ва ти у но вем бру, а при ја вљи ва ње 
кан ди да та ће тра ја ти до 1. сеп тем бра ове го ди не.

Из вр шни од бо ри ма тич них сек ци ја про јек та на та и из
во ђа ча ра до ва, 20. апри ла 2012. го ди не, до не ли су Од лу
ку о рас пи си ва њу из бо ра за чла но ве ре ги о нал них од бо ра 
под сек ци ја ма тич них сек ци ја про јек та на та и из во ђа ча ра
до ва. Из бо ри су по че ли 15. ма ја, а за вр ши ће се нај ка сни је 
до 30. ју на ове го ди не. Ина че, из бо ри су до са да одр жа ни у 
Бе о гра ду, Чач ку, Ва ље ву, Су бо ти ци и Кра ље ву.

Ко мо ра је кроз Кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та 
ма тич них сек ци ја ур ба ни ста, про је ка та на та и из во ђа ча 
ра до ва, по др жа ла и фи нан сиј ски по мо гла про јек те, од но
сно раз не на уч но – струч не ску по ве, струч не пу бли ка ци је 
и ча со пи се, ко је су од ин те ре са за стру ку и ње но члан ство.

У пе ри о ду од 24. до 26. ма ја 2012. го ди не, одр жан је 
тра ди ци о нал ни скуп “Fo rum ur ba num– са јам ур ба ни зма” 
у Ива њи ци, на ко јем је при су ство ва ло око сто ти нак чла
но ва Ко мо ре. 
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СТАТИСТКА

БРОЈчАНО СТАЊЕ члАНСТвА  05. ЈуН 2012. 
   Укупан број чланова Коморе 24.438
   Број издатих лиценци за одговорног планера       196
   Број издатих лиценци за одговорног урбанисту   1.303
   Број издатих лиценци за одговорног пројектанта 20.991
   Број издатих лиценци за одговорног извођача радова: 18.162
          лица са високом стручном спремом 16.526
          лица са вишом стручном спремом    1.636

    УкУпан број издатих лиценци 40.652

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

Чланови коморе По маТиЧним секцијама*

*Члан коморе исТовремено може биТи Члан виШе маТиЧниХ секција

лиценце Чланова коморе

Чланови коморе По регионима Чланови коморе По сТрукама

извођачи радова 14918

извођачи радова (виша) 1488

Пројектанти 18991

Урбанисти 1299

Планери 196

Архитеката 4827

Грађевинаца 8568

Електроинжењера 4732

Машинаца 4110

Осталих струка 2201

Укупно 24438

Извођачи 16526

Извођачи (виша) 1636

Пројектанти 20991

Урбанисти 1303

Планери 196

укупно 40652

Суботица 1121

Нови Сад 3685

Београд 12876

Крагујевац 1351

Ваљево 785

Чачак 860

Краљево 1114

Ниш 2544

Косовска Митровица 88

укупно 24438
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ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

У организацији Инжењерске коморе Србије и Друштва 
врањских архитеката, у периоду од 24. фебруара до 2. мар
та 2012. године одржана је традиционална манифестација 
“Архиенале 7 – тријенале 2012“, на коме је учествовало 26 ау
тора и три ауторска тима из Пчињског огруга, са радовима 
насталим у периду од 2009. до 2012. године. Представљени 
су радови из области урбанизма, архитектуре и ентеријера. 
Изложба “Архиенале 7 – тријенале 2012“ је била одлична, а 
пратила су је још боља предавања. 

Врањско „Архиенеле“ није само изложба радова архи
теката и урбаниста, већ је то манифестација употпуњена 
пратећи програм састављеним од неколико предавања, 
јавне трибине, презентације фирми и њихових произво
дних програма. На овогодишњој манифестацији стручној 
и широј јавности презентован је трогодишњи приказ ра
дова архитеката и студената архитектуре са територије 
Пчињског округа. Овога пута реализована је и једна 
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 – 
тријенала 2012“ је отворена у петак 
24. фебруара трибином у Великој 
сали града, која је била посвећена 
Развојним пројектима општина у 
Пчињском округу. Акценатован је 
рад радне групе за инфраструкту
ру: израда планских докумената 
за  град Врање, инфраструктур
но унапређење и посебан осврт на 
значај стратешког планирања. Друга 
тема присутне је ближе упознала са 
Географским информационим си
стемом (ГИС), као рачунским систе
мом који је способан за интегрисање, 
складиштење, уређивање, анализу и 
приказ географских информција и 
његовом применом у истраживању, 
управљању и планирању. Трибина је 
затворена презентацијом компаније 
’’Кингспан’’ са темом: Изолациони 
кровни, зидни и фасадни системи.

Изложба „Архиенала 7 – тријенале 
2012“ била је реализована у Галерији 
Народног музеја у Врању, док су 
на отварању присутне поздравили 

архитекте Саша Петровић и Данијела Бандовић, испред ор
ганизационог одбора, затим, Татјана Ђорђевић, дипл.грађ.
инж. у име Инжењерске коморе Србије, Зоран Најдић ис
пред Градске управе и Зоран Стојевић, председник Друшт
ва врањских архитеката. Изложбу је отворио проф. др Ми
лисав Дамјановић, преседник Скупштине ИКС.

Манифастација је настављена у суботу 25. фебруа
ра презентацијом фирме „ПотисјеКањижа“ члан гру
пе ’’Тондах’’ са темом: Зашто и како користити цреп 
’’Тондах’’.У понедељак 27. фебруара одржано је предавање 
’’Енергетска ефикасност у плановима’’. Предавач је био 
Слободан Петровић, директор ЈП Завод за урбанизам 
Врања. У уторак 28.фебруара, гост из Крагујевца, Алек
сандар Рудник Милановић, диа,одржао је предавање 
’’Могућности урбане обнове градских центара на при
меру града Крагујевца са примерима реализације гра
дова из ЕУ’’. Након предавања презентацију је одржала 

Про је кат „Ва ро ши и ва ро ши це Ср би је“ ор га ни зо ва ле су и ре а ли зо ва ле две на-
ци о нал не ин сти ту ци је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је (ИКС) и Ре пу блич ка аген ци ја за 
про стор но пла ни ра ње (РАПП). На спи ску ло кал них са мо у пра ва ко је су об у хва ће не 
Кон кур сом би ло је 33 на се ља чи ји се број ста нов ни ка кре тао од 10.000 до 20.000.  
Ан кет ни не а но ним ни кон курс „Ва ро ши и ва ро ши це Ср би је“ рас пи сан је то ком ју на 
2011. го ди не, при ја вљи ва ње ра до ва је тра ја ло до 1. ју ла, док су ком плет ни про јек-
ти у РАПП-у би ли 15. но вем бра. Жи ри ја за спро во ђе ње Кон кур са ра дио је у са ста ву 
- проф. др Ми ли ца Ба јић Бр ко вић, пред сед ни ца, проф. др Бо ри слав Стој ков, проф. 
др Вла ди мир Ма цу ра,  проф. др Вла дан Ђо кић, др Едвард Ја ко пин и доц. др Ве ли-
мир Ше ће ров и 19. де цем бра 2011. го ди не до де лио пет на гра да. 

I на гра дa - у бру то из но су од 500 000 ди на ра до де ље на  је ра ду на те му Мај дан-
пе ка ко ји су ре а ли зо ва ли - др Си ни ша Ву ки ће вић, д.п.п. Ана Гра о вац, д.и.а, мр Ја-
сми на Ђо кић Пав ков, д.и.а и Де јан Јо кић,  д.и.а.

II на гра да - у бру то из но су од 300 000 ди на ра, осво јио је рад на те му Бе ле Цр кве 
чи ји су ауто ри Дра го мир То до ро вић, д.и.а., Ју ли ја Јо ва но вић, д.и.а., Угље ша То до-
ро вић, д.и.а. и Жи во та Јев то вић, д.и.а. 

III на гра да - у бру то из но су од 200 000 ди на ра при пало је ра ду на те му Опо ва, а 
ко ју су ре а ли зо ва ли - Ми ла Ву чи ће вић, д.и.а, Ђен ђи Са мар џи ја, ра ди е сте зи ста, Је-
ле на По по вић, д.и.а, мр Ма рин ко Ву чи ће вић, д.и.а.

Први откуп у бруто износу од 100 000 динара припао је раду на тему Кањиже 
који су реализовали - проф.др Љубица Комазец, др Радмила Марјанов Пањевић.

Други откуп у бруто износу од 100 000 динара, добио је рад на тему Петровца 
на Млави, чији су аутори - Сузана Милошевић, д.п.п. и Валентина Филиповић, д.и.а.

Награде најбољим радовима и ауторима уручене су 14. децембра 2011. године у 
просторијама републичке агенције за просторно планирање у Београду.

                                                                                                                         Радован Радовић 

изложба  „арХиенале 7 – Тријенале 2012“ – врање, 24. фебруар – 2. марТ

Одлична изложба, 
     joш боља предавања

На гра де за пет  
„Ва ро ши и ва ро ши ца“
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фиирма ’’ЈУБ’’ са темом: ’’Енергетска ефикасност кроз 
ЈУБова 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

На Дивчибарама је од 22. до 24. маја одржано Треће 
научностручно 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 
– конструкцијатемељтло, 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 научно
стручног саветовања, на коме су се окупили грађевински 
инжењери, истраживачи сеизмолози и стручњаци дру
гих струка који се баве сеизмологијом и земљотресним 

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

„земљоТресно инжењерсТво и инжењерска сеизмологија“ - дивЧибаре, 22-24. мај

Струка разменила искуства

Архитекта Александар Рудник Милановић, гост из Крагујевца, одржао је предавање о потреби обнављања централних 
делова града, које је било добро посећено
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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 

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  

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

годиШње награде за арХиТекТуру комПаније „новосТи“

Победио Центар за посетиоце 
„Лепенски вир“

34. салон арХиТекТуре  
- 28. марТ – 30. аПрил „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 Културноразвојни 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. 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 

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 
SR80, 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: ПотисјеКањижа 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  Младено вац  за ковану капију К1014, 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  ПотисјеКањижа 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

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

38. београдски сајам грађевинарсТва - 24 – 28. аПрил

Трећина излагача из  
         иностаранства

8
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ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

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 
техничкотехнолошки 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 техничкотехнолошко 
достигнуће и „Посебна признања – Корак у будућност“ 
за иновативне производе и технологије.

Награде „Корак у будућност“  за врхунска техничко
технолошка достигнућа додели су: Engel Austria GmbH 

за систем за производњу амбалаже Еmotion 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 
ТМ03 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 СТС63 и 
АТБ Север из Суботице за побудну машину тип ПЦ (об
ласт  електроенергетика) и СР Сервис електронике Звон
ко „DLogic“ из Пожаревца за total wireless reader.

                                                              Слободан Јовановић
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НАГРАДЕ КОМОРЕ

Се дам на гра да – три на е сто ро ла у ре а та
Ово го ди шње На гра де Ко мо ре до би ли су ар хи тек те Бо жи дар Пе
тро вић и Ја сна ло ја ни ца, гра ђе вин ци Мар тин Штајн ки лер, вик тор 
Мар кељ, Зо ран Ко стић, Сло бо дан Ми тро вић, Ми ло рад Сте ва но вић, 
Да мир Пе цо, Ран ка Јо ва но вић, Све ти слав Син ђе лић и Бо рис Гли гић, 
од но сно, про стор ни пла не ри Не бој ша Сте фа но вић и Ни ко ла Кру нић

РАДОШ О. ДРАГУТИНОВИЋ

Управ ни од бор Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
до нео је од лу ку, на осно ву Пра вил ни ка о на
гра да ма и на пред лог Ко ми си је за ис пу ње ност 
усло ва за на гра де да ове го ди не бу де 13 ла у ре
а та. На гра да за жи вот но де ло при па ла је про
фе со ру Бо жи да ру Р. Пе тро ви ћу, дипл. инж. арх. 
На гра де за из у зет на до стиг ну ћа у стру ци из 
де лат но сти Ко мо ре рав но прав но су по де ли ли 
–  Ја сна Ло ја ни ца, дипл.инж.арх. и Ран ка Јо ва
но вић, дипл.грађ.инж., за „Глав ни по штан ски 
цен тар у Зе му ну“, Мар тин Штајн ки лер и Вик тор 
Мар кељ за Мост на Ади, тим ко ји чи не Зо ран 
Ко стић, Сло бо дан Ми тор вић, Ми ло рад Сте ва
но вић и Да мир Пе цо за мост пре ко Ду на ва код 
Бе шке, мр Бо рис Гли гић и Све ти слав Син ђе лић, 
обо ји ца дипл. грађ. инж. за „по крет ну ха лу“ и 
мр Не бој ша Сте фа но вић, про стор ни пла нер, за 
ве ћи број остварења. На гра да за оства ри ва ње 
из у зет них ре зул та та на по чет ку про фе си о нал
не ка ри је ре до шла је у ру ке Ни ко ле Крунића, 
про стор ног пла не ра.

На гра де Ко мо ре до де ље не су по ше сти пут, а 
са сто је се од по ве ље и нов ча ног де ла. 

На гра да за жи вот но де ло додељена је про фе
со ру Бо жи да ру Р. Пе тро ви ћу, ре дов ном про фе со
ру Бе о град ског уни вер зи те та на Ар хи тек тон ском 
фа кул те ту, ко ји је сво јим укуп ним струч ним де
ло ва њем и лич ним до при но сом на под руч ју ар
хи тек тон ског про јек то ва ња и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња бит но за ду жио сво је са вре ме ни ке и 
стру ку, по ста вио но ве стан дар де и де фи ни сао на
че ла јед не са мо свој не фи ло зо фи је гра ђе ња. У свој 
ви ше де це ниј ски рад укљу чи во је и област ис тра
жи ва ња, не го ва ња и уна пре ђи ва ња тра ди ци о нал
них мо де ла и вред но сти на род не ар хи тек ту ре, 
ко ја по чи ва на по што ва њу ам би јен тал ног ин те
гри те та и по себ но ети ке и есте ти ке на ци о нал не 
кул ту ре жи вље ња, исто вре ме но не за не ма ру ју ћи 
рад на вас пи та ва њу и усме ра ва њу ге не ра ци ја но
вих ин же ње ра ар хи тек ту ре и пла не ра ко ји ма је 
био и остао узор и на дах ну ће.

На гра де за жи вот но де ло до са да су до би
ли: ака де мик Ни ко ла Хај дин (2007.), ака де мик 
Ђор ђе Зло ко вић (2008.), Бра ни слав Ми тро вић 
(2009.), до пи сни члан СА НУ,  проф. Гој ко Не на
дић (2010.) и ака де мик Пе тар Ми ља нић (2011.).

На гра де за из у зет но до стиг ну ће у стру ци из де
лат но сти чла но ва Ко мо ре до би ло је 11 по је ди на ца. 

Др Не бој ша Сте фа но вић, дипл.пр.пла нер, за 

из у зет на до стиг ну ћа у ра ду у обла сти из ра де 
про стор них пла но ва по себ не на ме не, је ди ни
ца ло кал не са мо у пра ве и ре ги о нал ног ни воа. 
Ја сна Ло ја ни ца, дипл.инж.арх. и Ран ка Јо ва но
вић, дипл.грађ.инж. за из у зет но до стиг ну ће у 
стру ци оства ре но про фе си о нал ним ан га жо ва
њем на про јек ту “Глав ни по штан ски цен тар Бе
о град у Зе му ну”. Мр Бо рис Гли гић, дипл.грађ.
инж. и Све ти слав Син ђе лић, дипл.грађ.инж. 
за из у зет но и ори ги нал но до стиг ну ће у стру ци 
оства ре но на про јек то ва њу и из град њи по мич
не ха ле за по тре бе из град ње но вог же ле знич ког 
мо ста пре ко Ве ли ке Мо ра ве код Ћу при је. Мар
тин Штајн ки лер и Вик тор Мар кељ за Мост на 
Ади и тим ко ји чи не Зо ран Ко стић, Сло бо дан 
Ми тро вић, Ми ло рад Сте ва но вић и Да мир Пе цо 
за мост пре ко Ду на ва код Бе шке.

За оства ри ва ње из у зет них ре зул та та на по
чет ку струч не ка ри је ре На гра да Ко мо ре ово га 
пу та при па ла је  мр Ни ко ли Кру ни ћу, дипл.
пр.пла неру, ко ји је сво јим укуп ним де ло ва њем 
и оства ре ним ре зул та ти ма на по чет ку про фе
си о нал не ка ри је ре, а пре све га на уна пре ђе њу 
ме то до ло ги је из ра де и при ме не про стор них 
пла но ва фор ми ра њем ГИС ба за по да та ка, сте
као за слу же но при зна ње сво јих ко ле га и убе
дљи во по све до чио о зна чај ном струч ном и кре
а тив ном по тен ци ја лу ко јим рас по ла же.

У про те клих шест го ди на за На гра де Ко мо
ре Ко ми си ја за ис пу ње ност усло ва за на гра
де пре гле да ла је 50так при ја вље них пред ло га. 
Ва жно је на по ме ну ти да пред ло зи за на гра де 
ко ји стиг ну у Ко мо ру и ис пу не за да те усло ве 
оста ју у кон ку рен ци ји за на гра ђи ва ње. До са
да (за пет го ди на) је На гра ду Ко мо ре до би ло 43 
инжењера: „за жи вот но де ло“ пе то ри ца по је ди
на ца, „го ди шње на гра де“ је при ми ло 16 чла но ва 
Ко мо ре, док се на гра дом за „по че так ка ри је ре“ 
оки ти ло 22 чла но ва ИКС, али и сту де на та Бе о
град ског уни вер зи те та.

То ком шест „на град них ци клу са“ Ко ми си
ја за ис пу ње ност усло ва за на гра де је раз ма
тра ла бли зу 50 кан ди да ту ра, а ове го ди не је 
ра ди ла у сле де ћем са ста ву: Дра го мир Ацо
вић, дипл. инж. арх,  пред сед ник, плус ше
сто ро чла но ва, мр Би сер ка Шварц, дипл. маш. 
инж., Мр Алек сан дар Авра мо вић, дипл. инж. 
арх. Ми ло рад Ми ла ди но вић, дипл. инж. арх. 
Алек сан дар Ву чи ће вић, про стор ни пла нер, 
Та тја на Ђор ђе вић, дипл. грађ. инж. и Дра го 
Осто јић, дипл. грађ. инж.
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КРуПАН ПлАН

Про фе сор бо жи дар Пе Тро вић Ше сТи до биТ ник на гра де за жи воТ но де ло 
  ин же њер ске ко мо ре ср би је

На гра да је за мене знак да  
ни сам уза луд  
жи вео
Иако је на пра гу де се те де це ни је жи во та про
фе сор Пе тро вић про јек ту је (ви ше) и над гле
да (ма ње) сво је пре ле пе ку ће ши ром Ср би је, 
а сва ка од њих обуче на је у ру хо тра ди ци о
нал не ар хи тек ту ре, ар хи тек ту ре под не бља, 
од но сно, аро му ло кал ног ам би јен та

РА ДОШ О. ДРА ГУ ТИ НО ВИЋ

При чу о до бит ни ку На гра де за жи вот но де ло 
– про фе со ру Бо жи да ру Бо жи Пе тро ви ћи, по чи
ње мо од кра ја. На и ме, раз го вор ко ји смо во ди
ли у ње гој ку ћи у Гор њем Ми ла нов цу, за вр шен 
је пи та њем – „С об зи ром да сте до би ли мно го 
на гра да и при зна ња, свих вр ста  шта за Вас зна
чи ова на гра да“. Усле дио је од го вор.

„Да бих вам бо ље опи сао то сво је осе ћа ње ис
при ча ћу вам јед ну крат ку при чу“, за по чео је про
фе сор Пе тро вић са од го во ром. „Као гим на зи ја
лац, 1941. го ди не оти шао сам у Ча чак да ку пим 
„во де не“ бо ји це за сли кање аква ре ла. Тог да на се 
у би о ско пу, ко ји је био у са ста ву хо те ла „Крен“, 
да вао филм о Рем бран ту. За пам тио сам крај то га 
фил ма. Већ оста ре ли сли кар, са не ка квом кр пом 
на гла ви, до ла зи у град ску већ ни цу и пот пла ћу
је чу ва ра, да га пу сти на та ван, јер је та мо од
ло же на јед на ње го ва сли ка, ко ју је сво је вре ма но 
на ру чи ла упра ва гра да. Реч је о ње го вој чу ве ној 
сли ци – „Еснаф“. Рем брант за па ли све ћу и тра жи 
сво ју сли ку, јер их је на та ва ну мно го. При ла зи 
јед ној и по чи ње ру ка вом да ски да пра ши ну. По
ја вио се пр ви лик, на сли ци је мно го пор тре та, и 
ка да се по ја вио до во љан број ли ко ва, Рем брант 
се из ма као да их осмо три и ка зао: „Сад знам не
што“. А вра тар, ко ји је то по сма трао му ка же, не 
зна ју ћи да је то Рем брант: „Шта то знаш ма то ра 

бу да ло“. Он му од го во ри: „Знам да ни сам уза луд 
жи вео“. Е па на гра да Ин же ње р ске ко мо ре за ме
не је знак да ни сам уза луд жи вео“.

Ово го ди шњи ла у ре ат нај ве ћег Ко мо ри ног 
при зна ња – На гра де за жи вот но де ло, про фе ор 
Бо жи дар Пе тро вић (Ди ћи, 15. ју ли 1922), оства
рио је огро ман не и мар ски опус – не ко ли ко сто
ти на ре а ли зо ва них обје ка та, од ин ду стриј ских, 
пре ко по слов них, до стамбене ар хи тек ту ре (са
мо у ар хи тек ту ри породичних кућа ре а ли зо вао 
је бли зу 70 објеката у по след ње три де це ни је), 
за тим 31 „на став ну се зо ну“ на Ар хи тек тон ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду (1956  1987) пре да ју ћи 
сту ден ти ма „не сим па тич не“ пред ме те – кон
струк ци је, а не про јек то ва ње. Ипак, обич на, али 
и струч на јав ност, нај че шће га иден ти фи ку ју 
као гра ди те ља савремене народне архитектуре. 
Обич на јав ност, пре све га ме диј ска, сврстава 
га у од ред ни цу – на ци о нал не ар хи тек ту ре, док 
је струч на јав ност пре ћут ки ва ла или тек фраг
мен тар но пи са ла и го во ри ла о овом осо бе ном, 
сло бод но се мо же ре ћи, је дин стве ном ства ра о цу.

„Ка да је реч о мом опу су ве за ном за ру рал
ну ар хи тек ту ру у јав но сти је ство рен ве ли ки не
спо ра зум“, ка же про фе сор Пе тро вић. „Ра ди се о 
то ме да мој рад ни је на и шао на раз у ме ва ње код 
љу ди ко ји би треба ло да об ја сне „мој слу чај“. А 
ево за што. За то што су то схва ти ли као срп ске 
ку ће, као вра ћа ње тра ди ци ји. А то уоп ште ни је 

Стотине испројектованих и 
 реализованих објеката, а само једно 

 учешће на конкурсу
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при сут но, за то што је ку ћа ствар под не бља. Ни је 
иста ку ћа на Ти бе ту, у Ира ну или Егип ту. Ни
је иста, јер кли ма ни је иста, ни је исто под не бље. 
Пре ма то ме, код гра ђе ња ку ћа је то од лу чи ва ло, 
ка да смо по че ли да по ста је мо на р од и на ци ја, ку
ћа је по ста ја ла део ло ка ли те та, па та ко ни је иста 
ку ћа у Мо ра ви, она је са ар ка да ма, као ку ћа на 
Зла ти бо ру, ко ја је брв на ра. По мом ми шље њу 
ку ћа на Зла ти бо ру је нај леп ша ку ћа у европ ском 
гра ди тељ ском на сле ђу. Да сам у пр аву по ка зао је 
Ку сту ри ца ко ји је за свој Др вен град до био ме ђу
на род ну на гра ду. За што?  За то што се осло нио 
на ту ди нар ску и зла ти бор ску брв на ру. И на пра
вио из у зет ну ствар. А на том истом Зла ти бо ру, 
пре Ку сту ри чи ног Др вен гра да, на пра вље но је 
све и сва шта, 3.000 ку ћа нај ра зли чи ти је фор ме 
и функ ци је, та ко зва них „мо дер них обје ка та“, без 
усаглашавања са кли мом, под не бља, ло ка ли те та. 
Су шти на мо га опу са, мо га ра да,  је у то ме да сам 
хтео да на пра вим ку ћу овог под не бља, а што Ср
би жи ве у том под не бљу, то ја ни сам крив. Су
шти на је да су то прво ку ће овог под не бља, а не 
само овог на ро да. То сам та ко ра дио, не што сам 
Ср бин, не го за то што жи вим у овом под не бљу. 

Та ко је и на стао тај основ ни не спо ра зум из ме ђу 
ме не и ових мо јих, да ка жем – по тро ша ча, на ру
чи ла ца, јер су они у тим мо јим објек ти ма, пре 
све га (а по гре шно) ви де ли срп ску ку ћу. За што? 
Па за то јер им је та ку ћа би ла бли ска“. 

Ку ће Бо же Пе тро ви ћа су пот пу но са вре ме не 
по функ ци ји, то је нај че шће стам бе на згра да пот
пу но мо дер на по кон цеп ци ји и опре ми и у том 
по гле ду он пра ти са вре ме не свет ске и европ ске 
трен до ве. Са дру ге стра не он те сво је функ ци
о нал не скло по ве обла чи у ру хо тра ди ци о нал не 
ар хи тек ту ре, од но сно, ар хи тек ту ре под не бља, 
од но сно, ам би јен та. Сам обје кат је гра ђен при
род ним ма те ри ја ли ма про из ве де ним у бли зи ни 
ло ка ци је објек та. На тај на чин ње го ва ру рал на 
ар хи тек ту ра ми ри са вре ме не зах те ве у по гле ду 
функ ци је објек та са тра ди ци о нал ном ар хи тек
ту ром под не бља.

Срп ско се ло је еко ном ски, демо граф ски, дру
штве но – про па ло, али за хва љују ћи про фе со ру 
Пе тро ви ћу, ни је не ста ло, на про тив, одр жа ло 
се кроз прин цип при ла го ђа ва ња ар хи тек ту ре 
под не бљу по што је оно уни вер за лано по свом 
зна че њу, а ло кал но по про сто ру у ко ме се при
ме њу је. На тај на чин ове ку ће су не ка вр ста 
„ку ћа при ро де“, јер су при ла гође не при ро ди и 
од го ва ра ју праг ма ти зму са вре ме них по тре ба, 
од но сно, са вре ме ног жи во та и са свим си гур
но ни су из раз но стал ги је и ро ман ти зма ауто ра. 
Ар хи тек та Пе тро вић и ње го ве ку ће су у скла ду 
са при ро дом, јер јој се при ла го ђа ва у ра зум ној 
ме ри, од го ва ра вре ме ну, јер се гра ди у скла ду са 
по тре ба ма са вре ме но сти. Од го ва ра ме ри чо ве
ка, по што се ра ди о ар хе тип ским фор ма ма ко је 
пре по зна је мо као соп стве не и са ко ји ма се ла ко 
иде нти фи ку је мо. На тај на чин је ус по ста вље на 
ве за из ме ђу чо ве ка и при ро де ко ји је об зир но 
ме ња, уре ђу је и при ла го ђа ва се би. И не са мо 
то, већ се ства ра нео п ход на ре ла ци ја и  из ме ђу 
ку ће и при ро де, ко ја на ста вља да тра је као део 
на ше ет нич ке, со ци јал не, кул тур не и дру ге су
шти не. Све оно што у свом ра ду ко ри сти/при
ме њу је не ка је вр ста ма ле ло кал не ге о по ли ти ке 
срп ског до ма ћи на, ко ја је су ви ше бр зо и са свим 
нео прав да но по че ла да се за бо ра вља.

„Пре ма то ме, ја сам за на сле ђе ко је не ће би ти 
по ли гон за кла ња ње, не го за оства ри ва ње са
вре ме ног де ло ва ња“, ка же Бо жа Пе тро вић. „И 
ја сам за мо дер но, при хва ти ћу све што је у мо
дер ном вред но, али не ћу да ко пи рам и ком пи
ли рам, већ да га ускла дим са под ло гом на сле ђа. 
На ши пре ци ни су слу чај но пра ви ли ку ће ка кве 
су пра ви ли. Има те мо рав ску ку ћу, вој во ђан ску, 
зла ти бор ску, шу ма диј ску, бо сан ску... све раз
ли чи те, али све од го ва ра ју под не бљу. Дру гим 
ре чи ма, у из град њи ку ће мо ра те по што ва ти 
ге о гра фи ју и наш по ло жај на овој пла не ти као 
не ми нов ност и по ла зи ти у град њи од те услов
но сти. Са мим тим, оства ру је мо кон ти ну и тет. 

КРуПАН ПлАН

„Жао ми је што нисам млађи, па да се интензивније укључим у рад Коморе“
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КРуПАН ПлАН

Очу ва ње кон ти ну и те та ни је ни ка кав ’изам’, ни
ти би ло чи ји па три о ти зам, већ ло гич но, ну жно 
и усло вље но по на ша ње ако нам је ста ло до ра
зум а, а не до по мо дар ског и јеф ти ног ег зи би ци
о ни зма. Спа ја ње мо дер ног и на сле ђе ног и њи
хо во пре та па ње у осо бе но је нај те же, али је за то 
нај вред ни је у кул ту ри јед ног на ро да“.

Два су нај ва жни ја сег мен та у опу су тра ди
ци о нал не на род не ар хи тек ту ре Бо жи да ра Пе
тро ви ћа, а то су функ ци ја и фор ма. Ка да је реч 
о функ ци ји – ар хи тек та Пе тро вић је по ка зао и 
до ка зао да цео са вре ме ни про блем ку ће за ин
ди ви ду ал но ста но ва ње на град ски на чин, без 
остат ка, мо же да бу де сме штен у обје кат ин
спи ри сан ру рал ном ар хи тек ту ром.  То је ин
те грал на стам бе на је ди ни ца ко ја има све – све 
про сто ри је по тре бне за функ ци ју кон фор ног 
ста но ва ња, са по дру мом, га ра жом, со бом за 
хо би, тре мом, те ра сом, зна чи при ме рена да на
шњем тех нич ком, од но сно, ци ви ли за циј ском 
ни воу у нај бо љем зна че њу те ре чи. Ме ђу тим, 
кад је о фор ми реч, про фе сор је не ко ри сти 
ди рек нобу квал но, не по на вља фор ме тра ди
ци о нал не ар хи тек ту ре, већ их ко ри сти асо ци
ја тив но, па ње го ви об ли ци са мо под се ћа ју на 
фор ме тра ди ци о нал не на род не ар хи тек ту ре. 
На тај на чин они про ду жу ју свој жи вот у дру
гим вре ме ни ма, на дру ги на чин и на објек ти ма 
дру га чи јих функ ци ја и струк ту ре, али и у дру
гом окру же њу, од но сно, про стор ном кон тек
сту. На и ме, сва ка по зна та фор ма из ре пер то а ра 
тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре мо же се ко ри сти ти 
ди рект но, што се ка же, „мо же се пре па ко ва ти  
пре ма окол но сти ма“, пре ма по тре би. Ме ђу тим, 
у та квом по ступ ку не ма раз во ја, фор ме се мо гу 
по на вља ти до у бес крај, али ће све то би ти ва
ри јан та истог.   

Као што ре ко смо, Бо жа Пе тро вић је, то ком 
шест де це ни ја ства ра ла чког ра да, ре а ли зо вао 
огро ман број обје ка та, па га пи та мо, на ко ли ко  
ли је кон кур са мо рао да уче ству је да би по сти
гао та кав ре зул тат? Ово га пи та мо, по ну ка ни 
од го во ром јед ног од пред ход них до бит ни ка Ко
мо ри не  На гра де за жи вот но де ло, ко ји је ис
при чао да је учестввао на 90 кон кур са, на две 
тре ћи не је по бе дио или био ме ђу на гра ђе ни ма, 
а ус пео да из ве де тек де се так обје ка та. 

„ Од го вор је – на јед ном. И то на по чет ку ка
ри је ре. Би ла је то 1955. го ди на ка да сам ра дио 
у „Енер го про јек ту“. На ме ђу на род ном кон кур
су за фа бри ку ду ва на у Беј ру ту кон ку ри сао је 
и „Енер го про јект“ са сво јим про јек том и по бе
дио. (То је био рад гру пе за про јек то ва ње, у ко
јој сам био и ја, а гру пом ру ко во ди ла Ми ли ца 
Ште рић). На и ме, пр ва и дру га на гра да су спо је
не и рав но прав но поде ље не – јед ну смо до би ли 
ми: Ми ли ца Ште рић, ја и Бо ра На нић, а дру гу 
Жак Мар меј, Фран цуз из Ал жи ра, ко ји је до
био и ре ал за ци ју глав ног про јек та. Све оста ле 

по сло ве до би јао сам ди рект ним по зи вом, ве ро
ват но за то што су љу ди (ин ди ви ду ал ни ин ве
сти то ри), али и ин сти ту ци је, има ли по ве ре ња у 
ме не и мо је мо гућ но сти“.

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је иду ће го ди не 
пу ни Пр ву де це ни ју по сто ја ња, са мо ме сец да
на пре Ва шег 91. ро ђен да на, за то Вас мо ли мо да 
про ко мен та ри ше те, за што да не, и оце ни те рад и 
по сто ја ње ове стру ков не ор га ни за ци је ко ја оку
пља пре ко 24.000 ин же ње ра спе ци ја ли зо ва них 
за из град њу гра ђе вин ских обје ка та. За мно ге, 
ка ко ши ру дру штве ну јав ност, та ко и за струч
ну, Ко мо ра је нај ве ћи ства ра лач ки по тен ци јал 
ко јим рас по ла же Ср би ја. Ка ква је она по Ва ма?

Ово што ћу ре ћи ни је ни ка кав мој ре ванш 
за На г ра ду ко ју су ми срп ски не и ма ри из Ин

же њер ске ко мо ре до де ли ли“, ре као је про фе сор 
Пе тро вић. „Ко ли ко ја мо гу да ви дим и оце ним 
Ин же њер ска ко мо ра Ср би је по след њих го ди
на за ста ра ди ла ве о ма до бро и баш оно шта би 
тре ба ла да ра ди.  Ме ни је је ди но жао што ни сам 
мла ђи да се укљу чим у њен рад, па ми се чи ни 
да сам са ових сво јих де вет де це ни ја  не у по
тре бљив. Био сам укљу чен по во дом кон кур са 
„Ле па Ср би ја“. По сле то га ни сам, али пра тим 
шта се де ша ва и по мо јој оце ни, де ша ва се ве
ли ки број пра вих ст вари, по кре ну то је мно го 
пра вих ак ци ја. Ка да је реч о кон кур су „Ле па 
Ср би ја“да јем  му од лич ну оце ну. Та квих ак ци ја 
би тре ба ло, мо ра ло, да бу де што ви ше. Сма трам 
да у том прав цу тре ба ви ше ра ди ти, не при ча
ти, него де ла ти. Од при че не ма ни шта, са мо нас 
ре а ли зо ва на де ла мо гу упи са ти на ма пу на ше 
зе мље и це лог све та“.  

„У изградњи куће морате поштовати географију, односно, 
поднебље, а то значи климу, локацију, материјале“ неимарски је 
„вјерују“ професора Петровића
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де ве Та ре дов на сед ни ца скуП ШТи не ин же њер ске ко мо ре ср би је

РА ДОШ О. ДРА ГУ ТИ НО ВИЋ

Де ве та ре дов на сед ни ца Скуп шти нe Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је одр жа на је 31. ма ја уз при су ство 69 од 
120 чла но ва. 

Ра дом сед ни це је ру ко во дио проф. др Ми ли сав 
Дам ња но вић, пред сед ник Скуп шти не, а по ма га ли су 
му Ми лан Ка са ли ца, пот пред сед ник, Дра га на Ђу рић, 
ВД се кре та ра Ко мо ре и Ана Жде ро, ди пло ми ра ни 
прав ник. 

Уследило је утвр ђи ва ње Днев ног ре
да са сле де ћим тач ка ма/усва ја њи ма: За
пи сни ка са 8. ре дов не Скуп шти не ИКС 
одр жа не 26. де цем бра 2011. го ди не, 
Из ве шта ја о фи нан сиј ском по сло ва њу 
ИКС у 2011. го ди ни, Из ве шта ја о ра ду 
Управ ног од бо ра ИКС у 2011. го ди ни 
и Из ве шта ја о ра ду Над зор ног од бо ра 
ИКС у 2011. го ди ни. С об зи ром да је 
би ло три пред ло га за до пу ну Днев ног 
ре да, ко је ни су при хва ће не, усво јен је 
пред ло же ни Днев ни ред. 

За пи сник са 8. ре дов не сед ни це 
Скуп шти не Ко мо ре усво јен је без рас
пра ве са 55 гла со ва „за“, пет „про тив“ и 
три „уз др жа на“.

Две на ред не тач ке, Из ве штај о фи
нан сиј ском по сло ва њу, од но сно, из
ве шта ји о ра ду Управ ног од бо ра и 
пред сед ни ка Ко мо ре, раз мо тре ни су и 
пре тре се ни „у па ке ту“, а та ко се о њи ма 
и рас пра вља ло, али се при ли ком од лу
чи ва ња гла са ло о сва кој по је ди нач ној тач ки.

По зи тив но фи нан сиј ско по сло ва ње

 „Ово је, по свој при ли ци, по след њи пут да се Скуп
шти на са ста је у овом са ста ву, ка ко би усво ји ла из ве
шта је о ра ду Управ ног од бо ра и пред сед ни ка Ко мо ре, 
јер по на шем Ста ту ту, ако се не ва рам, у ав гу сту су из
бо ри за но ви скуп штин ски са зив“, ре као је проф. др 
Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Ко мо ре, под но се ћи 
из ве шта је о ра ду. „Од мах да ка жем да су нај зна чај ни је 
ак тив но сти у про шлој го ди ни би ле ку по ви нана бав
ка про сто ри ја за на ше кан це ла ри је у Ни шу и Но вом 
Са ду. Ни шку кан це ла ри ју смо већ отво ри ли, а врло 
бр зо ће мо то ура ди ти и у Но вом Са ду. Са дру ге стра

не на ста ви ли смо оно што смо за по че ли прет ход не 
го ди не – ор га ни зо ва ње по ла га ња струч них ис пи та. 
С об зи ром да смо Ко мо ра ко ју је, ипак, члан ство вр
ло до бро при хва ти ло, а то се ви ди, из ме ђу оста лог, и 
по пла ћа њу чла на ри не где је остварен, за и ста, ви сок 
про це нат – чак 98,76 од сто, за раз ли ку од не ких ко мо
ра ко је су се фор ми ра ле по угле ду на нас, и ми слим да 
то тре ба да не ка ко пре то чи мо у ве ћи ути цај, пре све
га на ре сор но ми ни стар ство, али и Вла ду Ср би је. Да 

ова на ша гра на, о ко јој во ди мо ра чу но, има још бо љи 
статус у на шем дру штву“.  

Пред сед ник Шу ма рац је до вољ но ис црп но го во рио 
о при ку пља њу и тро ше њу сред ста ва у 2011. го ди ни, 
за пра во, о фи нан сиј ском из ве шта ју, али да у овом 
бро ју „Гла сни ка“ до но си мо ком пле тан и аутен ти чан 
Из ве штај о фи ан сиј ском по сло ва њу Ко мо ре. 

 Ка ко су ра ди ли управ ни од бор и  
пред сед ник Ко мо ре у 2011. го ди ни

„Ка да је реч о ра ду Управ ног од бо ра, од мах да ка
жем да смо одр жа ли 13 ре дов них сед ни ца и до не ли 
по тре бан број од лу ка, ка ко би ова на ша ор га ни за
ци ја успе шно ра ди ла“, ре као је проф. др Дра го слав 

Једна од успешнијих година

СКуПШТИНА

Де ве та Скуп шти на Ко мо ре одр жа на је 31. ма ја 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

Радом 9. Скупштине руководио је проф. др Милисав Дамњановић, 
председник, а помагали су му: Драгана Ђурић,В.Д. секретара, лево, Милан 
Касалица, потпредседник, десно, и Ана Ждеро
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СКуПШТИНА

Шу ма рац, пре зен ти ра ју ћи на ре че не из ве шта ја. Рад 
Управ ног од бо ра био је усме рен на под руч ја за кон
ске де лат но сти, до но ше њем од лу ка и ре а ли за ци јом 
око на бав кеку по ви не по слов ног про сто ра, пружа ње 
фи нан сиј ске по мо ћи стру ков ним ор га ни за ци ја ма, 
на пла ну струч ног уса вр ша ва ња, у до ме ну су фи нан
си ра ња по рас пи са ним кон кур си ма. По себ но на гла
ша вам да је УО ИКС  про ду жио уго вор о оси гу ра њу 
од про фе си о нал не од го вор но сти за це ло куп но члан
ство за пе ри од од 30. но вем бра 2011. до 30. но вем бра 
2012. го ди не“.

Сле де так са тив но на бро ја не и опи са не ак ци је и 
ак тив но сти УО ИКС ко је је пред сед ник Шу ма рац 
пре до чио чла но ви ма Скуп шти не кроз po wer пре
зен та ци ју. 

У до ме ну ра да на за ко но дав ној де лат но сти од ин
те ре са за члан ство Ко мо ре: уче шће у из ра ди се дам 
Пра вил ни ка и јед не Уред бе, утвр ђен је Пред лог Пра
вил ни ка о из бо ру чла но ва Скуп шти не ИКС и до не та 
Од лу ка о вр ста ма ли цен ци.

До не те су од лу ке и спро ве де не ак тив но сти у ве зи 
са по слов ним про сто ри ма у вла сни штву Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је, за по тре бе ре ги о нал них кан це ла
ри ја у Ни шу, Но вом Са ду, Су бо ти ци и Кра гу јев цу. 

Пру жа ње фи нан сиј ске по др шке стру ков ним ор га
ни за ци ја ма за одр жа ва ње струч них ску по ва и пру
жа ње фи нан сиј ске по др шке за из да ва ње ча со пи са у 
укуп ном из но су од 1.580.000 ди на ра

На пла ну струч ног уса вр ша ва ња и сер ви си ра ња 
по тре ба чла но ва Ко мо ре: омо гу ће на је по се та сај
мо ви ма од ин те ре са за чла но ве Ко мо ре. На пла ну 
ре ги о нал ног ор га ни зо ва ња и функ ци о ни са ња ре ги
о нал них од бо ра до нет је низ од лу ка о одо бра ва њу 
нов ча них сред ста ва за ак тив но сти. На овај на чин 
укљу че но је 10.426 чла но ва.

У до ме ну су фи нан си ра ња про је ка та по рас пи са
ним кон кур си ма из вр шних од бо ра ма тич них  сек ци
ја (ур ба ни сти, про јек тан ти и из во ђа чи ра до ва), до не
те су од лу ке о одобрaвању нов ча них сред ста ва на име 

су фи нан си ра ња 36 про је ка та у из но су од 3.200.000 
ди на ра. Ор га ни зо ва на је и одр жа на про сла ва Да на 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и до де ље не су на гра де 
Ко мо ре. На ста вље не су ак тив но сти у ве зи са пру жа
њем по мо ћи гра ду Кра ље ву ра ди от кла ња ња по сле
ди ца зе мљо тре са. Из гра ђе на је ку ћа за јед ну од нај у
гро же ни јих по ро ди ца. 

Про ду же но је оси гу ра ње од про фе си о нал не од го
вор но сти за це ло куп но члан ство за пе ри од од 30. но
вем бра 2011. до 30. но вем бра 2012. го ди не. Про ду жен 
је бес пла тан при ступ ба зи про пи са чла но ви ма Ко мо
ре у окви ру ин фор ма ци о ног си сте ма ИКС (propisi.
net). На ста вље не су ак тив но сти у ве зи са из да ва њем 
ин фор ма тив ног гла си ла „Гла сник“ ИКСа, као и ак
тив но сти на уна пре ђе њу сај та Ко мо ре. До но ше не су 
од лу ке по при го во ри ма на од лу ке Су да ча сти и Ту жи
о ца ко мо ре. Уна пре ђе но је елек трон ско во ђе ње сед
ни ца Управ ног од бо ра и из вр шних од бо ра. Усво јен је 
про је кат уво ђе ња ви део кон фе рен ци ја у Се кре та ри
ја ту и Ре ги о нал ним кан це ла ри ја ма ко мо ре по прин
ци пу “Ви део кон фе рен ци је у сва кој кан це ла ри ји”. 
До но ше не су од лу ке о из да ва њу ли цен ци и ре ше ња о 
од би ја њу зах те ва за из да ва ње ли цен ци. 

„Што се ти че не по сред них ак тив но сти са мог пред
сед ни ка Ко мо ре, оне су би ле усме ре не на енер гет ску 
ефи ка сност, али и на до бре од но се са ре сор ним ми
ни стар тсвом“, ре као је пред сед ник Шу ма рац. „Знам 
да су мно ги чла но ви неза до вољ ни што нам ми ни стар 
ни је ин же њер, али сма трам да мо же мо да бу де мо ви
ше не го за до вољ ни са рад њом са Ми ни стар ством жи
вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња у 
це лом ње го вом ман да ту, осим, мо жда, ка да се ра ди о 
не у сво је ним на шим при мед ба ма на За кон о пла ни
ра њу, па и на ње го ве из ме не и до пу не. Мо жда би тре
ба ло, ка да се фор ми ра но ва Вла да, да бу де мо ма ло 
агре сив ни ји и да, мо жда, из ме не За ко на о пла ни ра њу 
и из град њи са ми пред ло жи мо ре сор ном ми ни стар
ству. Ка да је реч о енер гет ској ефи ка сно сти, мо рам 
да ис так нем, да смо ор га ни зо ва ли Се ми нар у на шим 

Од 120 чланова Скупштине Коморе, 9. седници  је присуствовало близу 6о одсто
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про сто ри ја ма у Бе о гра ду, где је 12 фир ми одр жа ло 
пре да ва ња и пре зен та ци ју сво јих по тен ци ја ла, што 
је би ло дво стру ко ко ри сно. Пр во, на ши чла но ви су 
до шли до но вих зна ња и нео п ход них ин фор ма ци ја 
о но вим енер гет ски ефи ка сним ма те ри ја ли ма, дру го, 
све те пре зен та ци је су би ле по себ но пла ће не, па је у 

бу џет Ко мо ре ушло око 3.000 евра. Са да ка да има
мо сво је про сто ри је у Ни шу и Но вом Са ду, мо же мо 
на ста ви ти и ин тен зи ви ра ти ову прак су пре зен та ци ја 
за ин те ре со ва них ком па ни ја, а ти ме по бољ ша ти ма
те ри јал ну осно ву ре ги о нал них кан це ла ри ја. Мо рам 
да ис так нем је дан ва жан де таљ, ко ји би тре ба ло да 
бу де у жи жи на шег ин те ре со ва ња у сле де ћем пе ри о
ду. На и ме, по ку ша ли смо да опи ше мо ли цен це за за
шти ту жи вот не око ли не, мада опис те лиценце ни је 
у над ле жно сти За ко на о пла ни ра њу и из град њи, већ 
За ко на о ру дар ству. Ме ђу тим, по себ но би смо мо ра
ли, у сле де ћем пе ри о ду, да се ан га жу је мо на при дру
жи ва њу на шој Ко мо ри и ру дар ских ин же ње ра ко јих 
је пре ко 3.000 и ко ји су по ка за ли ини ци ја ти ву за тим. 
Ви зна те да су ин ве сти ци је у ру дар ство ве ће не го у 
на шу област и код њих се про јек ти ра де док се руд
никобје кат не за вр ши, док се код на ших (гра ђе вин
ских) обје ка та бри га о за шти ти во ди све док се об је
к ти и ко ри сте. За ула зак ру дар ских ин же ње ра у на шу 
ор га ни за ци ју би ло би нео п ход но про ме ни ти Ста тут 
Ко мо ре“.

И свој јед но го ди шњи рад, пред сед ник Шу ма рац, 
пред ста вио је чла но ви ма Скуп шти не кроз po wer пре
зен та ци ју, ко ју до но си мо у из вор ном об ли ку.

Ак тив но уче шће на из ра ди Пра вил ни ка о енер
гет ској  ефи ка сно сти згра да у са рад њи са Ми ни
стар ством жи вот не сре ди не, ру дар ства и про
стор ног пла ни ра ња и Не мач ке ор га ни за ци је за 
при вред ну са рад њу (De utsche Ge sellschaft fűr In ter na
ti o na le Zusammenarbеit – GIZ).

У са рад њи са ре сор ним Ми ни стар ством у про
сто ри ја ма Ко мо ре ор га ни зо ван је низ пре да ва ња из 
обла сти енер гет ске ефи ка сно сти згра да  12 фир ми.

На 37. Ме ђу на род ном сај му гра ђе ви нар ства у Бе
о гра ду пред ста вљен је На црт Пра вил ни ка о енер гет
ској сер ти фи ка ци ји згра да.

На 7. Сај му енер ге ти ке у Бе о гра ду уче шће на ску пу 
„Пред ста вља ње Пра вил ни ка о енер гет ској ефи ка сно
сти и пла но ви Ми ни стар ства жи вот не сре ди не, ру
дар ства и про стор ног пла ни ра ња на им пле мен та ци ји 
Пра вил ни ка“.

Ак тив но сти у ве зи са За ко ном о про це ни ути ца
ја на жи вот ну сре ди ну и За ко ном о стра те шкој про
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и уво ђе њем но вих 
ли цен ци са пред став ни ци ма Ми ни стар ства жи вот не 
сре ди не

11. апри ла 2011. го ди не са Ми ни стром Оли ве ром 
Ду ли ћем отво рио ре ги о нал ну кан це ла ри ју ИКС у Но
вом Па за ру.

Ак тив но уче ство вао у про це су на бав ке по слов них 
про сто ра за по тре бе ре ги о нал них кан це ла ри ја Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је у Ни шу и Но вом Са ду

По ја ча не ак тив но сти на по љу са рад ње са те ле ви
зи јом, штам па ним и елек трон ским ме ди ји ма то ком 
2011. го ди не

При су ство на мно го број ним до га ђа ји ма и са стан
ци ма у до ме ну ме ђу на род них ак тив но сти: са ста нак са 
Сло ве нач ким дру штвом за да љин ско гре ја ње (SDE) 
у Пор то ро жу.  Са ста нак са Етел ком Бар си Па та ки, 
пред сед ни цом Ма ђар ске ко мо ре ин же ње ра. Уче шће 
на Ге не рал ној Скуп шти ни Свет ског удру же ња ин же
њер ских ор га ни за ци ја у Же не ви. При су ство вао ма
ни фе ста ци ји „Да ни ин же ње ра“ у Ма ри бо ру. Одр жан 
низ са ста на ка са пред став ни ци ма ECEC. На зах тев 
Јо зе фа Ло те ра ди рек то ра про јек та USAID/BEP, одр
жан је са ста нак у про сто ри ја ма Ко мо ре. 

СКуПШТИНА

Последња одржана седница Скупштине била је  динамичнија у односу на највећи број претходних, па је комплетан посао 
завршен за мање од два сата
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Председник је уче ство вао на мно го број ним ме
ђу на род ним ску по ви ма, у ор га ни за ци ји до ма ћих и 
стра них фир ми, из ме ђу оста лих: Кон фе рен ци ја под 
на зи вом „Ср би ја на пу ту ка европ ским стан дар ди
ма по сло ва ња“ у ор га ни за ци ји „Еко но мист Ме диа 
Груп“,  „Тре ћа Ре ги о нал на Кон фе рен ци ја IEEP „11 
ин ду стриј ска енер ги ја и за шти та жи вот не сре ди не 
у  ју го и сточ ној Евро пи. У Кра ље ву све ча но отво рио 
по че так из град ње ку ће по ро ди ци Ра чић чи ја је ку ћа 
те шко оште ће на у зе мљо тре су. Уче ство вао на Кон фе
рен ци ји „Ка лен дар ско зна ње и до при нос Ми лу ти на 
Ми лан ко ви ћа“ у са рад њи са Гра ђе вин ским фа кул те
том. Уче ство вао на ма ни фе ста ци ји „Да ни ин же ње
ра Ср би је 2011.“  на Зла ти бо ру. Ак тив на са рад ња са 
Дру штвом тер ми ча ра Ср би је, окру гли сто у Со ко Ба
њи, на те му „Енер гет ска ефи ка сност у згра дар ству“. 
Уче шће на кон фе рен ци ји по во дом Европ ске не де ље 
без бед но сти и здра вља на ра ду. Уче шће 
на пре да ва њу „При ме на Уред бе  о без
бед но сти и здра вљу на ра ду на при вре
ме ним и по крет ним гра ди ли шти ма.“ 
ко ју је одр жа ла ди рек тор ка Упра ве за 
без бед ност и здра вље на ра ду. Уче шће на 
Пр вој ре ги о нал ној кон фе рен ци ји ме ђу
на род ног ка рак те ра  на те му: „Енер гет
ска ефи ка сност же ле зни це у функ ци ји 
одр жи вог раз во ја“. Уче шће на 42. Кон
гре су КГХ у Бе о гра ду. Са рад ња са Ре пу
блич ком аген ци јом за про стор но пла
ни ра ње (РАПП) на кон кур су „Ва ро ши и 
ва ро ши це Ср би је“. Увод но из ла га ње на 
Пр вом фо ру му под на зи вом „Енер гет ска 
ефи ка сност и ко ри шће ње об но вљи вих 
из во ра енер ги је”.

 Нај ва жни је је ула га ње у зна ње и 
раз вој 

По сле пред ста вља ња три из ве шта ја 
пред сед ник Скуп шти не отво рио је рас
пра ву, а за реч се ја ви ло ше сто ро го вор
ни ка: др Јо ван Де спо то вић, Сло бо дан 
Пеј ко вић, Дра ган Жив ко вић, мр Ми
лан Са мар џи ја, Ол га Ми ло са вље вић и 
као по след њи, пред сед ник Скуп шти не, 
проф. др Ми ли сав Дам ња но вић.

„Ка да раз ми шљам о бу дућ но си на ше 
Ко мо ре ми слим да би она тре ба ло да се 
ба ви оним че га у зе мљи и дру штву не ма 
или га не ма у до вољ ној ме ри“, ре као је др 
Јо ван Де спо то вић. „Да иде мо ко рак ис
пред у до на ци ја ма, не у по кла њању, да 
уче ству је мо у во лон тер ском ра ду, али да 
не што ко ри сно про из ве де мо. Да про ме
ни мо по сто је ћи дис курс – да са стра хом 
тро ши мо ту ђе па ре, од но сно, па ре на ших чла но ва. 
Не тре ба да нас је страх, јер ће увек би ти оних ко ји ће 
сум ња ти и оп ту жи ва ти да се не ко бо га ти кроз ан га
жман у Ко мо ри. Ме ђу тим, мо ра ли би смо у до ла зе ћем 
вре ме ну да ефи ка сни је ко ри сти мо рас по ло жи ве нов
ча не ре сур се. При ме ра ра ди, ми смо ла не за раз вој и 
уса вр ша ва ње чла но ва опре де ли ли де вет ми ли о на ди
на ра, што је по ме ни ис под сва ке кри ти ке. Па ко  ће да 
по ди же стру ку, ако не ће мо ми са ми. По себ но би смо 

мо ра ли да се ан га жу је мо око ко ри шће ња ме ђу на ро
них, пре све га европ ских, фон до ва за раз вој, јер се у 
Ср би ји го то во ни ко ти ме не ба ви. Дру го, без ика квог 
за зо ра тре ба ли би смо да бу ду ћој Вла ди, као ин сти ту
ци ја са ре спек та бил ним ин те лек ту ал ним по тен ци ја
лом, пре зен ти ра мо про гра ме за раз вој зе мље. Тре ће, 
као раз вој на шан са Ср би је по ми ње се хра на, енер ги
ја, по ми ње се ово, по ми ње се оно, а ка ко ће мо то да 
ре а ли зу је мо без во де. Ста ње вод них ре сур са да нас у 
Ср би ји је го ре не го 1905. го ди не. Зна чи, под хит но 
мо ра мо ин си сти ра ти на ст ра те ги ји раз во ја овог ре
сур са у на шој др жа ви. На кра ју, али мо жда и нај ва
жни је – усва ја ње стра те ги је обра зо ва ња. Да за вр шим 
оним што сам и по чео –уме сто ку по ви не по слов ног 
про сто ра на ша нај ве ћа ула га ња мо ра ла би да бу ду у 
љу де, њи хо во обра зо ва ње и сти ца ње но вих зна ња. Јер 
је то је ди на ин ве сти ци ја ко ја се си гур но ис пла ћу је“.

 „Пот пу но по др жа вам из ла га ње др Јо ва на Де спо то
ви ћа, јер сам и ја мно го  пу та до са да го во рио о по тре би 
уса вр ша ва ња и мо де р ни зо ва ња ра да Ко мо ре“, ре као је 
Сло бо дан Пе ј ко вић. „Хтео бих да скре нем па жњу на 
ак тив но сти ко је смо тре ба ли, а ни смо ура ди ли. Још 
2010. го ди не до не та је од лу ка о из ра ди Пра вил ни ка о 
на чи ни ма ор га ни зо ва ња под сек ци ја. Не дав но је ура
ђе но не што што се зо ве Пра вил ник о на чи ни ма ор
га ни зо ва ња под сек ци ја, али то ни је то, јер се за пра во 

У расправи поводом финансијског пословања и извештаја о 
раду Управног одбора и председника Коморе су учествовали: 
Јован Деспотовић, Слободан Пејковић, Драган Живковић, Милан 
Самарџија.
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ра ди о на чи ну из бо ра чла но ва ре ги о нал них од бо ра и 
из бо ру пред сед ни ка под сек ци ја. На овај на чин „за ме
ње не су те ме“, јер Пра вил ник и да ље не ма мо. Ја сам 
тра жио да струч на слу жба до ста ви свим чла но ви ма 
ор га ни за ци о ну ше му Ко мо ре, да би смо схва ти ли ка
ко она (Ко мо ра) функ ци о ни ше, по што у не ким на сло
ви ма имам и сек ци је и под сек ци је. Ми слио сам да би 
то би ло ко ри сно сви ма да не ке ства ри са гле да мо и да 
би смо мо гли бо ље да функ ци о ни ше мо у тој фа зи. Пра
вил ник о тој обла сти, ка ко ми се чи ни, ни је до бар, ни је 
до ре чен, па чак има и тех нич ких гре ша ка. Чи ни ми се 
да би тре ба ло ве ћи број љу ди да се укљу чи на из ме ни 
тог Пра вил ни ка, да се укљу чи ве ћи број струч ња ка за 
ту об ласт, ко ји бо ље по зна ју про пи се, ка ко би по стао 
до сле дан оно ме што тре ба да бу де“. 

„Раз ми шљао сам да Скуп шти ни пред ло жим до пу
ну днев ног ре да са те мом – раз вој Ко мо ре, од но сно 
да се ура ди је дан та кав до ку ме нат, али сам од у стао 
с об зи ром да овом са зи ву Скуп шти не уско ро из ла зи 
ман дат“, ре као је Дра ган Жив ко вић. „Су шти на сва ке 
ор га ни за ци је, сва ке ком па ни је, сва ког дру штва је ње
гов раз вој. Ко мо ра иду ће го ди не пу ни пр ву де це ни ју 
по сто ја ња, оства ру је мо „ве ли ки – ма ли“ ју би леј, па је 
крај ње вре ме да до би је мо та кав до ку мент“.

„Мо рам од мах и јав но да при знам да ме је ве о ма за
до во љи ло то што се Ко мо ра та ко зду шно ан га жо ва ла 
на про бле ми ма енер гет ске ефи ка сно сти, али по сто ји 
још јед на област ко ју је тре ба ло па ра лел но уво ди ти у 
дру штве ни жи вот, а то су об но вљи ви из во ри енер ги
је“, ре као је Ми лан Са мар џи ја. „Ср би ја је си ро ма шна 
зе мља и об но вљи ви из во ри енер ги је јој мно го зна че, 
ка ко код за по шља ва ња љу ди и ни шта ма ње у ост вари
ва њу енер гет ске не за ви сно сти. Пре ско ро 35 година, 
би ла је то 1978. го ди на, Вој во ди на је би ла енер гет ски 
не за ви сна. Да нас је сто од сто енер гет ски за ви сна. Ин
же њер ска ко мо ра је у три вој во ђан ска гра да (Но ви 
Сад, Зре ња нин и Сом бор) одр жа ла јав не три би не о об
но вљи вим из во ри ма енер ги је у по љо при вре ди ко ји ма 
је при су ство ва ло ви ше од 700 љу ди. Ова кво ин те ре со
ва ње је мо ти ви са ло По кра јин ски се кре та ри јат за енер
ге ти ку да одво ји сред ства, да за јед но са Ин же њер ском 
ко мо ром Ср би је, фор ми ра два сег мен та об но вљи вих 
из во ра енер ги је – из по љо при вре де (биоди зел, био
гас, биоал ко хол и био ма са), од но сно, ко ри шће ње 
со лар не, гео тер мал не, енер ги је ве тра и хи дро по тен
ци ја ла. Пред ла жем да се при пре ми пред лог/про грам и 
што пре фор ми ра Ко ми си ја ко ја ће ра ди ти на про бле
му/фе но ме ну  об но вљи вих из во ра енер ги је“.

„Пред ла жем да се на пра ви до пис, те ле грам или 
слично, у ко ме би их Ко мо ра као стру ков но удру же ње, 
замолила да по ве ду ра чу на о то ме, да ми ни стри по је
ди них при вред них гра на бу ду љу ди из стру ке“, ре кла 
је Ол га Ми ло са вље вић. „Ми слим да ни је ни ка ква др
скост, на про тив, да Ко мо ра пред ло жи сво је љу де, сво је 
струч ња ке и екс пер те, за институције извршне власти, 
од ми ни ста ра, са вет ни ка или не чег слич ног“.

Рас пра ву је окон чао пред сед ник Скуп шти не кон
ста та ци јом да је Скуп шти на ра ди ла у „кво рум ском 
фор ма ту“, а да су сви ма те ри ја ли ква ли тет но при пре
мље ни, да је из ла га ње пред сед ни ка Шу мар ца би ло 
пре глед не и увер љи во, а да су ди ску си је би ле ква ли
тет не и кон струк тив не.

„Оно што раз ли ку је овај скуп штин ски са зив од пред
ход ног је да смо, то ком че ти ри про те кле го ди не, увек 

има ли по две ре дов не сед ни це сва ке го ди не“, ре као је 
пред сед ник Дам ња но вић. „Сма трам да су скуп штин
ске сед ни це зна чи ле и нов ме тод ра да, у сми слу да 
смо на јед ној пла ни ра ли, а на дру гој су ми ра ли, од но
сно, усва ја ли ре а ли зо ва не пла но ве и про гра ме. Ми
слим да се ова кав ме тод ра да по ка зао као прак ти чан 
и да ће след ћи са зив на ста ви ти са ова квом „до бром 
прак сом“. Без об зи ра на све мањ ка во сти ко је се мо
гу при пи са ти Ста ту ту, нај ва жни ја чи ње ни ца је сте да 
смо га до не ли и по што ва ли, иако је до но шен у при
лич но нер во зној ат мос фе ри. Ипак, не мо гу да ка жем 
да је у Ста тут угра ђе но баш све што је тре ба ло уне ти, 
што би би ло од ко ри сти да наш рад бу де што ефи ка
сни ји, не са мо Скуп шти не, не го и свих оста лих те ла 
и ор га на Ко мо ре. Шта ни смо ура ди ли? До го ди ле су 
се број не и зна чај не про ме не у дру штву, би ле су две 
из ме не и до пу не За ко на о пла ни ра њу и из град њи по 
ко ме ми ра ди мо и у њему су настале про ме не ко је се 
ти чу и са ме Ко мо ре. По себ но се то од но си на ор га
ни за ци ју и рад Су да ча сти, па та ко са да има мо не са
гла сје из ме ђу Ста ту та и Су да ча сти, ко је ег зи сти ра, 
исти ни за во љу, тек не ко ли ко ме се ци, али се то мо ра 
што пре до ве сти у склад. Сма трам да све пре пре ке 
ко је сто је на пу ту мак си мал не ефи ка сно сти ра да Ко
мо ре тре ба ло би од мах исправљати“.

Тре ба ис та ћи да су оба до ку мен та – Фи нан сиј ско 
по сло ва ње као и из ве шта ји о ра ду Управ ног од бо ра и 
пред сед ни ка Ко мо ре јед но гла сно усво је ни.

 На де вет сед ни ца кон тро ли са но  
не ко ли ко сто ти на од лу ка

Над зор ни од бор Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 
2011. го ди ни ра дио је у са ста ву Гли гор Обре но вич, 
пред сед ник, и дво ји ца чла но ва  проф. др Ти то слав 
Жив ко вић, од но сно, Дра га на Ми лен ти је вић, као 
пред став ник ре сор ног ми ни стар ства, и одр жао де вет 
сед ни ца на ко ји ма је кон тро ли сао и ана ли зи рао ве
ли ки број од лу ка Управ ног од бо ра и зах те ва оста лих 
ор га на и по је ди на ца.

„И у про шлој го ди ни ба ви ли смо се уоби ча је ним 
по сло ви ма, оним ко ји ма се ба ви мо у сва кој го ди ни, 
уче ству ју ћи, углав ном, на свим сед ни ца ма Управ ног 
од бо ра и уче ству ју ћи у ра ду у оном до ме ну у ко ме 
Над зор ни од бор тре ба да уче ству је“, ре као је Гли гор 
Обре но вић, пред сед ник НД ИКС, под но се ћи из ве
штај о ра ду за 2011. го ди ну. „Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је је про шле го ди не има ла ја ко ду на мич ну ак
тив ност и ве о ма је успе шно и ефи ка сно оства ри ла, 
оце на је Над зор ног од бо ра. За хва љу јући, пре све га 
пред сед ни ку Ко мо ре, а он да и чи та вој на шој ор га ни
за ци ји, енер гет ска ефи ка сност у Ср би ји је за жи ве ла 
на те ме љи ма два пра вил ни ка ко ји су „про из ве де ни“ у 
Ко мо ри и од стра не на ших чла но ва. Над зор ни од бор 
је у 2011. го ди ни кон тро ли сао ве ли ки број зах те ва за 
из да ва ње ли цен ци, ка ко оних ко ји су ре ше ни по зи
тив но, та ко и од би је них. У том де лу зна чај но је по
пра вље на си ту а ци ја. За тим, са рад ња свих ко ми си ја и 
из вр шних од бо ра би ла је ја ко ко рект на. Сви зах те ви 
Над зор ног од бо ра су при хва ће ни и раз ма тра ни, од
но сно, из ве шта ва ли смо ко ли ко се и шта ура ди ло по 
на шим зах те ви ма“. 

На рав но, и Из ве штај о ра ду Над зор ног од бо ра јед
но гла сно је усво јен.

СКуПШТИНА



19

инжењерске коморе србије
Glasnik

СЛО бО ДАН КА СИ МИЋ

У мар тов ском ис пит ном ро ку 2012. го ди не, 
ко ји је уве ли ко иза нас, струч ни ис пит је по
ла га ло 418 кан ди да та од ко јих је 391 кан ди
дат по ло жио струч ни ис пит, 23 кан ди да та је 
упу ће но на по прав ни ис пи та из оп штег или 
по себ ног де ла струч ног ис пи та, док је че тво
ро кан ди да та упу ће но на по но вље но по ла
га ње струч ног ис пи та. Ана ли зи ра ју ћи број 
кан ди да та ко ји су по ла га ли струч ни ис пит у 
мар тов ском ис пит ном ро ку, по обла сти ма, и 
да ље нај ве ћи број су ди пло ми ра ни ин же ње ри 
ар хи тек тон ске и гра ђе вин ске стру ке.

Пред струч не ко ми си је, то ком мар та, иза
шао је сле де ћи број кан ди да та: за ар хи тек
тон ску стру ку 108, за област ур ба ни зма 21, 
за про стор но пла ни ра ње осмо ро, за гра ђе
вин ску стру ку 118, за ма шин ску стру ку 52, 
за елек тро тех нич ку стру ку 65, за са о бра ћај ну 
стру ку 12, за тех но ло шку стру ку пет, за об
ласт ге о де зи је шест, за пеј за жну ар хи тек ту ру 
10 и за област ме ли о ра ци је дво је. 

Про це нат успе шно по ло же ног струч ног 
ис пи та ра сте, те је у овом ис пит ном ро ку про
це нат успе шно сти би ла 93,5 про це на та.

У Ин же њер ској ко мо ри Ср би је уве ли ко 
се при пре ма по ла га ње струч них ис пи та у 
јун ском ис пит ном ро ку 2012. го ди не. Оче
ку је се да ле ко ве ћи број кан ди да та ко ји ће 
иза ћи на по ла га ње струч ног ис пит јер је из
ме ном и до пу ном Пра вил ни ка о усло ви ма, 
про гра му и на чи ну по ла га ња струч ног ис
пи та у обла сти про стор ног и ур ба ни стич
ког пла ни ра ња, из ра де тех нич ке до ку мен
та ци је и гра ђе ња („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 14/2012) про пи са но и пра во на по ла га
ње струч ног ис пи та за од го вор ног ин же
ње ра за енер гет ску ефи ка сност.  Ово пра во 
сти чу ли ца са нај ма ње че ти ри го ди не рад
ног ис ку ства у стру ци и ко ја су за вр ши ла 
Обу ку из обла сти енер гет ске ефи ка сно сти 
згра да, у скла ду са про гра мом Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је. Ка ко је Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је за вр ши ла са одр жа ва њем Обу ке из 
обла сти енер гет ске ефи ка сно сти за кан ди
да те ко ји су при ја ви ли по ла га ње струч ног 
ис пи та у јун ском ис пит ном ро ку 2012, оче
ку је се да ће кан ди да ти успе шно из ра ди ти 
ела бо ра те енер гет ске ефи ка сно сти и енер
гет ски па сош, као услов за по ла га ње усме
ног де ла струч ног ис пи та.

У мар тов ском ро ку по ла га ло 
418 кан ди да та

МИЛОВАН ПАУНОВИЋ

Обу ка пр ве гру пе од 331 по ла зни каин
же ње ра ко ји ће би ти ли цен ци ра ни за од го
вор ног ин же ње ра за енер гет ску ефи ка сност 
згра да и од чи је ће струч не ана ли зе за ви си ти 
из да ва ње „енер гет ског па со ша згра де“ тра ја
ла је пет не деља – од 7. апри ла до 5. ма ја 2012. 
го ди не. На ред не че ти ри не де ље  по ла зни ци 
су би ли ан га жо ва ни на из ра ди ела бо ра та ко
је ће „бра ни ти“, по чев од 15. ју на, па се оче
ку је да пр ви одговорни ин же ње ри за енер
гет ску ефи ка сност згра да бу ду про мо ви са ни 
пре „го ди шњих од мо ра“. Ми ни стар ство жи

вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла
ни ра ња овла сти ло је Ин же њер ску ко мо ру 
Ср би је да вр ши обу ку и ор га ни зу је по ла га ње 
струч ног ис пи та из обла сти енер гет ске ефи
ка сно сти згра да и то за ин же ње ре гра ђе ви не, 
ар хи тек ту ре, ма шин ства и елек тро тех ни ке.

„Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, про
стор ног пла ни ра ња и ру дар ства у окви ру За
ко на о пла ни ра њу и из град њи про пи са ло је 
оба ве зу из да ва ња сер ти фи ка та, од но сно, па
со ша енер гет ске ефи ка сно сти згра да, чи ји је 
основ ни циљ сма ње ње по тро шње енер ги је у 
скла ду са европ ским и ме ђу на род ним стан
дар ди ма и пред ста вља  при о ри тет ни за да так 

При во ди  се  кра ју  Про це ду ра  за  до би ја ње  Пр виХ  ли цен ци  од го вор ног  
ин же ње ра  за  енер геТ ску  ефи ка сносТ  згра да

За пр ве ЕЕ ли цен це кон ку ри ше 
336 ин же ње ра

СТРучНИ  ИСПИТИ
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на ци о нал не енер гет ске по ли ти ке“, ре као је 
проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, отва ра ју ћи 
обу ку. „За обу ку се при ја ви ло 331 по ла зни ка 
ко ји ће у че ти ри на ред на ви кен да (7. април – 
5. мај), на Ма шин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
од слу ша ти пре да ва ња, по сле ко јих им сле ду
је из ра да ела бо ра та, ко је ће „бра ни ти“ у ју ну, 
док ће пр ве пер со нал не ли цен це би ти из да те 
у ју лу 2012. го ди не. По ред по је ди на ца би ће 
ли цен ци ра не и фир ме за енер гет ску ефи
ка сност, што ће учи ни ти на ше Ми ни стар
ство, ве ро ват но у сеп тем бру, јер сви до не ти 
про пи си ве за ни за енер гет ску ефи ка сност у 
згра дар ству тре ба ло би да поч ну са при ме
ном 30, сеп тем бра 2012. го ди не“.

На дан по чет ка обу ке, су бо та 7. април 
 ам фи те а тар Ма шин ског фа кул те та у Бе о
гра ду, при сут ни ма су се обра ти ли проф. др 
Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је, проф. др Ми лош Ба њац, 
по моћ ник ми ни стра за енер ге ти ку РС, Де јан 
Ва со вић, град ски ар хи тек та гра да Бе о гра да, 
др Ми ло рад Ми ло ван че вић, де кан Ма шин
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и 
Алек сан дра Дам ња но вић, по моћ ник ми ни
стра за жи вот ну сре ди ну, ру дар ство и про
стор но пла ни ра ње, ко ји су ис та кли зна чај 
овог про јек та. 

Да би од ред бе За ко на о пла ни ра њу и из
град њи мо гле да бу ду при ме ње не, Ми ни
стар ство је то ком 2010. и 2011. го ди не, у са
рад њи са Ин же њер ском ко мо ром Ср би је и 
Не мач ком ор га ни за ци ја за тех нич ку са рад њу 
у Ср би ји (De utsche Ge sellschaft für In ter na ti
o na le Zu sam me nar be it  GIZ) , ура ди ло Пра
вил ни ке о енер гет ској ефи ка сно сти згра да и 
Пра вил ник о усло ви ма, са др жи ни и на чи ну 

из да ва ња сер ти фи ка та о енер гет ским свој
стви ма згра да, ко ји ма је де фи ни сан на чин 
енер гет ских пре гле да згра да, из ра да ела бо
ра та енер гет ске ефи ка сно сти и енер гет ског 
па со ша згра де. Да би ин ве сти тор при ба вио 
упо треб ну до зво лу нео п ход но је да уз про
је кат при ло жи и ела бо рат о енер гет ској ефи
ка сно сти згра де/објек та на осно ву ко га ће 
мо ћи да за исту (згра ду) до би је енер гет ски 
па сош ко ји ће из да ва ти ли цен ци ра на фир ма.

Од мах по „отва ра њу обу ке“ кре ну ло се са 
сти ца њем нео п ход них зна ња, а пр ви пре
да ва чи су би ле три да ме  Алек сан дра Дам
ња но вић, по моћ ник ми ни стра за жи вот ну 
сре ди ну, ру дар ство и про стор но пла ни ра ње, 
проф. др Ми ли ца Јо ва но вић Пе тро вић са 

Ар хи тек тон ског фа кул те та у Бе о гра ду, али 
и ко а у тор Пра вил ни ка о енер гет ској ефи
ка сно сти згра да и др Ми ла Пу цар, из Ин
сти ту та за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је 
(ИАУС) из Бе о гра да.

„Већ у сеп тем бру кре ну ће мо са но вим 
обу ка ма за бу ду ће ли цен ци ра не ин же ње ре 
енер гет ске ефи ка сно сти згра да, с тим што 
ће се пре да ва ња, по ред Бе о гра да, одр жа ва ти 
у Ни шу и Но вом Са ду“, ре као је Шу ма рац. 
„Ин же ње р ска ко мо ра има 23.000 чла но ва, 
ин же ње ре из 14 стру ка, на рав но сви су ве
за ни за из град њу гра ђе вин ских обје ка та и 
ин тер вен ци ја у про сто ру, и до са да је из да
ла пре ко 40.000 ли цен ци, од го вор ним пла
не ри ма, ур ба ни сти ма, про јек тан ти ма и из
во ђа чи ма ра до ва (ви со ка и ви ша струч на 
спре ма). Чла но ви Ко мо ре по ка зу ју ве ли ко 
ин те ре со ва ње за но вом ли цен цом, што је ве
о ма до бро, јер ће они по мо ћи да се по тро
шња енер ги је у објек ти ма ста но ва ња зна чај
но сма њи до 2020. го ди не.“

Почетак обуке за будуће лиценциране инжењере енергетске ефикасности зграда напунио је амфитеатар Машинског 
факултета у Београду – 336 полазника и још толико званичника, гостију, новинара
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Ни шли је и Но во са ђа ни у својим ку ћама

ВЕ РА бУ бО њА

Под се ћа ња ра ди, пр ва кан це ла ри ја Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је у за ку пље ном про сто ру по че ла је са 
ра дом у Вра њу у де цем бру 2004. Не по сред но по сле 
то га отво ре не су кан це ла ри је у Кра гу јев цу, Кра ље
ву, Ва ље ву и Ни шу. То ком 2007. го ди не отво ре не 
су још три ре ги о нал не кан це ла ри је – Но ви Сад, 
Су бо ти ца и Ча чак, док је по след ња, де ве та по ре
ду ре ги о нал на кан це ла ри ја отво ре на 2011. го ди не 
у Но вом Па за ру. Те 2004. го ди не Ко мо ра је има ла 
15.000 чла но ва, а да нас осам го ди на по сле, тај број 
се по ве ћао на пре ко 24.000 чла но ва. 

Ку по ви ном по слов них про сто ра 2010. го ди
не у Бео гра ду и ове го ди не у Ни шу и Но вом Са
ду, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је до ка за ла је да је 
озбиљ на ин сти ту ци ја са о гром ним по тен ци ја
лом, ко ја по шту је ин те рес сво јих чла но ва и ин
те рес за јед ни це у ко јој жи ве и ра де.

На кон, ско ро две го ди не од по кре та ња по ступ
ка за на бав ку по слов них про сто ра, Ре ги о нал ни 
цен тар Ниш, пр ви је до био стал ну адре су а на ду
го по сле, у фе бру а ру ове го ди не ку пљен је и по
слов ни про стор за по тре бе ре ги о нал ног цен тра 
Но ви Сад. По сло ви на опре ма њу и при во ђе њу 
на ме ни по слов ног про сто ра у Ни шу су за вр ше ни, 
док су у Но вом Са ду у то ку за вр шни ра до ви на 
опре ма њу, ка ко би већ по чет ком ју ла кан це ла ри ја 
мо гла да стар ту је на но вој адре си, али овог пу та у 
сво јој „ку ћи“ у ули ци Да ни ла Ки ша бр.3.

Све ча но отва ра ње ре ги о нал не кан це ла ри је у 
Ни шу одр жа но је у 27. апри ла 2012. године. 

Ре ги о нал на кан це ла ри ја Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је у Ни шу, на ла зи се на ре пре зен та тив ној 
ло ка ци ји у са мом цен тру Ни ша, у ТПЦ “Гор ча”, у 
Обре но ви ће вој ули ци број 12А, на пр вом спра
ту. По слов ни про стор у свом са ста ву има кан це
ла ри ју на ме ње ну сер ви си ра њу по тре ба чла но ва 
и ак тив но сти ма ре ги о нал них од бо ра и му лти ме
ди јал ну са лу, ка па ци те та до 60 ме ста, пред ви ђе
ну за струч но уса вр ша ва ње чла но ва Ко мо ре. Пре 
по чет ка све ча не це ре мо ни је, у но вим про сто ри
ја ма, одр жа на је 40. ре дов на сед ни ца Управ ног 
од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. 

На све ча ном отва ра њу проф. др Дра го слав 
Шу ма рац, пред сед ник Ко мо ре под се тио је мно
го број не углед не го сте и ин же ње ре Ре ги о нал ног 
цен тра Ниш, да је то пр ва кан це ла ри ја ко ја је 

ку пље на на кон што је Управ ни од бор до нео од
лу ку о на бав ци по слов них про сто ра за по тре бе 
ре ги о нал них цен та ра ИКСа. Све ча ном отва ра
њу при су ство ва ли су чла но ви Управ ног и Над
зор ног од бо ра, пред сед ник и пот пред сед ник 
Скуп шти не ИКС, пред став ни ци Ми ни стар ства 
за за шти ту жи вот не сре ди не, ру дар ства и про
стор ног пла ни ра ња, ди рек то ри јав них пред у зе
ћа, пред став ни ци углед них фир ми, стру ков них 
удру же ња као и чла но ви ре ги о нал них од бо
ра Кра гу јев ца, Но вог Са да, Ва ље ва и Кра ље
ва. По сле увод ног из ла га ња Та тја не Ђор ђе вић, 
пот пред сед ни це  Управ ног од бо ра ИКС, све ча
ност је по че ла из во ђе њем хим не „Бо же прав де“. 
При сут ни ма се обра тио и проф. др Ми ли сав 
Дам ња но вић, пред сед ни к Скуп шти не Ко мо ре, 
као и пре став ни ци ком па ни ја PO RR, LG и Kna
uf In su lat иon, ко ји су би ли ге не рал ни спон зо ри 
све ча ног отва ра ња. Про грам је на ста вљен из во
ђе њем кла сич не му зи ке у ин тер пре та ци ји три
ја „Mo men to mu si ca le“. По не сен ат мос фе ром са 
све ча ног отва ра ња у вр ло су ге стив ном обра ћа
њу, кан це ла ри ју је зва нич но отво рио Вла ди мир 
Јо ва но вић, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства 
за за шти ту жи вот не сре ди не, ру дар ства и про
стор ног пла ни ра ња. Дру же ње је на ста вље но на 
при год ном кок те лу у све ча ној са ли хо те ла „Ре
гент“, ко ји су уз по моћ фир ми спон зо ра за све 
при сут не обез бе ди ли до ма ћи ни из ре ги о нал ног 
цен тра Ниш.

Два ве ли ка уни вер зи тет ска цен тра са ју га и се ве ра Ср би је – Ниш и Но ви 
Сад, до би ли су сво је просторe. На за до вољ ство чла но ва Ко мо ре ре ги о нал
них цен та ра Ниш и Но ви Сад, ку пље на су два по слов на про сто ра за по тре бе 
ре ги о нал них кан це ла ри ја, ко је ће би ти но ви Дом ин же ње ра и це лог ре ги о
нал ног цен тра. Ре ги о нал ну кан це ла ри ју у Ни шу у апри лу ове го ди не отво
рио је вла ди мир Јо ва но вић, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства за за шти ту 
жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња 

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

„Са јам ур ба ни зма“ је пред ста вљен као го ди
шњи пре глед ур ба ни стич ке ак тив но сти чла но
ва МСУ, са пра те ћим про гра ми ма (пре зен та ци је 
ра до ва, три би не и ди ску си је). Ва жно је на по ме
ну ти да су у ор га ни за ци ји по ме ну тог сај ма ак
тив но уче шће има ли и чла но ви сек ци је. Стал
ним кон так том пу тем ин тер не та и те ле фо на, 
члан ство сек ци је је до ста вља ло сво је су ге сти је, 
пред ло ге, пи та ња и ди ле ме ко је су се од но си
ле на ор га ни за ци ју и те ма ти ку Ску па. У пе ри о
ду од мар та до сре ди не апри ла на пра вље не су и 

про сле ђе не члан ству две ин фор ма ци је, од но сно 
про грам Ску па, ко ји је исто вре ме но био и из ло
жен на сај ту Kоморе. За те му Сај ма је иза бран 
на зив „Од ети ке ка есте ти ци на при ме ри ма ур
ба ни стич ких пла но ва и ре а ли за ци ја“, при че му 
је основ ни циљ раз ме на ис ку ста ва из ме ђу од го
вор них ур ба ни ста. 

Ску пу је при су ство ва ло 94 уче сни ка укљу
чу ју ћи: ли цен ци ра не ур ба ни сте, пла не ре, про
јек тан те и из во ђа че ра до ва, чла но ве Из вр шног 
и Ор га ни за ци о ног од бо ра, чла но ве Управ ног и 

Над зор ног од бо ра и оста ле уче сни ке из јав них 
пред у зе ћа, за во да за ур ба ни зам, уста но ва, оп
шти на, ре пу блич ких и дру гих ин сти ту ци ја и 
пред у зе ћа. Уче сни ке „Сај ма ур ба ни зма“ по здра
ви ли су: пред сед ник Скуп шти не Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је, проф. др Ми ли сав Дам ња но
вић, по кра јин ски се кре тар за ур ба ни зам, гра
ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не Ду шан
ка Сре мач ки, на чел ник оде ље ња за нор ма тив не 
по сло ве, гра ђе вин ско зе мљи ште и ле га ли за ци ју 
обје ка та Ми ни стар ства за жи вот ну сре ди ну, ру
дар ство и про стор но пла ни ра ње, Ја смин ка Па
вло вић и пред сед ник Из вр шног од бо ра ма тич не 

сек ци је ур ба ни ста, Ми ло рад Ми ла ди но вић.
Скуп „Fo rum ur ba num – Са јам ур ба ни зма“  

се ре а ли зо вао у три да на и кроз не ко ли ко се си
ја ко је су ор га ни зо ва не по те мат ским це ли на ма 
ко је кван ти фи ку ју и ква ли фи ку ју по ло жај, уло гу 
и зна чај ур ба ни зма (ур ба ни сте) и ак ту ел ну про
дук ци ју ур ба ни стич ке стру ке. 

Струч ни део ску па је пр вог да на ре а ли зо ван 
кроз сле де ћа пре да ва ња: Ду шка Мр вош, дипл.
инж.арх., На та ша Ми тре ски, дипл.инж.арх. и 
Оли ве ра Дра гаш, дипл.инж.арх. – „Про стор гра да 

„FO RUM UR BA NUM – са јам ур ба ни зма“,  ива њи ца 24-26. мај 2012. го ди не

Од ети ке ка есте ти ци на при ме ри ма ур   ба ни стич ких пла но ва и ре а ли за ци ја
Ак тив но сти Ма тич не сек ци је ур ба ни ста (МСу) у то ку мар та и апри ла ме се ца су 
би ле усме ре не пр вен стве но на ор га ни за ци ју ску па „FO RUM UR BA NUM – Са јам 
ур ба ни зма“, ко ји је одр жан у пе ри о ду од 24. до 26. ма ја 2012. го ди не у Ивањици. 
Ску пу је при су ство ва ло 94 љу ди и има ло при ли ку да ви ди и чу је 17 пре да ва ња, 
из ло жбу, оду на из лет и присуствује отвореној сед ни ци ИО МСу

СКуПОвИ

Овогодишњи Сајам урбанизма отворио  Милорад 
Миладиновић, председник ИО МСУ

Проф. др Милисав Дамњановић, председник Скупштине ИКС, 
поздравио је учеснике Скупа одржаног у Ивањици
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Од ети ке ка есте ти ци на при ме ри ма ур   ба ни стич ких пла но ва и ре а ли за ци ја

Пан че ва“; Ми ро љуб Стан ко вић, дипл.инж.арх. 
–  „Упо ред ни при каз ге не рал них ур ба ни стич
ких пла но ва нај ве ћих гра до ва цен трал не Ср би
је”; Би ља на Па вло вић, дипл.инж.арх. – „О вар
љи вим до ме ти ма пла но ва ге не рал не ре гу ла ци је 
де ла на се ља“; Ма рин Кре шић, дипл.инж.арх. – 
„Ур ба ни зам – за нат, по ли ти ка или умет ност?“;  
Љи ља на Бе лош, дипл.инж.арх. – „Ана ли за 
ПДРа КЦБ Де ди ње“; Вла дан Сте фа но вић,дипл.
инж.арх., Иван Ми ле тић, дипл.инж.са об., Ђор ђе 
Ми о дра го вић, дипл.инж.арх., Све тла на Вук че
вић,дипл.инж.арх. и Алек сан дар Ра јо вић, дипл.
пр.пла нер – „План де таљ не ре гу ка ци је – Ја стре
бач ка ули ца“; Вла ди мир Дра ги че вић, дипл.инж.
арх. – ма стер, Жељ ка Дра ги че вић, дипл. грађ. 
Бо ја на Орељ, дипл. инж. арх. – „ПДР де ла бло
ко ва 12 и 51 у Бач кој Па лан ци – Мер кур“; Зден ка 
Ра до ва но вић,дипл.инж.арх., Бра ти слав Пе тро
вић, дипл.инж.арх. и Ма ри ја Ми шо вић, дипл.
пр.пла нер – „Ми ни стар ство омла ди не и спор та 
ин ве сти тор из град ње спорт ских обје ка та у про
це су ур ба ни стич ког пла ни ра ња“.

Струч ни део ску па је дру гог да на ре а ли зо ван 
кроз сле де ћа пре да ва ња: Ha rald Müller – „Но ви 
ин стру мен ти ур ба ног раз во ја и упра вља ња зе
мљи штем – пр ви ре зул та ти GIZ про јек та, „Уна
пре ђе ње упра вља ња зе мљи штем на ни воу ло кал
них са мо у пра ва Ср би је“; Сла ђа на Ко цић,дипл.
инж.грађ., Со ња Сто ја но вић, дипл.инж.арх., и 
Та тја на Здрав ко вић, дипл. инж. грађ. – „План 
де таљ не ре гу ла ци је за гра ђе вин ски блок 34 у 
Ле сков цу“; Мр Ми ли ца Јак шић, дипл.инг.арх. – 
„Раз ма тра ње од но са ети ке и есте ти ке на при ме
ру пла ни ра ња, ре а ли за ци је и жи во та стам бе ног 

ком плек са „Ко њар ник“ у Бе о гра ду (19632012)“; 
Сан дра Ко јић, дипл.грађ.инж., Ми ро слав Ба
јац, дипл.инж.арх. и Ра до слав Ка ра но вић, дипл.
инж.арх. – „Пла ни ра ње ло кал не град ске пут
не мре же као не раз двој ни део ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња – ана ли за са при ме ри ма из ур ба ни
стич ке прак се“;  Бо рис Бу ње вац, дипл.маш.инж. 
– „Из град ња вре ло во да у ули ци Бра ће Та ти ћа, 
од ули це Ми ло ша Ве ли ког до Тех нич ке шко ле 
„Ми ха и ло Пу пин“ у Ки кин ди“;  Мр Бо ја на Бо
жић, дипл.пр.пла нер и Бо ја на Ан тић, дипл.инж.
пејс.арх. – „Етич ки или есте тич ки кри те ри ју ми 
за од ре ђи ва ње ло ка ци је де чи јих игра ли шта у 
пар ко ви ма“;  Та ња Кли шма нић, дипл.инж.арх. – 
„Ур ба ни стич ки про је кат за гра ђе вин ску пар це
лу ком плек са „Са ни тас“ у Ири гу“; Јо жеф Чи па, 
дипл.инж.арх. –  „Вред но ва ње не по крет но сти уз 
нпо моћ ГИСа“; Ми лан Пе јић,дипл. про стор ни 
пла нер, Да ни је ла Кр стић, дипл. инж. пеј за жне 
ар хи тек ту ре и Сло бо дан ка Бо шња ко вић, дипл. 
би о лог – еко лог – „Про је кат бо та нич ке ба ште 
„Шум на то бр до“ на Зла ти бо ру“. По треб но је на
по ме ну ти да су за скуп би ле при ја вље не још три 
пре зен та ци је, али ни су одр жа не.

У по по днев ним тер ми ни ма за уче сни ке ску пе 
ор га ни зо ван је из лет до ма на сти ра Кли су ра, као 
и све ча на ве че ра.

Тре ћи дан у окви ру пре по дне ва, одр жа на је 
Отво ре на сед ни ца Из вр шног од бо ра МСУ са ак
ту ел ним пи та њи ма Ма тич не сек ци је ур ба ни ста.

Ор га ни зо ва не су и пра те ће из ло жбе у фор ми Го
ди шње про дук ци је чла но ва сек ци је и пре зен та ци је 
ра до ва са Кон кур са Ма тич не сек ци је ур ба ни ста.

Скуп је по зи тив но оце њен и пред ста вља на
ста вак тра ди ци је су сре та, ко ји ће се на ста ви ти и 
на ред них го ди на.

СКуПОвИ

Ду шан ка Сре мач ки, По кра јин ски се кре тар за 
ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот-
не сре ди не, традиционални је учесник Сајма 
урбанизма

Тродневном ску пу „FO RUM UR BA NUM – Са јам ур ба ни зма“ је при-
су ство ва ло око 100 чланова Матичне секције урбаниста
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Сто педесет инжењра на предавањима
МИ ЛА НА МИ ЛО ВИЋ

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је је на ста ви ла са ре а
ли за ци јом Про гра ма пер ма нент ног уса вр ша ва ња за 
2012. го ди ну, у окви ру ко га ће се одр жа ти пре да ва ња 
из обла сти гра ђе ви нар ства, ар хи тек ту ре, ма шин ства, 
елек тро тех ни ке ур ба ни зма, про стор ног пла ни ра ња…

У прет ход ном пе ри о ду, март – мај, одр жа на су три 
пре да ва ња.

У про сто ри ја ма Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у Бе о
гра ду, 20. мар та 2012. го ди не, одр жа но је пре да ва ње на 
те му “Јав не на бав ке – за кон ска ре гу ла ти ва и прак са”. 
Пре да ва чи су би ли Ма ри ја Ве лич ко вић, ди пло ми ра ни 
прав ник – Ма стер пра ва, струч на са рад ни ца у Аген ци
ји за јав не на бав ке гра да Бе о гра да, Сек тор за грађе вин
ске ра до ве и тех нич ку до ку мен та ци ју и Па вле Кар ле
чик, дипл.еко но ми ста, ру ко во ди лац слу жбе за по сло ве 
јав них на бав ки гра да Зре ња ни на. Ово пре да ва ње је ве
о ма за ин те ре со ва ло чла но ве Ко мо ре, та ко да су при
сут ни, ко јих је би ло 97, има ли при ли ку да се упо зна ју 
са нај бо љом прак сом и про це ду ром у обла сти јав них 
на бав ки, са пра ви ма и оба ве за ма то ком по ступ ка. Би
ло је еду ка тив ног ка рак те ра на ме ње но по ну ђа чи ма или 
за по сле ни ма код по ну ђа ча.

Пре да ва ње на те му “Упра вља ње про јект ном до ку мен
та ци јом и при ме на пре у зе тих европ ских нор ми и стан
дар да“, одр жа но је 25. апри ла 2012. го ди не у Бе о гра ду. 

Пре да вач је био Ми ло ван Гла во њић, дипл.инж.ел. На 
пре да ва њу је би ло ре чи о пре у зе тим европ ским нор ма
ма и стан дар ди ма и мо гућ но сти ма њи хо ве при ме не при 
елек тро про јек то ва њу, ко је је слу ша ло 43 уче сни ка.

Мр Жа кли на Гли го ри је вић, дипл.инж.арх. и Ран ко 
Бо жо вић, дипл.инж.маш., одр жа ли су пре да ва ње “Кли
мат ске про ме не и зе ле на еко но ми ја – ино ва ци је у прак
си ур ба ни стич ког пла ни ра ња Бе о гра да“, 18. ма ја 2012. 
го ди не у Бе о гра ду. Пре да ва чи су ста ви ли ак це нат на 
раз у ме ва ње трен до ва и раз ло ге про ме не уста ље не прак
се ур ба ни стич ког пла ни ра ња као и на по тре бу упо зна
ва ња ур ба ни ста са те о риј ским и прак тич ним ис ку стви
ма зе ле не и енер гет ски одр жи ве стра не прак се. 

То ком ју на би ће одр жа на три пре да ва ња, а те ме и 
пре да ва чи су: „Зна чај на уч нотех но ло шких пар ко
ва у ре ги о нал ном раз во ју  пла ни ра ње и про јек то ва
ње”, ко је ће одр жа ти проф. др Пе тар Мит ко вић, дипл.
инж.арх. за тим, „Кључ ни аспек ти им пле мен та ци је у 
про стор ном пла ни ра њу“, ко је ће одр жа ти Сло бо дан 
Ми тро вић, дипл.инж.арх. и др Не бој ша Сте фа но вић, 
дипл.пр.пла нер. и по след ње „Про јек то ва ње пу те ва: ме
то де ана ли зе и про јек то ва ња си сте ма за одо вод ња ва ње 
са о бра ћај ни ца и за шти ту во да и тла од за га ђе ња“, ко је 
ће одр жа ти др Ја сна Плав шић, дипл.грађ.инж. др Ми
лош Ста нић, дипл.грађ.инж. и мр Алек сан дар Ђу кић, 
дипл.грађ.инж.. 

ПЕР МА НЕНТ НО уСА вР ША вА ЊЕ

Су фИ НАН СИ РА ЊЕ

ИВА НА ЛА зИН

На јав ни кон курс Ма тич не сек ци је ур ба ни ста за 
су фи нан си ра ње сти гло шест зах те ва, док је Из вр шни 
од бор од лу чио да по др жи два прој ке та  Из ло жба са 
пу бли ка ци јом  Не до вр ше не мо дер ни за ци јеиз ме ђу 
уто пи је и праг ма ти зма: ар хи тек ту ра и ур ба ни зам у 
бив шој Ју го сла ви ји и зе мља ма на след ни ци ма и Из ра
да до ку мен тар ног фил ма „Кал ку таград на сла ним је
зе ри ма“ 

У оквиру број них ак тив но сти, пред ви ђе них Пла
ном и про гра мом ра да Ма тич не сек ци је ур ба ни ста за 
2012. го ди ну, је сте и рас пи си ва ње Кон кур са за су фи
нан си ра ње про је ка та из обла сти ур ба ни зма, чи ји је 
глав ни циљ пру жа ње фи нан сиј ске по мо ћи су фи нан
си ра ња про је ка та ко ји су од ин те ре са за уса вр ша ва ње 
чла но ва Ма ти чи не сек ци је ур ба ни ста. Из вр шни од
бор МСУ име но вао је тро чла ну Ко ми си ју за су фи нан
си ра ње про је ка та ко ја је ра ди ла у са ста ву: мр Ти хо мир 
Об ра до вић, пред сед ник и чла но ви Ја сна Ло врић и Со
ња Јо ва но вић. У скла ду са за да ци ма Ко ми си је, рас пи
сан је јав ни Кон курс („По ли ти ка“, 25. ја ну а ра 2012. 

го ди не) на ко ји је, сти гло шест при ја ва. Ко ми си ја је 
кон ста то ва ла број и струк ту ру при спе лих при ја ва, 
кла си фи ко ва ла их, раз мо три ла у пле ну му  и про ве ри
ла ис пу ње ност усло ва из Кон кур са. Сти гло  је шест 
при ја ва у тематској обла сти – струч не пу бли ка ци је, 
пре зен та ци је (књи га, ча со пис, CD/DVD, до ку мен тар
ни филм) и софт ве ри.

На кон раз ма тра ња при сти глих зах те ва за су фи нан
си ра ње про је ка та, Ко ми си ја је, у дво сте пе ном по ступ
ку, пред ло жи ла да се два зах те ва су фи нан си ра ју, што 
су чла но ви Из вр шног од бо ра Ма тич не сек ци је ур ба
ни ста и чла но ви Управ ног од бо ра одо бри ли. За су фи
нан си ра ње су одо бре на:  Из ло жба са пу бли ка ци јом 
 „Не до вр ше не мо дер ни за ци јеиз ме ђу уто пи је и праг
ма ти зма: ар хи тек ту ра и ур ба ни зам у бив шој Ју го сла
ви ји и зе мља ма на след ни ци ма“ и Из ра да до ку мен тар
ног фил ма „Кал ку таград на сла ним је зе ри ма“.

Оста ле при сти гле при ја ве чла но ви Из вр шног од бо
ра  су од би ли за то што сма тра ју да про јек ти, на ве де ни 
у зах те ви ма, ни су на ме ње ни ак тив но сти ма из до ме на 
уна пре ђе ња ур ба ни стич ке стру ке, као и да су не ки би
ли при ја вље ни на прет ход но рас пи са не кон кур се.

По др жа на два ур ба ни стич ка про јек та
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1.   ПРИХОДИ

Врста прихода 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

1 Чланарина 135,000,000.00 135,000,000.00 133,329,907.00 98.76%

2 Накнада за издавање лиценце 14,000,000.00 14,000,000.00 12,712,074.58 90.80%

3 Израда печата чланова ИКС 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%

УКУПНО  ПРИХОДИ 214,000,000.00 215,000,000.00 195,629,016.80 90.99%

2.     РАСХОДИ

     Врста расхода План за 2011.годину Ребаланс плана за 2011. 
годину

Oстварено у период од  01.01.-
31.12. 2011. годинe

Остварено у односу на ребаланс 
 у 2011. години

А Програм рада  ИКС-а 67,300,000.00 70,500,000.00 51,542,001.52 73.11%

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%

УКУПНО  РАСХОДИ 205,100,000.00 213,600,000.00 182,530,980.20 85.45%

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.

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

И З В Е Ш Т А Ј 

о финансијском пословању 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

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

65,000,000.00 74,000,000.00 17,798,422.90 24.05%

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 5,000,000.00 6,200,000.00 4,533,426.19 73.12%

А4 Стручни испити 39,400,000.00 39,400,000.00 27,441,966.51 69.65%

А4.1 Трошкови пореза (ПДВ) 8,200,000.00 8,200,000.00 5,936,123.51 72.39%

А4.2 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%

ИЗвЕШТАЈИ
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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%

УКУПНО РАСХОДИ (А) 67,300,000.00 70,500,000.00 51,542,001.52 73.11%

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 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

Б1.1 Реализација активности матичне секције  
(Извршног одбора и Регионалних одбора)

7,300,000.00 7,300,000.00 7,134,500.38 97.73%

Б1.2 Бруто накнаде чланова ИО 4,450,000.00 4,450,000.00 4,223,132.85 94.90%

Б1. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПРОЈЕКТАНАТА 11,750,000.00 11,750,000.00 11,357,633.23 96.66%

Б2.1 Реализација активности матичне секције  
(Извршног одбора и Регионалних одбора)

6,300,000.00 6,300,000.00 6,297,493.92 99.96%

Б2.2 Бруто накнаде чланова ИО 4,550,000.00 4,550,000.00 4,269,036.33 93.82%

Б2. УКУПНО МАТИЧНА  СЕКЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 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%

Б4. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПЛАНЕРА 2,800,000.00 3,050,000.00 2,942,796.10 96.49%

УКУПНО РАСХОДИ (Б) 31,500,000.00 31,750,000.00 30,593,251.87 96.36%

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%

УКУПНО РАСХОДИ (В) 3,300,000.00 3,300,000.00 3,124,415.83 94.68%

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.

ИЗвЕШТАЈИ
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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%

УКУПНО РАСХОДИ (Г) 65,000,000.00 74,000,000.00 17,798,422.90 24.05%

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 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

  Д.1. Бруто зарада и накнаде за запослене у Секретаријату у Београду 34,500,000.00 34,500,000.00 34,403,048.01 99.72%

  Д.2. Бруто зараде и накнаде за запослене у регионалним канцеларијама 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 100.00%

  Д.3. Бруто накнада за чланове Органа Коморе: УО,НО, председника  и потпредседника  
Скупштине  

23,100,000.00 23,100,000.00 21,937,335.91 94.97%

  Д.4. 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%

  Д.15. Трошкови рекламе и пропаганде 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00%

  Д.16. Трошкови ост. услуга (фотокопирање и др.) 50,000.00 0.00 0.00 0.00%

  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%

  Д.19. Остали финансијски расходи - донације 2,000,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 100.00%

  Д.20. Остали расходи 500,000.00 500,000.00 358,559.44 71.71%

  Д.21. Трошкови горива за службени ауто и одржавање 2,000,000.00 2,500,000.00 2,468,692.84 98.75%

  Д.22. Трошкови непроизводних услуга 400,000.00 500,000.00 443,242.91 88.65%

  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.

ИЗвЕШТАЈИ
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АНА ЖДЕ РО

У пр вој по ло ви ни те ку ће го ди не, на по љу ме ђу на род не 
са рад ње, ак тив но сти Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, би ле су 
усме ре не на уна пре ђе ње са рад ње са ко мо ра ма у ре ги о ну. 
Та ко је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је уче ство ва ла у ра ду 
ску па ко ји је ор га ни зо ва ла Ин же њер ска ко мо ра Цр не Го ре 
ко ја је оку пи ла ин же њер ске ко мо ре из ре ги о на у Пе ра сту 
од 31. ма ја 2012.  до 2. ју на 2012. го ди не. Уче сни ци ску па 
би ли су – Стра хи ња Тр пев ски, пред сед ник Ко мо ре овла
шће них ар хи те ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је, Чр то мир Ре
мец, пред сед ник Ин же њер ске збор ни це Сло ве ни је, проф. 
др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је, Зво ни мир Се вер, пред сед ник Хр ват ске ко мо ре 
гра ђе вин ских ин же ње ра и као до ма ћин Љу бо Стјеп че вић, 
пред сед ник Ин же њер ске ко мо ре Цр не Го ре. 

Де ле га ци ју Ин же њер ске ко мо ре Ср би је пред ста вља ли 
су, по ред пред сед ни ка ИКС и Алек сан дар Ле ко, пред сед
ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу и Ана Жде ро, се
кре тар Ко ми си је.

Са ста нак је одр жан 1. ју на, у при јат ном ам би јен ту хо
те ла „Per Astra“, а пр ва и нај ва жни ја тач ка Днев ног ре да, 
пред ло же на од стра не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, би ла 
је „Усва ја ње Де кла ра ци је о при зна ва њу ква ли фи ка ци ја и 
ли цен ци из ме ђу Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Хр ват ске 
ко мо ре гра ђе вин ских ин же ње ра, Ко мо ре овла шће них ар
хи те ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је, Ин же њер ске збор ни це  
Сло ве ни је и Ин же њер ске ко мо ре Цр не Го ре“.

Увод но из ла га ње је  имао Љу бо Стјеп че вић,  у ко
ме  је при сут не упо знао о про це ду ра ма и усло ви ма 
пред ви ђе ним у Цр ној Го ри за из да ва ње, од но сно 
ускла ђи ва ње ли цен ци стра них др жа вља на, по себ но 
ис та кав ши по тре бу  уна пре ђе ња и раз во ја ква ли те та 
ин же њер ских услу га. Усле ди ла су из ла га ња пред став
ни ка оста лих ко мо ра из ко јих је уоче но да по сто је 
бит не раз ли ке у по гле ду при зна ва ња ква ли фи ка ци ја 
и ли цен ци из ме ђу ко мо ра Ма ке до ни је, Хр ват ске, Ср би

је, Сло ве ни је и Цр не Го ре. Ина че, до ма ћин је пред ло жио 
На црт Де кла ра ци је на ко ји је пред ло же но не ко ли ко из
ме на и до пу на, након чега су се уче сни ци ре ла тив но ла ко 
уса гла си ли око ко нач ног тек ста Де кла ра ци је, и за ка за ли 
ње но пот пи си ва ње за на ред ни дан. 

Основ ни циљ Де кла ра ци је је сте да се на ни воу екс
перт ске гру пе, ко ју ће чи ни ти по је дан пред став ник сва
ке од ре ги о нал них ко мо ра,  утвр ди пред лог Спо ра зу ма 
ко јим ће се за шти ти ти ин те ре си чла но ва пот пи сни ца у 
ме ђу соб ном при зна ва њу ли цен ци, из да тих од стра не др
жа ва пот пи сни ца на сво јој те ри то ри ји, са га ран то ва њем 
истих пра ва са до ми цил ним чла но ви ма ко мо ра.

Дру га тач ка днев ног ре да од но си ла се на ле га ли за ци ју 
бес прав но са гра ђе них обје ка та. Увод но из ла га ње  имао је 
Иван Па ска из Хр ват ске ко мо ре гра ђе вин ских ин же ње ра, 
пре зен ти ра ју ћи про бле ме ко ји по сто је у ве зи са бес прав
но са гра ђе ним објек ти ма као и не сре ђе ним зе мљи шњим 
књи гама. По том су оста ли уче сни ци има ли из ла га ња о 
овом про бле му, ко ји по сто ји у сва кој од зе ма ља уче сни ца. 

У тре ћој тач ки Днев ног ре да проф. др Мир ко Оре шко
вић, члан нај у жег ру ко вод ства Европ ског са ве та ин же њер
ских ко мо ра (ECEC), упо знао је при сут не о пла ни ра ној 
Ан ке ти о од но су ква ли те та и це не ин же њер ских услу га. 

Су тра дан, 2. ју на, одр жан је још је дан са ста нак на ко ме 
је нај пре Чр то мир Ре мец, одр жао пре зен та ци ју пред тсо
је ће ма ни фе ста ци је – „Свет ски ин же њер ски фо рум 2012“ 
(World En gi ne e ring Fo rum), ко ја ће се одр жа ти од 17. до 
21. сеп тем бра у Љу бља ни. Уче сни ци ску па у Пе ра сту јед
но гла сно су по др жа ли ову ма ни фе ста ци ју.

По том је, на за до вољ ство свих при сут них, усле ди ло 
све ча но пот пи си ва ње Де кла ра ци је.

МЕРИДИЈАНИ

са сТа нак Пред сТав ни ка ре ги о нал ниХ ко мо ра у цр ној го ри,  31. мај -2. јун

Де кла ра ци ја о при зна ва њу  
ква ли фи ка ци ја и ли цен ци

Ме ђу на род на кон фе рен ци ја гра ђе ви на ра у Ма ђар ској, 1. ју ни

ко ри сна раз ме на ис ку ста ва
Ме ђу на род на кон фе рен ци ја гра ђе ви на ра одр жа на је 1. јуна у Се ге ди-

ну, на којој је одржано 13 предавања. Ин же њер ску ко мо ру Ср би је пред-
ста вља ла је Ана Кра ков ски Нађ, члан Из вр шног од бо ра Ма тич не сек ци је 
из во ђа ча ра до ва. Уз њу, кон фе рен ци ји су при су ство ва ли и др Хо вањ Ла-
још, до цент на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Су бо ти ци као и Ки раљ Ла сло, 
дипл. грађ.инж. ко ји су ујед но има ли и из лаг ње из обла сти гра ђе ви нар-
ства ве за не за на ше под руч је.

Кон фе рен ци ја је би ла из у зет но ко ри сна и кон струк тив на и пру жи ла 
је мо гућ ност упо зна ва ња но вих про из во да, на чи на гра ђе ња као раз ме-
не лич них ис ку ста ва уче сни ка ску па.

 После потписивања Декларације - Љубо Стјепчевић, 
Чртомир Ремец, Звонимир Север,  
Драгослав Шумарац и Страхиња Трпевски



30

инжењерске коморе србије
Glasnik

ИЗБОРИ

На осно ву чла на 8. Пра вил ни ка о на чи ну 
ор га ни зо ва ња под сек ци ја и Од лу ке о рас пи си
ва њу из бо ра за чла но ве ре ги о нал них од бо ра 
под сек ци ја ма тич не сек ци је про јек та на та, од
но сно, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва, Из
вр шни од бо ри ма тич них сек ци ја про јек та на та 
и из во ђа ча ра до ва до не ли су, 11. ма ја, Од лу ку 
о спро во ђе њу из бо ра за чла но ве ре ги о нал них 
од бо ра под сек ци ја ма тич не сек ци је про јек та
на та, од но сно, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до
ва. На рав но, из бо ри ће се одр жа ти у свих осам 
ре ги о нал них цен та ра и то у под сек циј а ма ди
пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре, гра ђе ви
не, елек тро тех ни ке, ма шин ства и оста лих тех
нич ких стру ка.

Из бо ри се има ју спро ве сти у скла ду са Пра
вил ни ком о на чи ну ор га ни зо ва ња под сек ци ја 
број: 02300318/12. од 20. фе бру а ра 2012. го
ди не у свим Ре ги о нал ним цен три ма и за све ре
ги о нал не од бо ре под сек ци ја нај ка сни је до 30. 
ју на 2012. го ди не.

Из бо ри су стар то ва ли у нај ве ћем Ре ги о нал
ном цен тру у Бе о гра ду и тра ја ли пет да на  од 
21. до 25. ју на, у обе сек ци је – МСП и МСИР. 
Пр ви из бо ри су би ли за ре ги о нал ни од бор 
под сек ци је ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра – 21. ма ја. За тим, 22. ма ја, за ре ги о нал ни 
од бор под сек ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра, 23. ма ја за ре ги о нал ни од бор под
сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре, 
24. ма ја за ре ги о нал ни од бор под сек ци је ди
пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке. По
след њи из бо ри би ли су 25. ма ја за ре ги о нал
ни од бор под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра 
оста лих тех нич ких стру ка.

У оста лих се дам ре ги о нал них цен та ра из бо
ри ће се одр жа ти од 1. до 13. ју на. Пр ви из бо ри 
су би ли у ре ги о нал ним цен три ма у Ва ље ву и 
Чач ку, 1. ју на, за тим, у Су бо ти ци и Кра ље ву 4. 
ју на, он да у Кра гу јев цу 8. ју на, Ни шу 9. ју на, а 
по след њи у Но вом Са ду – 13. ју на. 

                                        Слободанка Симић

Месец дана за МСП и МСИР изборе



31



32

инжењерске коморе србије
Glasnik

ВЕ РА бУ бО њА

Ре ги о нал ни цен тар Бе о град

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди
пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре одр жа
но је 28. фе бру а ра 2012. пре да ва ње: “Са вре
ме ни кон цепт про јек то ва ња кон струк ци ја“.

По сле увод не ре чи др Мир ја не Лу кић, 
ко ја је и ини ци ра ла ово пре да ва ње, проф. 
др Ми о драг Не сто ро вић је ве о ма на дах
ну то и све о бу хват но пред ста вио нај но ви
је  тен ден ци је у кон ци пи ра њу и кре и ра њу 
кон струк ци ја. 

За мах мо дер не ин фор ма ти ке, и ди ги тал
не тех но ло ги је за сно ва не на ма те ма ти ци и 
фи зи ци до ве ло је до еск пан зи је раз во ја но
вих об ли ка кон струк ци ја. Око сни ца и ве
ли ка ин спи ра ци ја са вре ме не ар хи тек ту ре 
је кон струк ци ја. При ро да као глав ни гра ди
тељ и тво рац свих по сто је ћих об ли ка, а на
ро чи то об ли ка жи вих ће ли ја и ор га низама 
је глав на ин спи ра ци ја са вре ме них во де ћих 
ин же ње ра и ар хи те ка та. Са ве ли ком ру ти
ном про фе со ра и жа ром про на ла за ча, проф. 
Не сто ро вић је при ка зао и мно го број не про
јек те ки не тич ке, ла ке, бр зо мон ти ра ју ће  
кон струк ци је, као и ра до ве мно гих са вре
ме них гру па про јек та на та, као што су гру пе 
Нор ма на Фо сте ра, За хе Ха дид, Беч ког сту
диа ар хи тек ту ре, гру пе Гу ген хајм, хо ланд ске 
гру пе Нокс, гру пе Асимп то та и др. Та ко ђе је 
при ка зао и сво ју „тен се гри ти“ ку по лу ко ју 
на жа лост ни је још из вео. Из ван ред ни при
ме ри  Со ни цен тар Бер лин, Спорт ски цен
тар Син га пур, Це нар за во де не спор то ве за 
Олим пи ја ду у Лон до ну 2012, и дру ги мно
го број ни при ме ри нај но ви јих кон струк ци ја, 
су би ли пред мет ди вље ња слушалаца пре да
ва ња, са освр том на не баш сјај ну по зи ци ју 
на ше зе мље у тој обла сти. 

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ма
шин ских ин же ње ра ре ги о нал ног ор га ни
зо вао је 27. фе бру а ра пре да ва ње: “По ве
ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у згра да ма 
пре ла ском на на пла ту ис по ру че не  то плот
не енер ги је из си сте ма да љин ског гре ја ња 
пре ма по тро шњи“.

Пре да ва њу су при су ство ва ли ин же ње ри 
свих стру ка ко ји ма се по сле увод не ре чи и 
крат ког пред ста вља ња пре да ва ча Пе тра Ва
си ље ви ћа, обра ти ла мр Би сер ка Шварц ис
пред ор га ни за ци о ног од бо ра.  На кон то га,  
мр Рад ми ло Са вић је у крат ком увод ном 
де лу упо знао при сут не чла но ве Ко мо ре и 
пред став ни ке ин сти ту ци ја си сте ма, са пред
но сти ма на пла те по тро шње стру је пре ма из
ме ре ној по тро шњи. На осно ву ути са ка при
сут них ко ји су по пу ни ли ан кет не ли сти ћа, 
пре да ва ње је у пот пу но сти ис пу ни ло оче
ки ва ња, са оби љем ко ри сних ин фор ма ци ја. 
При сут ни су у за па жа њи ма и при мед ба ма 
да ли низ пред ло га да се пре да ва ње по но ви, 
од но сно да се пред ста ве и дру ги аспек ти као 
што је при ла го ђа ва ње по сто је ћих то пли фи
ка ци о них си сте ма на зах тев из но вих пра
вил ни ка о енер гет ској ефи а сно сти. 

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди
пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра ре а ли зо
ва но је 6. мар та пре да ва ње: “ Од сум по ра ва
ње дим них га со ва (ОДГ) у тер мо е лек тра на ма 
– про це си и опре ма“. Предавачи, проф. др 
Дра го сла ва Сто јиљ ко вић  и проф. др Алек
сан дар Јо во вић, дипл.маш.инж  су кроз два 
де ла пре да ва ња са под те ма ма  „Де фи ни са
ње под ло га за про јек то ва ње си сте ма ОДГ“ 
и „Про јект не ка рак те ри сти ке по стро је ња за 
ОДГ“, ус пе ли су да ис пу не циљ пре да ва ња а 
то је: упо зна ва ње са усло ви ма за про јек то
ва ње по стро је ња за од сум по ра ва ње дим них 
га со ва на до ма ћим тер мо е лек тра на ма, са 
по себ ним освртом на нео п ход не прет ход
не ра до ве у ци љу при ку пља ња по треб них 
про јект них под ло га, од но сно са гле да ва њу 
нео п ход них усло ва и зах те ва за при пре му и 
из во ђе ње про је ка та ОДГ и слич них стра те
шких про је ка та из обла сти енер ге ти ке и за
шти те жи вот не сре ди не.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди
пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра 3. апри
ла ор га ни зо ва но је пре да ва ње: „Ап сорп
ци о не ма ши не  са ни ско тем пе ра тур ном 
по гон ском то пло том“. При сут не је ис пред 
ре ги о нал ног од бо ра по здра вио мр Зо ран 
Ста јић, дипл.маш.инж., на кон че га је проф. 
др Франц Ко си одр жао пре да ва ње са пу но 

Со лид на ак тив ност у пр вих пет ме се ци
у пр вих 150 да на ове го ди не ре ги о нал ни од бо ри ор га ни зо ва ли су 32 пре да ва
ња, три би не, на уч ноструч на ску па, са ве то ва ња и по се те што се мо же оце ни ти 
као за па же на ак тив ност члан ства. Нај ак тив ни ји су би ли нај ве ћи – Бе о град и 
Но ви Сад, али је Ре ги о нал ни цен тар ча чак, иако је дан од ма њих по бро ју чла
но ва, ор га ни зо вао чак пет ак ци ја – че ти ри пре да ва ња и јед ну по се ту – аеро
дро му у из град њи у ла ђев ци ма
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прак тич них по да та ка. По себ но су пред ста
вље ни прин цип ра да ап сорп ци о них рас
хлад них ма ши на (АРМ), рад не ма те ри је, 
основ ни ма се ни то плот ни би лан си, при ме
на АРМ у си сте му КГХ као и спре га АРМ са 
ни ско тем пе ра тур ним то плот ним из во ри ма.

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же
ње ра ар хи тек ту ре ор га ни зо ва но је 5. апри
ла пре да ва ње: „Срп ска ар хи тек ту ра у 19. и 
20. ве ку“. Члан ор га ни за ци о ног обо ра Др 
Мир ја на Лу кић, дипл.инж.арх., прет ста ви ла 
је пре да ва ча др Зо ра на Ма не ви ћа, једног од 
уте ме љи ва ча исто ри о гра фи је срп ске ар хи
тек ту ре XIX и XX ве ка, ко ји пра ти и до ку
мен ту је до га ђа ња у ар хи тек ту ри пре ко ча
со пи са „Ар хи тек ту ра“ ко ји кон ти ну и ра но 
из ла зи од 1998. го ди не. Пре да ва њу је при
су ство ва ло ви ше од три де сет по се ти ла ца, 
ко ји су пом но пра ти ли из ла га ње. Иако ни је 
да вао илу стра ци је са ме ар хи тек ту ре, пре да
вач је ус пео да др жи па жњу го во ре ћи са мо 
о ауто ри ма по сле ни ци ма ар хи тек ту ре XIX 
и XX  ве ка. Кроз број на ис ку ства, су сре те и 
раз го во ре са ауто ри ма, анег до те и сен тен
це, као и освр том на сти ло ве и ар хи тек ту ру 
тих ства ра о ца, њи хо во обра зо ва ње и раз вој, 
ути ца је Евро пе и Ру си је, ус пео је да до ча ра 
ат мос фе ру тих вре ме на и са ме објек те о ко
ји ма је го во рио.

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же
ње ра оста лих тех нич ких стру ка ре ги о нал
ног цен тра Бе о град, ор га ни зо вао је 18. апри
ла пре да ва ње: “ Про јек то ва ње план та жа 
ви ше го ди шњих по љо при вред них би о е нер
гет ских усе ва“. У увод ној ре чи др Рад ми ла 
Пи вић је прет ста ви ла пре да ва че, ис тра жи
ва че и за чет ни ке успе шног га је ња ви ше го
ди шњих трав них би о е нер гет ских усе ва у 
Ср би ји  др Жељ ка Џе ле то ви ћа и др Го рана 
Ла зића, дипл. инж. по љо при вре де. 

Др Жељ ко Џе ле то вић је украт ко пред ста
вио нај ва жни је би о е нер гет ске усе ве, њи хов 
при вред ни зна чај и пер спек ти ве га је ња. По
себ но је ис та као је рас ту ћи ин те рес за га је
њем би о е нер гет ских усе ва у Све ту и у Ср
би ји. За тим је са же то обра зло жио основ не 
еле мен те про јект ног за дат ка за про јек то
ва ње план та жа ви ше го ди шњих по љо при
вред них би о е нер гет ских усе ва. На гла сио је 
да са др жај и струк ту ра про јект не до ку мен
та ци је мо ра ју би ти у скла ду са оп штим ин
же њер ским стан дар ди ма и у са гла сно сти са 
уоби ча је ном прак сом по љо при вред не про
из вод ње.

Го ран Ла зић, дипл. инж. по љо при вре де, је 
ана ли зи рао рас по де лу па да ви на и тем пе ра
ту ра на под руч ју Ср би је и обра зло жио по
тре бу за на вод ња ва њем ви ше го ди шњих ри
зо ма то зних тра ва.

Пре да ва ње „Де тек ци ја штет них и опа сних 
га со ва, про јек то ва ње т.к мре жа и си сте ма у 
екс по зив но угро же ном про сто ри ма“, одр
жа но 11. ма ја, у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног 
од бо ра еле ктро ин же ње ра, одржа но је у Ве

ли кој са ли Ин сти ту та Ми хај ло Пу пин, пред 
ви ше од пе де сет при сут них ин же ње ра и 
пред став ни ка др жав них и јав них пред у зе
ћа и ин сти ту ци ја. Пред сед ник ор га ни за ци
о ног од бо ра Мир ја на Ја рић – Ћи рић, дипл.
инж.ел., у увод ном обра ћа њу, на пра ви ла је 
пре сек до са да шњих пре да ва ња са ана ли зом 
за кљу ча ка и  пре по ру ка као и ис ку ста ва из 
про јек тант ске прак се. Усле ди ло је пре да ва
ње ко је је тра ја ло 9 до 16 ча со ва и 30 ми ну та, 

по ла са та ду же не го што је пла ни ра но, што 
ука зу је на зна чај те ме као и ин те ре со ва ње 
при сут них. То ком пре да ва ња об ра ђе не су 
сле де ће обла сти: нај че шће при сут ни опа сни 
штет ни га со ви у објек ти ма, њи хо ве ка рак
те ри сти ке, до ма ћа и стра на ре гу ла ти ва. Еx 
сме ше, од ре ђи ва ње зо на опа сно сти, кла си
фи ка ци ја, из бор опре ме за ко ри шће ње у зо
на ма опа сно сти, еду ка ци ја и сер ти фи ка ци ја 
у овој обла сти. Пре да ва чи су би ли ис так ну
ти струч ња ци из ове обла сти: Ни ко ла Кле ут, 
Љи ља на Ан тић, др Ју ли је Цин клер и др М. 
Ту фег чић. Та ко ђе пред ста вље на је и про јек
тант ска прак са, опре ма и ка бло ви, при ме ри 
про је ка та  пре да ва ча Дра га на Ву ко је ви ћа, 
Н. Фи ли по ви ћа, Б. Ђо ри ћа и Т. Ва ра ги ћа. 
Ис пу њен је циљ пре да ва ња: упо зна ва ње 
при сут них са про бле ма ти ком про јек то ва ња 
и из во ђе ња, пре глед рас по ло жи ве опре ме, 
раз ме на ис ку ста ва као и  про ши ре ње зна ња 
про јек та на та, из во ђа ча, ко ри сни ка и оста
лих про фе си о нал ца о тех но ло ги ји, ва же ћим 
стан дар ди ма и про пи си ма и рас по ло жи вој 
опре ми ра ди оп ти ми за ци је ре ше ња у сва кој 
фа зи ре а ли за ци је про јек та.

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же
ње ра ар хи тек ту ре ор га ни зо вао је и одр жао 
28. ма ја  пре да ва ње на те му: „Ар хи те ктон
ска фор ма и но ве тех но ло ги је  (19912011)“ 
у са ли Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. Наш ис
так ну ти ар хи тек та проф. Бра ни слав Ми тро
вић, до пи сни члан СА НУ, при ка зао је сво ја 
де ла ко ја су би ла ве о ма за па же на и оста ви ла 

Предавање „Детекција штетних и опасних гасова, 
пројектовање Т.К  мрежа и система у експозивно угроже-
ном просторима“ имало је добру посећеност
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тра јан ути сак. То су на ро чи то Па ла та Цеп
тер, Стан бе на згра да у Ку ма нов ској ули ци 
и Па ла та у Но вом Са ду. Ка рак те ри стич но 
за све ње го ве објек те је ја сна по де ла на по
ста мент, тор зо и ати ку. Та ко ђе сви објек ти 
има ју ва жан пре лаз из ме ђу спољ њег и уну
тра шњег про сто ра. То се од но си и на згра
ду Ака де ми је ли ков них умет но сти где је ве
о ма ве ли ка раз ли ка и ме ђу про стор из ме ђу 
спољ њег све та и уну тра шњег све та умет но
сти. Код па ла те Цеп тер на гла шен је и мост 
као пре лаз из ме ђу спољ њег и уну тра шњег 
про сто ра, са ко га се са гле да ва до ле под зем
на про сто ри ја а го ре гор њи спра то ви.

Кон струк ци ја од нер ђа ју ћег че ли ка омо гу
ћи ла је да овај ве о ма за ни мљив обје кат има 
по себ но одво јен зид, ко ји је као мо тив на гла
шен на фа са ди, а иза ста кле ну фа са ду ко ја је 
спо ља са кри ве на. На тај на чин уда ља ва њем 
фа сад не рав ни ство рен је ме ђу про стор, пре
лаз из ме ђу спољ њег и уну тра шњег про сто
ра. Та ко је на гла ше на сло је ви тост фор ме, је 
на ро чи то из ра же но код фа са де у Ку ма нов
ској где се по ме ра њем др ве них оп ни, ша ло на 
ства ра без број мо гућ но сти ви зу ра. На тај на
чин це ла фа са да тре пе ри и по ме ра што ства
ра  из ван ре дан ефе кат. По оце ни при сут них 
ово на дах ну то пре да ва ње оства ре ног ар хи
тек те са  пре зен та ци јом свог бо га тог ис ку
ства у ар хи тек ту ри и мно штвом из ве де них 
обје ка та тре ба ло би по но ви ти. 

Ре ги о нал ни цен тар Но ви Сад

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же
ње ра оста лих тех нич ких стру ка ре ги о нал
ног цен тра Но ви Сад, ор га ни зо во је, 26. 
ја ну а ра На уч но струч ни скуп: „Ме ли о ра
ци ја 12“, на По љо при вред ном фа лул те ту 
у Но вом Са ду. У ра ду је уче ство ва ло пре
ко 120 уче сни ка, струч ња ка за ову област 

из на ше зе мље и ре ги о на (Хр ват ска и БИХ/
РС). За скуп „Ме ли о ра ци је 12“  при спе ло је 
27 ра до ва ко ји су од штам па ни у Те мат ском 
збор ни ку ра до ва (ИСБН: 978867520236
3). Ве ћи део ових ра до ва је и пре зен то ван 
на ску пу и об у хва ћен ди ску си јом. На уч но 
струч ни скуп је ор га ни зо ван са ци љем да 
се про мо ви ше, под сти че раз вој и уна пре
ђу је ме ли о ра тив на стру ка али и све оста ле 
стру ке без ко јих ме ли о ра ци је не би би ле то 
што да нас је су и што тре ба да по ста ну, као 
и да се раз ме не ак ту ел на на уч на са зна ња и 
ис ку ства из ове обла сти. Све че шћа по ја ва 
екс трем них хи дроме те о ро ло шких усло ва 
про те клих го ди на још јед ном су под се ти ли 
на зна чај функ ци о нал но сти и ефи ка сно сти 
ме ли о ра ци о них си сте ма. 

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди
пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра 28. 
фе бру а ра одр жа но је пре да ва ње: “Про јек то
ва ње и из град ња по стро је ња за пре чи шћа
ва ње от пад них во да SBR (Se qu en cing Bath 
Re ac tor) у Ср би ји“. Пре да ва ње је одр жа но у 
Све ча ној са ли Фа кул те та тех нич ких на у ка у 
Но вом Са ду у при су ству око 180 уче сни ка. 
Ово ве о ма до бро по се ће но пре да ва ње има
ло је три под те ме. Пр ва је би ла “По стро је ња 
за пре чи шћа ва ње от пад них во да – при ме на 
SBR тех но ло ги је“, пре да вач доц. др Ма ти ја 
Сти пић, дипл.инж.грађ. При ка за на је при
ме на но ве Уред бе о еми си ји за га ђу ју ћих ма
те ри ја у во де и ро ко ви за до сти за ње са по
себ ним освр том на ППОВ ко ји се на ла зе у 
фа зи из град ње, као и они за ко је се по чи ње 
из град ња. Дат је при каз основ них прин ци па 
по ступ ка пре чи шћа ва ња упо тре бље них от
пад них во да на се ља. Де таљ но су из ло же ни 
по ступ ци у при ме ни SBR тех но ло ги је као 
не кон вен ци о нал ног по ступ ка. Да те су пред
но сти SBR у од но су на кла си чан по сту пак. 
Дру гу под те му  „При ме на SBR по ступ ка на 
објек ти ма у Вој во ди нипро јек то ва ње и из
град ња“ пре зен ти рао је Ра до слав Ту лен чић 
и дао  при каз АТВ смер ни ца за про јек то ва
ње SBR по стро је ња, АТВМ210. При ка за не 
су фа зе у по ступ ку про јек то ва ња у скла ду 
са смер ни ца ма. Де таљ но су опи са не ка рак
те ри сти ке SBR тех но ло ги је. На кон кет ним 
при ме ри ма пред став ње ни су ППОВи у фа
зи про јек то ва ња и из град ње. Тре ћа под те
ма је би ла „Ис ку ства са SBR тех но ло ги јом 
на уре ђа ји ма из ве де ним у Ср би ји од 2005 г 
до да на, а пре да ваћ је био Пре драг Ку кољ. 
Пре да вач је пре зен ти рао из ве де не ком пакт
не уре ђа је за пре чи шћа ва ње от пад них во да 
за на се ља, ту ри стич ке цен тре и спе ци јал не 
објек те у Ср би ји ка па ци те та од 400 до 3200 
ЕС. При ка за на ре ше ња и из ве де ни објек ти 
пред ста вља ју ком пак тnе уре ђa је из ве де не у 
на шој зе мљи у ко ме функ ци о ни ше SBR по
сту пак за пре чи шћа ва ње от пад них во да. 

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же
ње ра елек тро тех ни ке ор га ни зо вао је 6. 
мар та  пре да ва ње: “При ме на са вре ме них 
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ИКТ (Ин фор ма ци о но  ко му ни ка ци о не тех
но ло ги је) у ре а ли за ци ји про јек та елек трон
ске упра ве у Вој во ди ни“. Пре да ва ње је одр
жа но у Пла вој са ли Ре ги о нал не при вред не 
ко мо ре Но ви Сад у Но вом Са ду. Пре де сед
ник ор га ни за ци о ног од бо ра Ср ђан Пе ла гић, 
дипл.инж.ел., пред ста вио је пре да ва ча  мр 
Ми ла на Па ро шког, дипл.инж.ел, по моћ ни
ка ди рек то ра Упра ве за за јед нич ке по сло ве 
по кра јин ских ор га на, Вла да АП Вој во ди не. 
Пре да ва ње се пр во осло ни ло на ис ку ства 
дру гих зе ма ља у овој обла сти, из нет је ор га
ни за ци о ни и тех нич ки при ступ ре а ли за ци ји 
ни за про је ка та у овој обла сти. Ука за но је на 
ком плек сност зах те ва ка ко у функ ци о нал
ном, та ко и у тех нич ком по гле ду и по тре бе 
за ни во и ма за шти те си сте ма и по вер љи вих 
по да та ка ко ји цир ку ли шу у ње му. По себ но је 
ука за но на по тре бу стал ног уса вр ша ва ња ка
дро ва у си сте му, ко је је нео п ход но ка ко због 
ујед на ча ва ња зна ња, по што су по чет на зна ња 
ве о ма не у јед на че на, та ко и због мо гућ но сти 
пра ће ња но вих оп ци ја ко је се укљу чу ју у си
стем ње го вим стал ним уна пре ђе њем. 

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди
пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре одр
жа на је 5. апри ла из ло жба: “Цр теж у ар
хи тек ту ри“. На из ло жби су пре ми јер но 
пред ста вље ни ар хи тек тон ски цр те жи на
ста ли од 1996 го ди не до да нас ар хи тек
те Ла сла Си ла ђи ја, дипл.инж.арх. Са др жај 
Из ло жбе омо гу ћа ва увид у де ли мич но Си
ла ђи је во ства ра ла штво, цр тач ки и ар хи
тек тон ски опус. Про мо ци ја ар хи тек ту ре 
као про фе си је ко ја има по себ ну ва жност за 
ква ли тет жи во та гра да и у гра ду, усме ра ва
ње струч не јав но сти на ва жност од го вор ног 
од но са пре ма ур ба ни стич ким про стор ним 
ре ше њи ма, али и афир ма ци ја на у ке кроз 
ра сад Де парт ма на за ар хи тек ту ру ФТНа и 
стру ков ног удру же ња Дру штва ар хи те ка та 
Но вог Са да.

Пре да ва ње: “Об но вљи ви из во ри енер
ги је – енер гет ска ефи ка сност и енер гет ски 
ме наџ мент“, одр жа но је 15. ма ја, у ор га ни за
ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди пло ми ра них ма
шин ских ин же ње ра. Пре да вач је био  проф. 
др Ду шан Гво зде нац, дипл.маш.инж. У пр
вом де лу пре да ва ња об ра дио је прин ци пе 
енер гет ске ефи ка сно сти, по ре кло пој ма и 
по ја ве, ну жност да љег кон ти ну ал ног ра да 
на ње ном по ве ћа њу ге не рал но, али и са по
себ ним освр том на сек тор згра дар ства. Дру
ги пре да вач,  доц. др Јо ван Пе тро вић, дипл.
маш.инж. пре зен ти рао је те му: „Енер гет ски 
ме наџ мент, прин ци пи и ну жност ус по ста
вља ња си сте ма енер гет ског ме наџ мен та за 
да љи одр жи ви раз вој дру штва“. Уче сни ци ма 
пре да ва ња су пред ста вље ни основ ни и ге не
рал ни прин ци пи енер гет ског ме наџ мен та, 
ње гов зна чај и по тре бу им пле мен та ци је си
сте ма енер гет ског ме наџ мен та ра ди кон то
ле енер гет ских то ко ва, сни же ња тро шко ва 
за енер ги ју и енер ген те, сма ње ње по тро шње 

фо сил них го ри ва и еми си је штет них га со ва 
и по ди за ња ква ли та тив ног ни воа енер ге ти
ке ко ри сни ка фи нал не енер ги је. При ка за не 
су и оче ки ва не за кон ске оба ве зе на им пле
мен та ци ји си сте ма енер гет ског ме наџ мен та 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

Ре ги о нал ни цен тар Ниш

У пе ри о ду од 19. до 25. ма ја у ор га ни за
ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди пло ми ра них 
ин же ње ра ар хи тек ту ре, ор га ни зо ва на је Из
ло жба: „Ен те ри јер 12 – Ен те ри јер стам бе них 
и јав них про сто ра“ у Га ле ри ји Дру штва ар
хи те ка та Ни ша. Из ло жбу је отво рио доц. др 
Алек сан дар Ке ко вић, члан Управ ног од бо ра 
ИКСа.  Сту ден ти Гра ђе вин скоар хи тек тон
ског фа кул те та Ни шког уни вер зи те та по је
да на е сти пут су ор га ни зо ва ли из ло жбу сво
јих ра до ва „Ен те ри јер 012“, ко ја је би ла и део 
град ске по ну де у Но ћи му зе ја. Се лек то ва но 
је око 150 гра фич ких ра до ва, 80 је оце ње но 
са нај ви шом оце ном 10, док ће  20 нај бо љих  
би ти при ка за но на из ло жби и пре зен то ва
но у пре по зна тљи вом фор ма ту ка та ло га, 
ко ји ће и ово га пу та у це ло сти би ти ура ђен 
у бо ји. Ди зајн ка та ло га по тра ди ци ји ра де 
сту ден ти уче сни ци из ло жбе као и ре клам ни 
пла кат. Од пре зен то ва них ра до ва на из ло
жби, њих 11 по из бо ру ор га ни за то ра је на
гра ђе но при зна њи ма и при год ним књи га ма 
из обла сти ар хи те кру ре. 

Ре ги о нал ни цен тар Kраљево

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра под
сек ци је ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра 
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одр жа но је 14. мар та пре да ва ње: „По ве
ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у згра да ма 
пре ла ском на на пла ту ис по ру че не   то плот
не енер ги је из си сте ма да љин ског гре ја ња 
пре ма по тро шњи“. Пре да ва ње је одр жа но  у 
Ве ли кој са ли Ре ги о нал не при вред не ко мо
ре у Кра ље ву уз при су ство ва ло 78 чла но ва 
Ко мо ре са те рит при је ре ги о нал ног цен тра 
Кра ље во као и чла но ви дру гих ре ги о нал них 
цен та ра (Ча чак и Кра гу је вац). За кљу чак ко
ји је до нет на овом ску пу био је, да је по
треб но на ову те му одр жа ти и три би не, да се 
струч на јав ност, а на ро чи то чла но ви Ко мо
ре бо ље упо зна ју са са мом ре гу ла ти вом код 
пр oјек то ва ња обје ка та, а у ци љу до би ја ња 
енер гет ски што ефи ка сни јих обје ка та. Та ко
ђе у скло пу за кључ ка ука за но је на по тре бу 
по ја шње ња про јек тан ти ма по што ва ња усло
ва за при кљу че ње бу ду ћих про јек то ва них 
обје ка та на да љин ски си стем гре ја ња, као и 
при кљу че ње ста но ва на си стем ко ји ће ме
ри ти по је ди нач ни утро шак то плот не енер
ги је, а све то у скла ду са но вим тех нич ким 
пр oпи си ма, ко ји сту па ју на сна гу од по чет ка 
ок то бра те ку ће го ди не.

Ре ги о нал ни од бор под сек ци је ди пло ми
ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке ор га ни
зо вао је и одр жао пре да ва ње: „За шти та од 
ди рект них ат мос фер ских пра жње ња хва
таљ ка ма са уре ђа јем за ра но стар то ва ње“. 
Пре да ва ње је одр жа но 22. мар та у са ли Ре
ги о нал не при вред не ко мо ре у Кра ље ву уз 
при су ство 37 чла но ва Ко мо ре. Пре зен ти ра
но  је те о риј ско и прак тич но зна ње пре да
ва ча о хва таљ ка ма са уре ђа јем за ра но стар
то ва ње, ка ко би се мак си мал но за шти ти ли 
објек ти и жи ва би ћа од уда ра гро ма. До га ђај 
су про пра ти ли ло кал ни ме ди ји Кра ље ва, ко
ји су пре да ва ње за бе ле жи ли и ви део за пи
сом. Пре да ва ње је има ло за циљ да пре не се 
те о риј ска и сте че на ис ку ства на раз ли чи
тим објек ти ма из ове обла сти, ко ја је вр ло 
ак ту ел на у очу ва њу обје ка та и жи вих би ћа 
од уда ра гро ма, да чла но ве ко мо ре до дат но 
еду ку је, ка ко би мо гли да при ме не са зна ње 
и   ис ку ство у про јек то ва њу и из во ђе њу гро

мо бран ских ин ста ла ци је са мак си мал ним 
обез бе ђе њем обје ка та и жи вих би ћа од уда
ра гро ма.

Чла но ви Ко мо ре са те ри то ри је три ре
ги о нал на цен тра: Кра ље во, Кра гу је вац и 
Ча чак ор га ни зо ва но су об и шли 23. мар та 
за вр шне ра до ве на При ста ни шној згра ди 
аеро дро ма „Мо ра ва“ у Ла ђев ци ма код Кра
ље ва. Око 160 ин же ње ра има ло је част да 
оби ђе обје кат и на ли цу ме ста ви ди успе
шно претварање не ка да шњег вој ног аеро
дро ма „Ла ђев ци“ у аеро дром за ци вил ни 
ва жду шни са о бра ћај.  Увод ну реч и оп ште 
ка рак те ри сти ке ци вил ног де ла аеро дро
ма, из нео је пот пу ков ник Зо ран Па вло вић. 
Ком плекс са свим пра те ћим објек ти ма, об
у хва та 57 глав них про је ка та свих сег ме на
та аеро дром ског ком плек са. То је ре зул тат 
ре а ли за ци је дав не иде је о тран сфор ма ци ји 
вој ног у ци вил ни аеро дром. По сле ви ше ме
сеч них ра до ва на из град њи тер мо е нер гет
ског бло ка, си сте ма за во до снаб де ва ње и ка
на ли за ци ју, пар кин га и тра фоста ни це, као 
и згра де кон трол ног тор ња и аеро дром ске 
згра де по вр ши не 5.600 ква драт них ме та ра, 
аеро дром ће уско ро би ти завршен. При
сут ним чла но ви ма Ко мо ре пре зен ти ра на 
је ком плет на тех но ло ги ја из град ње објек
та. Над зор ни ор ган ис пред Ми ни стар ства 
од бра не РС, Ду ши ца Бу квић, дипл.инж.
арх., Во ји слав Јо вић, дипл.инж.ел. и Урош 
Бо шко вић, ис пред глав ног Из во ђа ча ра до
ва,  пре не ли су сво ја ис ку ства ин же ње ри
ма свих стру ка ка ко би се на ред ни слич ни 
објек ти што пре при ве ли на ме ни, а жи те љи 
Чачка, Кра ље ва и око ли не ко нач но до би ли 
аеро дром за ци вил ни ва зду шни са о бра ћај.

Ре ги о нал ни цен тар ва ље во

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же
ње ра ар хи тек ту ре ор га ни зо ва ао је 7. мар
та три би ну: „Пред ста вља ње пла на и об ја
шње ње план ског ре ше ња Пла на ге не рал не 
ре гу ла ци је „Цен тар“ Ва ље во са пре по ру ка
ма за оп ти мал ну при ме ну пра ви ла пла на“. 
Пре да ва чи су би ли Вла сти мир Чар но је вић 
и Ви о ле та Пе тро вић, обо је  дипл.инж.арх. 
ко ји су и ру ко во ди ли ти мом за из ра ду овог 
план ског до ку мен та при Јав ном пред у зе
ћу «Ди рек ци ја за ур ба ни зам и гра ђе вин ско 
зе мљи ште» у Ва ље ву. Пре да ва чи су на ис
цр пан, про фе си о нал но ар гу мен то ван на
чин, упо зна ли при сут не са то ком из ра де 
и ис хо дом план ског ак та, уз стал ни осврт 
на ме то до ло ги ју ра да кроз кон крет не при
ме ре и уви де у по је ди не сег мен те план ског 
под руч ја. Обра зло же не су све по став ке и 
смер ни це као де тер ми нан те ма три це бу ду
ћег раз вој ног кон цеп та, као и пре ми се ко
ји ма се фо ку си ра ју све сло же но сти ур ба не 
и фи зич ке струк ту ре цен тра Ва ље ва, све до 
ко нач ног ре ше ња ко је у се би су бли ми ра све 
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аспек те ре ле вант не за је дан ова кав план
ски до ку мент (про стор новре мен ски кон
ти ну и тет, на сле ђе и са вре ме ни ток раз во ја 
у ком плек сном об у хва ту; еко ном ско со ци
јал ни, об ли ков но естет ски, еко ло шки...), а 
све у ме ри одр жи вог раз во ја цен трал не зо
не Гра да Ва ље ва.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди
пло ми ра них ин же ње ра оста лих тех нич ких 
стру ка ре ги о нал ног цен тра Ва ље во ор га ни
зо ва на је 29. мар та три би на: „Рас кр сни це са 
кру жним то ком са о бра ћа ја у Ср би ји“, ко ја 
је одр жа на у са ли Тех нич ке шко ле у Ва ље
ву.Пре да вач Дра ган Пу ца ре вић, дипл, инж. 

са о бра ћа ја, је кроз оп шир ну пре зен та ци ју 
об у хва тио исто ри јат по тре бе и ре а ли за ци
је кру жних то ко ва са о бра ћа ја ко ри сте ћи се 
по да ци ма из це ле Евро пе. Ка ко је из овог 
де ла би ло очи гле но да су се рас кр сни це са 
кру жним то ком гра ди ле са мо на ме сти ма 
укр шта ња пет и ви ше град ских са о бра ћај
ни ца то је уско по ве за но са ар хи тек тон
ским ре ше њи ма пла ни ра ња и струк ту ре 
на се ља кроз сфе рич ни рас по ред улич не 
мре же (па у ко ва мре жа). Оства рен је циљ а 
то је упо зна ва ње чла но ва са но вим тен ден
ци ја ма при ме не рас кр сни ца са кру жним 
то ком са о бра ћа ја кроз без бед ни ја и ефи
ка сни ја ре ше ња у на чи ну ре гу ли са ња са о
бра ћа ја код укр шта ња три или ви ше ули
ца и пу те ва или пак при ме на кру жног то ка 
са о бра ћа ја код без бед ни јих скре та ња или 
по лу ку ру жних окре та ња на про мет ним са
о бра ћај ни ца ма.

Ре ги о нал ни цен тар Кра гу је вац

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди
пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре ор га
ни зо ва но је19. мар та пре да ва ње: „Ре ви та
ли за ци ја до ли не ре ке Цр ни це – оп шти на 
Па ра ћин“. Пре зен та ци ја се ба ви ла при ка
зом прет ход них ис тра жи ва ња обје ка та из 
Сред њег ве ка, са план ским, про јек тант ским 
и из во ђач ким мо де ли ма бу ду ће ре а ли за ци
је об но ве и ре ви та ли за ци је де ла до ли не ре
ке Цр ни це код Па ра ћи на. На пре да ва њу је 

био при ка зан ве ли ки број слај до ва ко ји су 
до ча ра ли вред но сти кул тур ног пеј за жа и 
кон тек ста у ко ме је сме штен ан самбл ма на
стир ских ску пи на у до ли ни ре ке Цр ни це. 
Ар хи тек тон ски и трет ман фи ним умет но
сти ма, мо ра ју да упот пу не «дух ме ста» и ам
би јен тал не зах те ве. 

Ре ги о нал ни од бор под сек ци је ди пло ми
ра них ин же ње ра оста лих тех нич ких стру ка 
ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац, ор га ни зо
ва но је10. апри ла пре да ва ње: „Упра вља ње 
и про це на вред но сти не по крет но сти“. Пр
ви део пре да ва ња је одр жа ла доц. др За гор
ка Го спа вић, дипл.инж.ге од. и по ја сни ла 
да рад пред ста вља упо зна ва ње са пој мом 
упра вља ња и про це на ма вред но сти не по
крет но сти, али и за кон ске ре гу ла ти ве, по
тре бе и ко ри сти про це не са освр том на 
ме то де и по сту пак при про це ни вред но сти 
не по крет но сти. Дру ги део пре да ва ња одр
жао је Зо ран Ђу рић, ко ји је при сут ни ма 
об ја снио ме то де про це не и еле мен те пред
ме та про це не. Том при ли ком је на гла сио да 
при ли ком из ра де про це не, од но сно од ре
ђи ва ња вред но сти не крет ни не, по треб но 
је од ре ди ти на чин или ме то ду ко јом ће се 
утвр ди ти објек тив на вред ност не крет ни не 
на ба зи еле ме на та ко ји ту вред ност де тер

ми ни шу. Брз тех но ло шки раз вој у обла сти 
об ра де ба зе по да та ка у по гле ду из ра де ди
ги тал них ор то фо то и век тор ских пла но ва 
као и ко ри шће ње мул ти ме ди јал них по да
та ка уз мо гућ ност ме ђу соб ног по ве зи ва ња 
ви ше др жав них ин сти ту ци ја, до ве ли су до 
при ме не ма сов не про це не не по крет но сти.

Ре ги о нал ни од бор под сек ци је ди пло
ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре ор га ни
зо ва но је 27. апри ла пре да ва ње: „Мо гу ћи 
при сту пи ур ба ној ре мо де ла ци ји Ми ло ше
вог вен ца и зо не Вој но тех нич ког за во да у 
Кра гу јев цу“ у Га ле ри ји На род ног му зе ја у 
Кра гу јев цу. Пре да вач Алек сан дар Руд ник 
Ми ла но вић, дипл.инж.арх., дао је при каз 
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Трибине „Раскрснице са кружним током  
саобраћаја у Србији“, одржана у Ваљеву 29. марта

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



38

инжењерске коморе србије
Glasnik

по сто је ћег ста ња исто риј ски и ар хи тек тон
ски нај зна чај ни јих обје ка та зо не „Ми ло шев 
ве нац“ и зо не ин ду стриј ског кул тур ног на
сле ђа Кра гу јев ца под на зи вом „Алек сан
дров Ар се нал“. Зна ча јан део пре да ва ња по
све ћен је ин тер на ци о нал ним при ме ри ма 
ин тер по ла ци је, ре гу ла ци је и ре мо де ла ци је 
та квих зо на и обје ка та. При ме ри на ве де ни 
у пре да ва њу као и ме то до ло ги ја и при сту пи 
ре а ли за ци ји ре ви та ли за ци је, пред ста вља ју 
та ко ђе не сум њи во нео п ход на по зи тив на 
ис ку ства за све бу ду ће ин тер вен ци је у зо
на ма ко је по се ду ју та кво на сле ђе на те ри
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Са вре ме ни трен
до ви ре ви та ли за ци је под ра зу ме ва ју пре 
све га но ве са др жа је у за шти ће ним зо на ма, 
и то упра во оне ко ји пред ста вља ју не до ста
ју ће функ ци о нал не и про стор не ком по нен
те без ко јих ни је мо гу ће оства ри ти одр жи
вост по сто је ћих струк ту ра. Пре да ва ње је 
има ло за циљ при ка зи ва ње ве ли ке ле пе зе 
ши рег оквир при сту па мо гу ћих ин тер вен
ци ја на при ме ри ма ре ше ња из ин тер на ци
о нал не прак се, са ци љем ства ра ња што је 
мо гу ће бо љих пред у сло ва за им пле мен ти
ра ње раз ли чи тих ви до ва функ ци ја и на ме
на у по сто је ћи ам би јент.

Ре ги о нал ни од бор под сек ци је оста лих 
ди пло ми ра них ин же ње ра одр жа но је 15. ма
ја пре да ва ње са те мом „По шу мља ва ње град
ских под руч ја – са ак цен том на ми кро зо не“, 
у све ча ној са ли РПК у Кра гу јев цу. Пре да
ва чи су би ли др Ми ла на Ме да ре ви ћа, дипл.
инж.шум. де кан Шу мар ског фа кул те та и 
Го ран Три ван, дипл.инж.шум. се кре тар Се
кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не  
Бе о град. У  пр вом де лу пре да ва ња ука за но 
је  по тре бу еду ка ци је у шу мар ском сек то ру 
као пер ма нен тан про цес обра зо ва ња шу
мар ских струч ња ка са ци љем уна пре ђе ња и 
одр жи во сти га здо ва ња шум ским ре сур сем. 
Зна чај шу ма за Шу ма диј ско под руч је је у 
осно ви би тан из два раз ло га: пр ви, за то што 
шу ме чи не ско ро тре ћи ну укуп не те ри то ри
је под руч ја (око 26%), а дру ги, због њи хо
вих „ка рак те ри сти ка ко је у сми слу ко ри сног 
учин ка по ста ју функ ци је“. У дру штви ма као 
што је на ше, нај ве ћи број ста нов ни ка кон
цен три сан је у гра до ви ма, због че га је ве ћи 
при ти сак на зе ле не по вр ши не, са јед не стра
не град ских ме на џе ра и ин ве сти то ра у же љи 
за ве ћом стам бе нопо слов ном град њом, а са 
дру ге опо ни ра ју ће стра не, за шти та ра и гра
ђа на  ко ји  на овим по вр ши на ма тра же про
стор за ре кре а ци ју и од мор од сва ко днев ног 
стре са и бр зог ур ба ног жи во та. Град Кра
гу је вац има по тен ци ја ла да у зна чај ној ме
ри по ве ћа енер гет ску ефи ка сност у обла сти 
при ме не ал тер на тив них из во ра енер ги је, 
за то што је по ре кло шум ских за јед ни ца из
да нач ко, тран спорт на дис тан це при вла че ња 
дрв них сор ти ме на та до вољ но при хва тљи ва, 
а дрв ни оста так ко ји оста је у шу ми, на кон 
из ра де углав ном про стро ног др ве та ве ли ки, 

пре ко 30%, што пред ста вља ди рект ни из вор 
би о ма се. За кљу чак је да би се за по че та те ма 
мо гла раз ма тра ти за окру глим сто лом у дру
штву еми нент них струч ња ка и за ин те ре со
ва не јав но сти, ка ко би се до не ли за кључ ци 
ко ји ће ре зул ти ра ти про јек ти ма ко ји ће сва
ка ко има ти за циљ по ве ћа ње броја рад них 
ме ста и бо љи и угод ни ји жи во т.

Ре ги о нал ни цен тар ча чак

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же
ње ра елек тро тех ни ке ор га ни зо вао је и одр
жа но 2. мар та пре да ва ње: „Ма ле хи дро е лек
тра не  од иде је до ре а ли за ци је“. Пре да ва ње 
је одр жа но у Зе ле ној са ли Елек тро ди стри бу
ци је Ча чак, а пре да вач је био Ра до мир Ми
ле кић, дипл.инж.ел. из Чач ка. Пре да ва ње је 
би ло на ме ње но свим ин же ње ри ма тех нич
ких стру ка ко ји се ба ве про јек то ва њем и 
из о ђе њем ра до ва. Основ ни циљ пре да ва ња 
је упо зна ва ње слу ша ла ца са свим ре ал ним 
усло ви ма и ин же њер ским при сту пом при
ли ком при пре ме, про јек то ва ња и из град ње 
ми ни хи дро е лек тра на. Пре да ва њем су об у
хва ће не уоби ча је не про це ду ре при ба вља ња 
ад ми ни стра тив не и тех нич ке до ку мен та ци
је ко ја од го ва ра ма лим хи дро е лек тра на ма 
про точ ног ти па (сна га ма њих од 1 MW), од
но сно гру па хи дро е лек тра на за ко је ло ка ци
ску и гра ђе вин ску до зво лу из да је над ле жна 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. За МХЕ сна ге 
ве ће од 1 MW из да је де Енер гет ска до зво ла 
од стра не Ми ни стар ства ин фра струк ту ре. 

ру дар ства и енер ге ти ке. Пре да вач је пре зен
ти рао хо до грам ак тив но сти на ре а ли за ци ји 
МХЕ, ко ји про пи су ју за ко ни, уред бе и пра
вил ни ци. Као и сва ки про је кат, и овај у ре
а ли за ци ји има ве ли ки број кри тич них та ча
ка, спор них ак тив но сти, пре пре ка ко је се не 
ви де у пр ви мах, а ко је мо гу угро зи ти укуп ну 
ре а ли за ци ју МХЕ. Аутор је обра зло жио сва
ки по је ди нач ни ко рак хо до гра ма и пре нео 
сво ја лич на ис ку ства и све по те шко ће на ко
је је на и ла зио у ре а ли за ци ји овог про јек та, 
што је слу ша о це на ро чи то за ни ма ло, као и 
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ре ше ња пре да ва ча ка ко да исте пре ва зи ђе.
У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди

пло ми ра них  ма шин ских ин же ње ра ре ги о
нал ног цен тра Ча чак одр жа но је 16. мар та 
пре да ва ње: „При ме на ме то де  ко со усме
ре но бу ше ње (Ho ri zon tal Di rec ti o nal Dril
ling  HDD) на из град њи и ре кон струк ци ји 
во до во да и га со во да. Пре да ва ње је одр жа но 
у Зе ле ној са ли Елек тро ди стри бу ци је Чач ка, 
а би ло је на ме ње но свим ин же ње ри ма ко ји 
се ба ве из град њом, ко ри шће њем и одр жа
ва њем це во во да. Пре да вач је био Дра гу тин 
Де дић, дипл.инж.маш. Ме то да „ко со усме
ре но бу ше ње“ је у осно ви пре вод стан дар
да „Ho ri zon tal Di rec ti o nal Dril ling“, ка ко је 
ина че уста љен на зив у зе мља ма ЕУ и Аме
ри ци. Основ ни циљ пре да ва ња је упо зна ва
ње про јек та на та и из во ђа ча ра до ва са но вом 
ме то дом по ста вља ња ин ста ла ци ја ис под 
ауто пу те ва и оста лих са о бра ћај ни ца, же ле
знич ких пру га, во до то ко ва без рас ко па ва ња 
и са пра ће њем за да тог па да, од но сно ни ве
ле те ин ста ла ци ја. При ме на ове ме то де све 
је ра ши ре ни ја јер се из бе га ва ју не га тив ни 
ефек ти рас ко па ва ња, убр за ва рад и обез бе
ђу је не сме тан рад по сто је ћих ин фра струк
тур них обје ка та. По ред еко ном ских уште да, 
ор га ни за ци ја гра ди ли шта је јед но став ни ја, 
не ма об у ста вља ња са о бра ћа ја, са на ци је са
о бра ћај ни ца и оба ло у твр да по сле про ко па

ва ња. Олак ша ва се и спро во ђе ње ме ра без
бед но сти и за шти те на ра ду. При сут ни ма је 
по де љен ЦД са пре зен та ци јом.  

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра под
сек ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра  ор га ни зо ва на је 23. мар та по се та 
и оби ла зак при ста ни шне згра де аеро дро ма 
„Мо ра ва“ у Ла ђев ци ма код Кра ље ва.

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин
же ње ра елек тро тех ни ке ор га ни зо вао је и 
одр жао 27. апри ла пре да ва ње: „Па мет не 
елек трич не ин ста ла ци је у функ ци ји енер
гет ске ефи ка сно сти“, у Зе ле ној са ли Елек
тро ди стри бу ци је Ча чак. Пре да вач Пе ри ца 
Лу ко вић, дипл.инж.ел. се освр нуо на са вре
ме не трен до ве и про пи се ве за не за из град
њу  енер гет ски ефи ка сних обје ка та при че
му све ин ста ла ци је мо ра ју да за до во ље те 
но ве про пи се ко ји има ју за циљ из град њу 
ква ли тет ни јих обје ка та. При сут ни на овом 
пре да ва њу има ли су при ли ку да упот пу не 
по сто је ћа зна ња и ис ку ства но вим са зна
њи ма из обла сти кућ не ауто ма ти ке и енер
гет ске ефи ка сно сти обје ка та. Циљ пре да
ва ња је упо зна ва ње члан ства са нај но ви јим 
тех нич ким до стиг ну ћи ма из обла сти ауто
ма ти за ци је стам бе них обје ка та, укљу чу
ју ћи енер гет ску ефи ка сност стам бе них и 
по слов них обје ка та са аспек та елек тро ин
ста ла ци ја. 
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РА ДО МИР МИ ЛЕ КИЋ

Овај текст пред ста вља по ку шај да се јед но 
не по сред но ис ку ство у ре а ли за ци ји про је ка та 
из обла сти ми ни хи дро е лек тра на (МХЕ), у кон
крет ном слу ча ју за МХЕ „Бе ли ка мен“ сна ге 1,5 
ме га ват МW, ста ви на увид за ин те ре со ва ној и 
струч ној јав но сти. У ра ду се об ра ђу је уоби ча је на 
про це ду ра при ба вља ња ад ми ни стра тив не и тех
нич ке до ку мен та ци је ко ја од го ва ра про јек ти ма 
ма лих хи дро е лек тра на (сна га ма њих од 2 mW) 
про точ ног ти па. 

Бран ске хи дро е лек тра не има ју дру ги ни во и 
дру гу при ро ду про бле ма, та ко да се овај из ло
же ни при ступ град њи не мо же у ве ли кој ме ри 
при ме ни ти код њих. Да кле, реч у овом ра ду је о 
гру пи хи дро е лек тра на за ко је Ло ка циј ску и Гра
ђе вин ску до зво лу из да је над ле жна је ди ни ца ло
кал не са мо у пра ве, а Енер гет ску до зво лу из да је 
Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке са мо за 
сна ге елек тра на ве ће од 1МW. 

Хо до грам ак тив но сти на ре а ли за ци ји МХЕ, 
ко јег на ме ћу за ко ни, уред бе и пра вил ни ци има ју 
ве ли ки број кри тич них та ча ка, спор них ак тив
но сти и кри тич них пре пре ка ко је се не ви де у 
пр ви мах и не на слу ћу ју се раз ме ре до ко јих мо
гу угро зи ти укуп ну ре а ли за ци ју про јек та МХЕ. 
Же ља ауто ра овог тек ста је упра во да ука же на 
не ке њих.

Об но вљи ви из во ри енер ги је и ма ле хи дро
е лек тра не, као њи хов атрак тив ни део, у на шој 
јав но сти су пред ста вље ни на не а де ква тан на
чин. Пред ста вље ни су та ко да су мно ги у то ме 
ви де ли не сва ки да шњу шан су за ве ли ки би знис, 
не ки су ви де ли шан су да део при род них ре сур
са  не ми ло срд но при гра бе се би, не ки су до би
ли иде ју да сво је те шко тр жи шно при вре ђи ва
ње пре то че у ста бил но и ла год но. Ра зни има о ци 
нов ца су ви де ли шан су да свој име так пре тво ре 
у ста би лан, ду го ро чан и кон ти ну а лан и на да све 
го спод ствен, из вор до бре за ра де. Ни је ма ли број 
и оних ко ји не ма ју ни шта од све га то га, па чак ни 
ми ни мал на зна ња о ма лим хи дро е лек тра на ма, а 
по же ле ли су да на пра ве ма лу елек тра ну на те ме
љи ма дав но сру ше не „де ди не во де ни це“, и та ко 
ре ше сво је ег зи стен ци јал но пи та ње. Ве ли ки је 
број и оних ко ји су се на по кон се ти ли да по сто је 
не ка не при сту пач на, кр ше ви та и не плод на има
ња ко ја се мо гу пре ве сти на њих оста вин ским 
по ступ ци ма за на кнад но про на ђе ну имо ви ну, те 
се та ко од јед ном ука за ла при ли ка да ре ше сво
је ег зи стен ци јал не про бле ме за у век, усту па њем 
има ња за град њу ма лих хи дро е лек тра на. На жа
лост ни ко од њих не ће мо ћи да ис пу ни сво ја оче

ки ва ња иако су се сви да ли у пра ви „јуриш“ на 
обе ћа ну сре ћу и до бро ће за сме та ти озбиљ ним 
гра ди те љи ма. Ре зул тат је не сна ла же ње ин сти ту
ци ја, збу ње ност и ре зиг ни ра ност пра вих ин ве
сти то ра и на ро чи то оте жа на про ход ност ква ли
тет них про је ка та.

Сле ди при каз ре до сле да ак тив но сти – хо до
грам ко ји је, у слу ча ју МХЕ „Бе ли ка мен“, дао по
зи ти ван ре зул тат, за пра во, до вео до ци ља. 

1. Тре ба фор ми ра ти по себ ну фир му, но си о ца 
свих ак тив но сти на ре а ли за ци ји из град ње МХЕ, 
као не за ви са ног тр жи шног су бјек та, ко ји ће се 
ба ви ти са мо том де лат но шћу; 

2. По ста ви ти ква ли тет ног пројкт ме на џе ра са 
ве ли ким овла шће њи ма, ко ји ће се осла ња ти на 
кон сул тан те свих стру ка;

3. Из вр ши ти из бор ло ка ци је на ко јој ће се 
гра ди ти МХЕ на ба зи ве ли ког бро ја кри те ри ју ма 
из во дљи во сти, кри те ри ју ма ра ци о нал ног ис ко
ри ште ња хи дро по тен ци ја ла и про фи та бил но сти 
про јек та. Ово је пр ва ве ли ка при ли ка за гре шку 
па је по треб но по све ти ти јој нај ве ћу струч ну па
жњу;

4. При ба ви ти Ин фор ма ци ју о ло ка ци ји, од 
над ле жне слу жбе оп штин ске упра ве, за ода бра
ну ло ка ци ју;

5. Из ра ди ти по ла зну ва ри јан ту Идеј ног ре
ше ња МХЕ, на ба зи те ин фор ма ци је и рас по ло
жи вих тех нич ких по да та ка о хи дро по тен ци ја лу 
и те ре ну, по ста ви ти нај ве ро ват ни ју кон цеп ци ју 
МХЕ;

6. На ба зи Идеј ног ре ше ња МХЕ од над ле жног 
опе ра то ра ди стри бу тив ног си сте ма при ба ви ти 
Ми шље ње о мо гућ но сти при кљу че ња МХЕ на 
мре жу;

7. Кре ну ти у из ра ду екс перт ских под ло га, пр
ва од њих је Хи дро ло шка сту ди ја ко јом се ве ри
фи ку је про ток ода бра ног во до то ка. Ту се до би ја 
кључ ни од го вор „да ли иза бра ни во до ток има 
ре ле вант ну ко ли чи ну во де или не ма, и шта се 
сме ко ри сти ти“. (Ов де се пра ви гре шка за ко ју се 
ка је те ка да све већ бу де ка сно!!!);

8. На ура ђе ну Хи дро ло шку сту ди ју се при ба
вља Ми шље ње РХМЗ – а, ко је пред ста вља ин
сти ту ци о нал ну ве ри фи ка ци ју хи дро ло ги је на 
пред мет ној ло ка ци ји; 

9. Па ра лел но са прет ход ним ак тив но сти ма 
при ба вља се Ми шље ње ЈП Ср би ја во де, на ба зи 
Идеј ног ре ше ња МХЕ и оста ле пра те ће до ку мен
та ци је, пре ма ухо да ној про це ду ри;

10. Од бан ке, или на дру ги на чин, при ба вља 
се Из ја ва о фи нан сиј ској по др шци град њи МХЕ;

11. Из ра ђу је се Прет ход на сту ди ја оправ да но
сти са Ге не рал ним про јек том.

СТРуч НО ПРЕ ДА вА ЊЕ

Од иде је до гра ђе вин ске до зво ле  
за мини хидроелектране
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До би је на до ку мен та су углав ном до вољ на за 
при ба вља ње Ре ше ња о Енер гет ској до зво ли од 
Ми ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке.

Ва жна, по себ но ком пли ко ва на и че сто пре су
да на фа за при пре ме град ње су решење имовин
скоправних односа. 

Про бле ми са ре ша ва њем имо вин ских од но са 
мо гу го ди на ма да про ду же про цес при пре ме ло
ка ци је за град њу, па чак и да је за у ста ве. Ин фор
ма ци ју о ово ме тре ба има ти у нај ра ни јој мо гу ћој 
фа зи при пре ме град ње, без њи хо вог ре ше ња не
ма Ло ка циј ске до зво ле,

Сле ди Ло ка циј ска до зво ла ко ја је су штин ски 
нај ва жни ји до ку мент, јер за ње но до би ја ње мо
ра ју би ти ре ше не кључ не ства ри ко је мо гу за у
ста ви ти или оспо ри ти град њу. Њен са став ни 
део чи не усло ви ин сти ту ци ја, нај че шће, на ба зи 
прет ход но да тих ми шље ња. То су Вод ни усло ви, 
Усло ви за при кљу чак МХЕ на елек тро е нер гет
ски си стем, Усло ви „Те ле ко ма Ср би је“, „Пу те ва 
Ср би је“, „Вој ске Ср би је“, „Же ле зни це Ср би је“, 
ло кал не ко му нал не ор га ни за ци је, Усло ви над
ле жног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и 
дру ги.

По себ на па жња се мо ра обра ти ти на Усло ве 
за шти те жи вот не сре ди не. Да би Ин ве сти тор 
био си гу ран да еко ло шки усло ви град ње ни су 
ели ми ни шу ћи или не зах те ва ју не при хва тљив 
тро шак, по жељ но је већ у овој фа зи про јек та 
при ба ви ти Ми шље ње над ле жног ре со ра ло кал
не са мо у пра ве за по сло ве еко ло ги је и за шти те 
жи вот не сре ди не. 

До би ја њем Ло ка циј ске до зво ле за вр ша ва се 
зна чај на ад ми ни стра тив ма фа за и те жи ште вра
ћа на при пре му и из ра ду про јект не до ку мен та
ци је. У при пре му ула зе из бор про јек тант ског 
ти ма, из ра да Ела бо ра та о ге о дет ским ра до ви ма 
и из ра да Ела бо ра та о ге о ло шким ра до ви ма. 

Од про јек та на та се тра жи да про у че сва до са
да при ба вље на до ку мен та и тех нич ке под ло ге, и 
пи сме но из ја сне о њи хо вом ква ли те ту и упо тре
бљи во сти. Од про јек та на та се тра жи да са чи не 
про јект не за дат ке и обим ела бо ра та ге о ло ги је и 
ге о де зи је и до пу не оста лих под ло га.

Од про јек та на та тра жи ти да по но во ура де Ге
не рал ни про је кат са Сту ди јом оправ да но сти (у 
скра ће ном об ли ку) на ба зи ствар них усло ва и 
екс перт ских под ло га, са ана ли зом ве ћег бро ја 
ва ри јант них кон цеп циј ских ре ше ња. Циљ је ко
нач ни из бор кон цеп та МХЕ, ко ји ће се об ра ђи
ва ти глав ним про јек том. 

МХЕ тре ба кон ци пи ра ти има ју ћи у ви ду век 
ра да од пре ко 40 го ди на и усло ве не пре кид ног.

Ово је мо ме нат ка да се ла ко пра ве, а те шко, 
или ни ка ко, от кла ња ју тех нич ке струк тур не гре
шке. Од го вор ност је ве ли ка и на про јек тан ту и 
на ин ве сти то ру за ло ше по сле ди це из бо ра.

При сту па се из ра ди Глав ног про јек та на ба зи 
усво је ног кон цеп циј ског ре ше ња.

Ре ви зи ју про јек та тре ба ура ди ти по себ но у 
фа зи из бо ра Ко нач ног кон цеп циј ског ре ше ња, а 
ка сни је вр ши ти ре ви зи ју „у хо ду“.

Лош из бор на чи на за хва та ња и пре чи шћа ва
ња во де ства ра огром не те шко ре ши ве про бле ме, 

ако се не ма до бра сли ка о „ве ли ким во да ма“, бу
јич ном на но су и не чи сто ћа ма,

До вод во де до тур би не је сло жен про блем ко
ји ина че ко шта пре ко 50% укуп не ин ве сти ци је. 
Ње гов из бор је по себ но сло жен и зах те ва па
жљи ве и оп се жне тех но е ко ном ске ана ли зе. Да 
ли вод под при ти ском или сло бод но те че ње, ка
кве вод не гра ђе ви не итд.

Из бор хи дро ме ха нич ке опре ме, (тур би на 
– ге не ра тор) је по жељ но ура ди ти у ра ној фа зи 
глав ног про јек та ка ко би се ма шин ска згра да и 
те ме љи ра ди ли пре ма опре ми ко ја ће се угра ђи
ва ти. Из бор је зах те ван, јер има не ко ли ко ни

воа ква ли те та ко је се оте жа но кон тро ли шу и 
не ко ли ко ни воа це на за опре му, ко ја че сто ни је 
ускла ђе на са ква ли те том. 

На кон за вр шет ка про јек та и успе шне ре ви зи
је при ба вља ју се са гла сно сти свих ин сти ту ци ја 
ко је су то и усло ви ле.

До би ја њем свих по треб них са гла сно сти на 
Глав ни про је кат, до ка зом да су ре ше ни имо вин
ски од но си, при ла га њем дру гих стан дар ди зо ва
нох до ку ме на та о ис пу ње но сти фи нан сиј ских 
и ад ми ни стра тив них усло ва, сти че се пра во на 
до би ја ње  Гра ђе вин ске до зво ле, као ко нач ног ци
ља пр ве ета пе град ње МХЕ. Овај за вр шни чин је 
пре вас ход но прав на про це ду ра и кон тро ла ис
пу ње но сти свих усло ва. Он је са свим пред ви див 
и не тра је ду го.

Кад све ово про ђе те, да не ка жем – про тут њи
те, про сто се из не на ди те ка ко сте од јед ном до би
ли гра ђе вин ску до зво лу, а ни сте ни при ме ти ли 
да је про шло две го ди не и се дам ме се ци односно 
943 да на, што је за на ше, срп ске, при ли ке до бар 
ре зул тат! Шта оста је, осим да се ка же – „срећ не 
вам ра не ју на ци“.

СТРуч НО ПРЕ ДА вА ЊЕ

Радомир Милекић: „Ово своје излагање морам да завр-
шим борбеном реченицом - „срећне вам ране јунаци„
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ДОГАЂАЈИ

СЛО бО ДАН КУ ЈУН џИЋ*

7. БИNА све ча но је отво ре на 19. апри ла у 
га ле ри ји „Про грес“  из ло жбом ’’Пе де сет го ди
на ар хи тек ту ре Лон до на’’. Ма ни фе ста ци ју је 
отво рио Пре драг Мар ко вић, ми ни стар кул ту
ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
Ср би је, а при сут ни ма су се обра ти ли и Мајк 
Да вен порт,  ам ба са дор Ве ли ке Бри та ни је у Бе о
гра ду, То ни О’Бра јен, ди рек тор ’’Бри тан ског са
ве та’’, проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и Да ни ца Јо во вић
Про да но вић, про грам ска ди рек тор ка БИNАе. 

„Надам се да се на овој из ло жби осе ћа и до бра 
енер ги ја гра да и до бра енер ги ја згра да, али и да 
се ја сно сaгле да  на чин на ко ји је чи та ва ма ни фе
ста ци ја, Бе о град ска ин тер на ци о нал на из ло жба 
ар хи тек ту ре, кон ци пи ра на“, ре као је ми ни стар 
Мар ко вић, отва ра ју ћи 7. БИNАу . „Сви ми ко ји 
смо за љу бље ни ци у Лон дон зна мо да то ни је ар
хи тек ту ра гра да, већ гра до ва, ко ји чи ни Лон дон, 
што се ле по и ла ко мо же уочи ти па жљи вим пре
гле да њем ове из ло жбе“. 

„Кре а тив ност и про фе си о на ли зам су илу
стро ва ни ра до ви ма при ка за ним на овој сјај ној 
из ло жби, ла ко се уоча ва, али оно што се не ви ди 
су згра де/објек ти ко ји ис пу ња ва ју кри те ри ју ме 
и има ју „енер гет ски па сош“, ис та као је Дра го
слав Шу ма рац, пред сед ник ИКС. „То је од из у
зет не ва жно сти, јер све но во и згра ђе не, али и 
ста ре згра де, на те ри то ри ји Ср би је, мо ра ће да 
има ју „енер гет ски па сош“. Наиме, Ин же њер ска 
ко мо ра Ср би је у са рад њи са  Ми ни стар ством 
за шти те жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор
ног пла ни ра ња, за вр ши ла је про је кат енер гет
ске ефи ка сно сти згра да, из ра дом Пра вил ни ка о 
енер гет ској ефи ка сно сти згра да и Пра вил ника 
о усло ви ма, са др жи ни и на чи ну из да ва ња сер
ти фи ка та о енер гет ским свој стви ма згра да. Пре 
две не де ље, 7. апри ла по че ла је обу ка на ших чла
но ва, ко ји ће по сле сте че них но вих зна ња и из
ра де и од бра не ела бо ра та, по ста ти, по чев од 15. 
ју на, пр ви ли цен ци ра ни ин же ње ри за енер гет
ску ефи ка сност згра да“. 

Ово го ди шња БИNА одр жа на је под сло га ном 
„Енер ги ја гра да“ за то што град чи не ње го во при
род но окру же ње, мно штво ра зно вр сних ку ћа, 
мре жа ули ца и отво ре них про сто ра, ко му нал на 
ин фра струк ту ра,  као и раз ли чи ти љу ди ко ји га 
на се ља ва ју и гра де по ве зу ју ћи се у дру штве не, 
кул тур не, по ли тич ке и еко ном ске си сте ме. Уза
јам ним де ло ва њем  и раз ме ном при ро де, гра да 
и љу ди, ства ра се енер ги ја ко ја одр жа ва град и 
ко ја је нео п ход на за ње гов раз вој. Што су од но
си ком плек сни ји, мо гућ но сти раз ме не се умно
го стру ча ва ју, а енер ги ја гра да уве ћа ва:  град ра
сте и ме ња се. То, ме ђу тим, не зна чи увек и да 
на пре ду је. Да би на пре до вао, град мо ра, увек 
из но ва, да ус по ста вља рав но те жу из ме ђу ство
ре не и упо тре бље не енер ги је. Због то га они ко ји 
жи ве у гра ду, они ко ји бри ну о ње му и они ко ји 
гра де град, мо ра ју не пре ста но да про на ла зе што 

Енер ги ја гра да – БИNА 2012
Од кра ја мар та до по чет ка ма ја (28. март – 4. мај) у кул тур ној по ну ди 
Бе о гра да до ми ни ра ла је ар хи тек ту ра по што су се ове го ди не „пре кло
пи ле“ две нај зна чај ни је на ци о на ле ар хи тек тон ске ма ни фе ста ци је   34. 
Са лон ар хи тек ту ре и 7. БИNА

7. бе о град ска ин Тер на ци о нал на не де ља ар Хи Тек Ту ре – би на, 19. аПрил - 4. мај

го ди шње на гра де бе о гра да 
добили ма ру ши ћи и биNа
Град Бе о град по де се ти пут је на гра дио сво је нај бо ље 

по је дин це за ре зул та те ост варе не у про шлој и кон ти ну и
ра ним ства ра лач ким го ди на ма, у 18 раз ли чи тих обла сти: у 
ка те го ри ји ма умет но сти, на у ке, ме ди ци не, ар хи тек ту ре и 
ур ба ни зма, но ви нар ства, обра зо ва ња и спор та. За Го ди шња 
при зна ња је кон ку ри са ло 177 кан ди да та, а у два се лек ци о на 
кру га, 30 по је ди на ца по не ло је Го ди шње на гра де Бе о гра да, 
ко је су им уру че не 19. апри ла „тач но у под не“ у Скуп шти ни 
гра да. За ни мљи во је да је проф. Дар ко Ма ру шић, д.и.а. је
ди ни ла у ре ат са две Го ди шње на гра де Бе о гра да.

Ме ђу ла у ре а ти ма су би ли Ми ле ни ја и Дар ко Ма ру шић, 
д.и.а. за ком би но ва ну деч ју уста но ву „Це рак Ви но гра ди“, 
у ка те го ри ји ар хи тек ту ра и ур ба ни зам, од но сно, Је ле на 
Ива но вићВој во дић, Да ни ца Јо во вићПро да но вић, Та ња 
Кон ли, Иван Ку ци на, Дар ко Ма ру шић, Ру жи ца Спа ић, Ана 
Јан ко вићЧор бић, Ми ли ца и Ми лан Мак си мо вић и Алек са 
Бо јо вић, чла но ви про ши ре ног Аутор ског ти ма Бе о град ске 
ин тер на ци о нал не не де ље ар хи тек ту ре (БИNА), у ка те го ри
ји  из у зе тан до при нос у ре а ли за ци ји до га ђа ја од зна ча ја за 
Град Бе о град. 

Награда гра да Бе о гра да се до де љу је сре ди ном апри ла 
сва ке го ди не за прет ход ну го ди ну. Пр ви пут је до де ље на за 
2002. го ди ну. Ове на гра де су на след ни це чу ве не Ок то бар
ске на гра де Бе о гра да, ко ја се до де љи ва ла 20. ок то бра – да на 
ка да је 1944. го ди не Бе о град осло бо ђен од не мач ке оку па
ци је у Дру гом свет ском ра ту.
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инжењерске коморе србије
Glasnik

бо ље на чи не за ус по ста вља ње но вих мо гућ но сти 
раз ме не, као  и што бо ља сред ства за одр жа ва ње 
рав но те же ство ре не и упо тре бље не енер ги је гра
да. БИNА 2012 при дру жу је се тра га њи ма за но
вим мо гућ но сти ма уна пре ђе ња гра да уве ћа њем 
енер ги је ко ја на ста је урав но те же ном раз ме ном 
при ро де, гра да и љу ди. Ства ра ју ћи плат фор му 
за раз ме ну нај но ви јих са зна ња о гра ду, и по све
ћу ју ћи се под сти ца њу те раз ме не, БИNА 2012 
исто вре ме но на сто ји да уве ћа енер ги ју гра да и 
да раз ви је спо соб ност љу ди да кри тич ки и кре
а тив но ути чу на ње гов на пре дак. Ми си ја БИNЕ 
у пра ће њу, пре но ше њу и укљу чи ва њу у са вре ме
не свет ске трен до ве у ар хи тек ту ри, тра си ра на 
прет ход них шест го ди на, на ста вља се...

Ово го ди шња Бе о град ска ин тер на ци о нал
на не де ља ар хи тек ту ре одржа на је сед ми пут за 
ре дом (пр ви пут 2006. го ди не) уз уче шће сто
ти нак до ма ћих и ино стар них ар хи те ка та и те
о ре ти ча ра ар хи тек ту ре из Ве ли ке Бри та ни је, 
Аустри је, САД, Хо лан ди је, Фин ске/Норвешк е и 
СР Nемачке. Ево ка ко је пре ци зно из гле дала 7. 
БИNА у број ка ма и оце на ма: бо гат, ква ли те тан 
и ра зно вр стан про грам од ви јао се на 15 ме ста у 
цен тру гра да. Про грам се са сто јао од: 8 пре да
ва ња, 8 из ло жби, 2 струч на во ђе ња кроз из ло
жбе, јед не ви део про јек ци је, 10 ар хи тек тон ских 

шет њи, 4 деч је ра ди о ни це, 2 ра ди о ни це за сред
њо школ це, јед не сту дент ске ра ди о ни це, 4 пред
ста вља ња књи га, 5 три би на, јед не про мо ци је и 
до де ле на гра де Дру штва ар хи те ка та Бе о гра да и 5 
спон зор ских пре зен та ци ја. Ви ше од 50 де ша ва
ња за јед но са отва ра њи ма и при год ним дру же
њи ма, са ви ше од 100 уче сни ка про гра ма –ор га
ни зо ва ла је гру па од око 25 осо ба и 10 сту де на та 
во лон те ра. Да би се све ово оства ри ло би ло је 
по треб но на пра ви ти са рад њу са три по кро ви те
ља, 34 парт не ра, јед ним до на то ром, 11 спон зо ра 
као и 14 ме диј ских парт не ра. Као и свих пред
ход них го ди на Ин же њер ска ко мо ра Ср би је би ла 
је је дан од три по кро ви те ња БИNА – по ред ИКС, 
ту су још и Град Бе о град и Ми ни стар ство кул
ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма тич ког дру штва. 
Ви ше не го икад до са да, ово го ди шња БИNА је 
би ла при сут на у ме ди ји ма: но вин ски члан ци са 
на ја ва ма и ин тер вју и ма, го сто ва ња у окви ру ра
диј ских про гра ма и на ТВ ста ни ца ма ко је су из 
да на у дан из ве шта ва ле о БИNА. О ма ни фе ста
ци ји је об ја вље но око 150 чла на ка у пи са ним ме
ди ји ма и на ин тер нет пор та ли ма, еми то ва но је 
25 го сто ва ња у те ле ви зиј ским про гра ми ма и 20 
го сто ва ња у ра диј ским еми си ја ма. 

У окви ру 7. БИNА при ка за но је осам из ло жби и 
јед на ви део про јек ци ја. По став ке из ло жби би ле су 

ДОГАЂАЈИ

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
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у Кул тур ном цен тру Бе о гра да, га ле ри ја ма Арт
гет и Ли ков ној га ле ри ји, О3one, Про грес и у 
Аустриј ском кул тур ном фо ру му. Називи из ло
жби су би ли: Пе де сет го ди на ар хи тек ту ре Лон
до на (ку стос: Ко ми тет Клу ба ар хи тек ту ре, Ве
ли ка Бри та ни ја), Необичан свет (аутор: Хе ралд 
Хунд), Qu er bar (ауто ри: Би ро Qu er kraft, Аустри
ја), Го ди шње на гра де за ар хи тек ту ру и Ар хи тек
тон ски и ур ба ни стич ки кон кур си (ор га ни за то
ри: Дру штво ар хи те ка та Бе о гра да и Удру же ње 
ар хи те ка та Ср би је), Тек сту ре ар хи тек ту ре Бер
ли на (аутор: Ми лош Ко мле нић, са рад ник: Бо јан 
Здрав ко вић), Раз глед ни це из Евро пе (ку стос: 
Ђор ђе Сто ја но вић  уче сни ци: Адам Вук ма нов, 
Дра га на Чеб зан Ан тић, Игор Пан тић, Је ле на Ву
чић, Кри сти јан Чеб зан, Ми лан Ши ја ко вић, Ми
ле на Стој ко вић, Ми ле на Сто пић и Ми лош Дим
чић), PQ2011// ар хи тек ту ра// иде ал ни про стор 
из во ђач ких умет но сти – ви део (ку стос: Миа 
Да вид, ауто ри: Миа Да вид, До ри јан Ко лун џи ја, 
Ра ди во је Ди ну ло вић, Ми лан Твр ди шић, ауто ри 
објек та: Ра ди во је Ди ну ло вић, Ран ко Ра до вић, 
Зо ри ца Са ви чић, Иштван Хуп ко).

Без сум ње нај по се ће ни ји до га ђај ово го ди
шње БИNА би ла је из ло жба о Лон до ну. Nаиме, 
књи га „Новија бри тан ска ар хи тек ту ра“ би ла је 
ин спи ра ци ја (пре ко се кре та ра Клу ба за ар хи
тек ту ру, Пи те ра Ма ре ја) за из ло жбу „Пе де сет 
го ди на ар хи тек ту ре Лон до на   19602010“  ко ја 
је одр жа на у Га ле ри ји Про грес и тра ја ла че ти ри 
да на ду же од БИNА 012 – до 8. ма ја. Циљ из ло
жбе је по но во био укљу чи вост – да се при ка же 
ве о ма ши ро ка ле пе за ра до ва за вр ше них у Лон
до ну то ком по ла ве ка, у пе ри о ди ма про цва та 
– и на за до ва ња. Ра до ви при ка за ни на из ло жби 
по ка зу ју раст Лон до на у по сле рат ном пе ри о ду 
као гло бал не пре сто ни це ар хи тек ту ре, по зи ци
ју оја ча ну ње го вом уло гом ме ђу на род ног цен
тра обра зо ва ња у обла сти ар хи тек ту ре, као и 
свет ске фи нан сиј ске пре сто ни це. У окви ру пра
те ћег про гра ма, пу бли ку су кроз из ло жбу во ди ли 
Пи тер Би шоп и Марк Брер ли, ко ји су, уз Мај кла 

Теј ло ра, одр жа ли ве о ма за па же на пре да ва ња о 
свом ра ду и ар хи тек ту ри и ур ба ни зму Лон до на. 
Сва ко днев но су одр жа ва не и ра ди о ни це за де
цу Град и све тлост, за де цу од 1317 го ди на, чи ја 
је те ма би ла ана ли за слич но сти и раз ли чи то сти 
ур ба не струк ту ре гра до ва Бе о гра да и Лон до на, 
кроз по сте пе но пра вље ње ма ке та ова два гра да. 
Ра ди о ни цу су во ди ле Ксе ни ја Смо ља нић и Ва ња 
Ен бу ла јев, а ор га ни за тор је био Цен тар за про
мо ци ју на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

Дру га нај по се ће ни ја из ло жба би ла је „Ар хи
тек тон ски и ур ба ни стич ки кон кур си у пе ри о
ду мај 2011 – мај 2012. Ова тра ди ци о нал на из
ло жба Бе о град ске не де ље ар хи тек ту ре, има за 
циљ да при ка же кон курс не ра до ве на ста ле у 
то ку прет ход не го ди не, при ка за ни су ра до ви са 
че ти ри ар хи тек тон ско ур ба ни стич ких кон кур
са. Пр ви  По зив ни кон курс, за сту ден те Ар хи
тек тон ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
ко ји ра де ди плом ски ма стер рад, не а но ним ни  
јед но сте пе ни, за из ра ду идеј ног ар хи тек тон ског 
ре ше ња са еле мен ти ма идеј ног про јек та за „ан
самбл мул ти кул ту рал ног цен тра“ у Ор лов ском 
на се љу, оп шти на Зве зда ра, у Бе о гра ду. Дру ги  
Јав ни ано ним ни ур ба ни стич коар хи тек тон ски 
кон курс за идеј но ур ба ни стич коар хи тек тон
ско ре ше ње стам бе ног ком плек са на ло ка ци ји у 
ули ци др Ива на Ри ба ра, оп шти на Нови Бе о град 
у Бе о гра ду. Тре ћи  Оп шти јав ни и ано ним ни 
кон курс за из ра ду идеј ног ур ба ни стич коар хи
тек тон ског ре ше ња стам бе нопо слов ног ком
плек са со ци јал ног ста но ва ња у на се љу Ов ча, 
оп шти на Па ли лу ла на ка та стар ској пар це ли 
3672/3 К.О. Ов ча, у Бе о гра ду. Че твр ти  Оп шти 
јав ни ано ним ни про јект ни кон курс за из ра ду 
идеј ног ре ше ња ти пи зи ра ног „бу ле вар ског ки о
ска“ на под руч ју оп шти не Зве зда ра, у Бу ле ва ру 
кра ља Алек сан дра у Бе о гра ду.

Ка да је реч о пре да ва њи ма одр жа но их је 
осам  еx ка те дра, три би не, књи ге, ви део за пи си 
и про јек ти). Пре да ва ња: Пе де сет го ди на ар хи
тек ту ре Лон до на (пре да вач Пи тер Би шоп, Ве ли
ка Бри та ниа), Об ли ко ва ње Лон до на (пре да вач 
Марк Брер ли, Ве ли ка Бри та ни ја), Про јек то ва ње 
у по тра зи за ефи ка сно шћу  по за дин ска при ча 
о ве лодро му за Лон дон 2012 (пре да вач Мајкл 
Теј лор, Ве ли ка Бри та ни ја), Про је кат – мо дел 
Ов ча 2011/12: Про јек то ва ње на се ља – јед но 
но во ис ку ство (ауто ри: ТИМ 8), Енер ги ја гра
да и обје кат ар хи тек ту ре (пре да вач Бра ни слав 
Ми тро вић, Ср би ја), Иза зо ви Тре ћег Бе о гра да: 
Так тич ки план за адап ти бил ни ур ба ни раз вој 
(пре да вач Пе тар За кла но вић, Хо лан ди ја), Ур
ба ни ди зајн по сле 1945: Гло бал на пер спек ти ва 
(пре да вач Деј вид Гре јем Шејн, САД, по др шка: 
Ам ба са да САД у Бе о гра ду), Ис тра жи ва ње сло
је ва бе о град ске ар хи тек ту ре (пре да ва чи Ве сна 
Ву чи нић и Ми о драг Нинић), По ре кло ур ба ни
за ци је, слу чај Ис тан бул: При каз раз во ја од XIX 
до XXI ве ка (пре да вач Ор хан Есен, Тур ска). 
Ка да је реч о ти би на ма оне су би ле по све ће не 
 PEC HA KUC HA Енер ги ја гра да (мо де ра то ри: 
Миа Да вид и Ми лан Ђу рић), Јед но под се ћа ње на 
Ран ка Ра до ви ћа (мо де ра тор: Бо јан Ко ва че вић) и 

ДОГАЂАЈИ

биNа иницијаТива
Уво ђе њем ру бри ке БИNА ИНИЦИЈАТИВА у ка та лог сво

је ма ни фе ста ци је, аутор ски тим Бе о град ске ин тер на ци о нал не 
не де ље ар хи тек ту ре же ли да пру жи по др шку свим ини ци ја
ти ва ма, ко је има ју за циљ за шти ту по сто је ћег и бу ду ћег гра
ди тељ ског на сле ђа гра да Бе о гра да. Ини ци ра ју ћи ства ра ње 
ор га ни за ци је Dо.Cо.Mо.Mо Ср би ја, БИNА је отво ри ла пут 
ства ра њу плат фор му за кри тич ки ди ја лог о про бле ми ма за
шти те гра ди тељ ског на сле ђа. С об зи ром да је вре ме ном сте
кла ре пу та ци ју ре спек та бил не ор га ни за ци је, са ве ли ком по
се ће но шћу пу бли ке ко ја ни је ис кљу чи во струч на, БИNА же ли 
да ак тив ни је укљу чи ши ру јав ност у про ми шља ње ре ша ва ња 
град ских про бле ма. БИNА ће сва ке го ди не по др жа ва ти ова
кве ини ци ја ти ве и за то по зи ва мо све за ин те ре со ва не да нам 
се у то ме при дру же. 

инжењерске коморе србије
Glasnik
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Ма па упра вља ња Бе о гра дом (мо де ра то ри раз го
во ра су би ли: Ален Спа хић, Ду брав ка Се ку лић, 
Наташа Јан ко вић и Ана Са вић). 

Пра ти о ци ма и по се ти о ци ма ово го ди шње 
БИNА би ле су пре дстава ље не сле де ће књи ге: У 
иде ја ма, ауто ра Ми ло ша Ко мле ни ћа, Срп ски ар
хи тек ти 2000–2010, аутор ке Ана ма ри је Ко венц 
Ву јић, Тра ди ци ја – тран зи ци ја: Упо тре ба на сле
ђа у ар хи тек ту ри, ауто ра Бо ри слава Пе тро вића 
и Ивана Ра шко вића и Из гу бље но – на ђе но (раз
го вор је во дио Иван Мар ко вић, District 6, док су 
о књи зи го во ри ли   Жи во јин Ба та Ка раПе шић, 
Бо јан Ко ва че вић и Дра ган Жив ко вић). 

7. БИNА, са свим слу чај но, има ла је и се дам 
ра ди о ни ца  БИNА Ка би на  сту дент ска ра ди
о ни ца на отво ре ном (ауто ри: би ро MDH, Фин
ска/Норвешк а и Наташа Зед ник), По зна то – 
ви ђе но дру гим очи ма  сту дент ска ра ди о ни ца 
(во ди тељ је био Ненад По по вић, СР Немачка), 
Ани ми ра ни град  деч ја ра ди о ни ца за уз раст 12 
– 15 го ди на (во ди те љи су би ли Би ља на Бран
ко вић, Бо ја на Пет ко вић и Ро ма на Бо шко вић), 
Град и све тлост  деч ја ра ди о ни ца за де цу уз ра
ста 13–17 го ди на (во ди те љи Ксе ни ја Смо ља нић 
и Ва ња Ен бу ла јев, Цен тар за про мо ци ју на у ке 
РС), Ар хи тек тон ске при че  ра ди о нич ка три би
на за сред њо школ це (во ди тељ ПРО ЦЕС еду ка
тив на ар хи тек ту ра), Кре а тив на упо тре ба гра
да  ра ди о ни ца за сред њо школ це (во ди те љи су 
би ли Би ља на Бран ко вић, Ро ма на Бо шко вић и 

Бра ти слав Бран ко вић) и Ше та ју ћи град  де чи ја 
ра ди о ни ца за уз раст 9–11 го ди на (во ди те љи су 
би ли  Би ља на Бран ко вић, Наташа Ка та ли на и 
Ро ма на Бо шко вић).

Највећи број до га ђа ја био је у кор пу су “шет
ње“, а би ло их је де сет, и то: Бе о град ис под Бе о
гра да – оби ла зак Та шмај дан ских пе ћи на (во дич 
је био но ви нар Зо ран Николић, аутор исто и ме
не књи ге), Ту ра под зем ним Бе о гра дом (во ди чи 
су би ли из Го2 Ср би ја), Сав ске оба ле и оно што 
их спа ја  do.co.mo.mo шет ња бро дом (во ди чи 
су би ли Ма ри ја Мар ти но вић и До бри во је Ла ле 
Ерић, do.co.mo.mo Ср би ја), Але ја ма Новог гро
бља (во дич је би ла Ви о ле та Обре но вић), Ин ду
стриј ско на сле ђе Бе о гра да (во дич је био Ри фат 
Ку ле но вић), Ар хи тек ту ра и вој ска (во дич је био 
Иван Мар ко вић, Dis trict 6), Фа кул те ти и би бли
о те ке Бе о гра да (во ди чи су би ли Кри сти на Мах, 
Di strict 6 и Је ли ца Јо ва но вић, do.co.mo.mo Ср
би ја), Згра да и реч  исто ри јат штам па не ре чи 
у Ср би ји (во ди чи су би ли Вла да на Пут ник, Di
strict 6 и do.co.mo.mo Ср би ја), Ја сам Бе о гра ђа
нин – шет ња за сред њо школ це (во ди чи су би
ли До бри во је Ла ле Ерић, do.co.mo.mo Ср би ја и 
Иван Мар ко вић, Dis trict 6) и Из гу бље но – на ђе
но (во дич је био Иван Мар ко вић, Dis trict 6).

* У изради овог прилога аутор је користио текст Јелене 
Ивановић Војводић и фотографије Сења Вилд

ДОГАЂАЈИ инжењерске коморе србије
Glasnik

Током 16 дана трајања Београдске интернационалне недеље архитектуре, било је организовано преко 50 де ша ва ња са ви-
ше од 100 уче сни ка десетак про гра ма (изложби, предавања, трибина, радионица, промоција књига и шетњи по граду), а да 
би се ово оства ри ло би ло је по треб но на пра ви ти са рад њу са три по кро ви те ља, 34 парт не ра, јед ним до на то ром, 11 спон зо-
ра као и 14 ме диј ских парт не ра
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МР бО РИС ГЛИ ГИЋ*
СВЕ ТИ СЛАВ СИ ђЕ ЛИЋ *
ДУ ШАН бА њА ЛИЋ*

Но ви дво ко ло сеч ни же ле знич ки мост пре ко Ве ли
ке Мо ра ве код Ћу при је има ти пи чан по преч ни пре сек 
бру то га ба ри та од око 11,0x9,5м без ре ви зи о них ста за 
од но сно око 13,5x9,5 са ре ви зи о ним ста за ма. Про јек то
ван је као за тво ре на че лич на ре шет ка ста кон струк ци ја 
са ко ло во зним за сто ром у ко ри ту од ор то троп не пло че 
на до њем по ја су. Ор то троп на пло ча је ин те грал ни део 
до њег по ја са глав них ре шет ка стих но са ча. Про јек тан
ти (Си ни ша Ми хај ло вић, дипл.грађ.инж. са сард ни ци
ма, Са о бра ћај ни Ин сти тут ЦИП, Бе о град) су све ве зе 
на мо сту пред ви де ли у за ва ре ној из ра ди, ка ко ра ди о
нич ке та ко и мон та жне, и идеј ним про јек том мон та же 
пред ви ђе на је из град ња при вре ме ног објек та ко ји би 
омо гу ћио ве ли ки обим за ва ри ва ња ви со ког ква ли те та 
(кла се Б) у кон тро ли са ним рад ним усло ви ма. Ге не рал
ни из во ђач ра до ва (АЛ ПИ НА) са по ди зво ђа чи ма је, на
кон ана ли за, од лу чио да гра ди пре ма пред ло же ном ре
ше њу мон та же, укљу чу ју ћи из во ђе ње свих мон та жних 
спо је ва за ва ри ва њем. Ово је под ра зу ме ва ло и из град њу 
при вре ме ног објек та  ра ди о ни це, ко ја је пред мет овог 
струч ног ра да, у ко ме би се обез бе ди ли кон ти ну и ра ни 
кон тро ли са ни рад ни усло ви за по тре бе, пре све га, за ва
ри ва ња али и дру гих ра до ва.

Тен дер ском по ну дом је за по тре бе из град ње при вре
ме ног објек та по ну ђач под це нио ин ве сти ци о ну вред
ност те је на кон по ку ша ја да се са соп стве ним ка па
ци те ти ма укло пи у пред ви ђен бу џет од лу чио да упу ти 
зах те ве за По ну де по си сте му ин же ње рин га од но сно 
по си сте му „кључ у ру ке“. Јед на од еки па ко ја је до би ла 
Зах тев за по ну ду су и ауто ри ово га ра да ко јим се да је 
при каз тех нич ког ре ше ња, град ње и по кре та ња успе
шно ре а ли зо ва ног објек та по крет не ха ле.

ТЕх НО Е КО НОМ СКА АНА лИ ЗА   
Обје кат је про јек то ван за соп стве ну те жи ну и ам би

јен тал на оп те ре ће ња од сне га, ве тра и тем пе ра тур них 
про ме на. Ре ша ва ње овог кон струк тер ски не мно го зах
те ва ног за дат ка по ка за ло је сву ме ђу соб ну за ви сност 
раз ли чи тих аспе ка та ин же њер ског про бле ма. Све у 
све му, про јек то ва ње, гра ђе ње и по ме ра ње овог по крет
ног објек та пру жи ло је нео бич но ве ли ко за до вољ ство 
ауто ри ма и ре зул то ва ло је је дин стве ном кон струк ци јом 
(при ли ком по чет них ис тра жа и ва ња ли те ра ту ре и ис ку
ста ва ни је на ђе но ни шта слич но у све ту).

Оче ки ва ло се, по го то во што су ауто ри ин же ње ри 

кон струк тив ци, да ће се оп ти ми за ци јом но се ће че лич
не кон струк ци је ха ле, где је пр во бит но ста вљен ак це нат, 
по сти ћи до вољ но кон ку рент на це на. Вр ше на је тех но
е ко ном ска ана ли за са из бо рим раз ли чи тих ти по ва по
преч них но са ча (оп ти ми зи ра ни за ва ре ни но са чи про ме
њи ве ви си не, ре шет ка сти но са чи, ком би но ва ни пу ни и 
ре шет ка сти си сте ми) али је вр ше но и па ра ме тар ско ме
ња ње рас те ра глав них но са ча (раз ли чи те ду жи не, ме ђу
соб но јед на ки ра сте ри, крај њи ра сте ри кра ћи, итд.) као 
и са из бо ром ти па и рас те ра ро жња ча и фа сад них ри гли. 
По себ но су ана ли зи ра на ре ше ња за ве ли ке кал кан ске 
по вр ши не ко је су мо ра ле не ка ко да бу ду мон та жно де
мон та жне (ка да ха ла „об ја ши“ мост) а бар је дан кал кан 
је мо рао би ти осми шљен та ко да мо же да се „укро ји“ око 
про до ра еле ме на та мо ста (у сва ком „рад ном“ ци клу су, 
осим пр вог, сег мент ко ји се „за тва ра“ ра ди ра да на ње му 
је кон ти ну и тет прет ход ног ко ји он да мо ра да „про ди ре“ 
кроз кал кан). Све прет ход но је до ве ло до са мо де ли мич
но за до во ља ва ју ћих ре зул та та. По ка за ло се, на при мер, 
да је ре ше ње кал ка на на на чин ка ко се ре ша ва ју про до ри 
мост них ди за ли ца кроз зи до ве за тво ре них ха ла, са гу ме
ним тра ка ма, у овом слу ча ју, због енорм них ди мен зи ја 
(ми ни мум око 180 м2 за је дан од но сно 360 м2 за оба кла
ка на), на ро чи то ка да се гле да у про цен ти ма за обје кат у 
це ли ни, зна чај но ути че на укуп ну це ну објек та.

Пр во бит но се, на и ме, ра чу на ло да у из бо ру фун ди ра
ња (те ме љи сам ци по ве за ни по ду жним те мељ ним гре да
ма), кров ног по кри ва ча (јед но стру ки про фи ли са ни лим) 
и на чи на по ме ра ња ха ле (не ка кво ре ше ње са ши на ма и 
„ко ли ци ма“ ана лог но мост ним кра но ви ма) не ма мно го 
мо гућ но сти из бо ра те да ће сви по ну ђа чи мо ра ти у том 
сег мен ту да ра чу на ју на ма њеви ше слич на ре ше ња (и 
це не) те да се оп ти ми за ци јом тих сег ме на та про јек то ва
ња и град ње не мо же сте ћи кон ку рент на пред ност.

Ме ђу тим, на кнад не пре ли ми нар не ана ли зе, ста тич ке 
и фи нан сиј ске, су да ле ве о ма ин те ре сант не ре зул та те ко
ји су ја сно ста ви ли до зна ња да се не што зна чај ни је по 
пи та њу укуп ног ко шта ња не мо же по сти ћи са мо оп ти
ми за ци јом но се ће че лич не кон струк ци је ха ле. Ево не ких 
ин те ре сант них по да та ка за овај кон кре тан слу чај.

За по тре бе ре ша ва ња про јект ног за дат ка, на и ме, нео
п ход но је:

�•Пре�ко�100�м�„тра�се“�за�кре�та�ње�ха�ле�(2x50�м)�с�об�зи
ром да је ду жи на ха ле 25 м а зах те ва се по кре та ње у 
це лој ду жи ни ка ко би це ла ду жи на би ла до ступ на за 
мон та жу ауто ди за ли ца ма  ка ко год да се ре ши овај 
део, те ме љи са/без ши на, са/без ме ха ни за ма или мо
тор ног по го на, итд. то је ре спек та бил на ко ли чи на бе
то на, ар ма ту ре, зе мља них, ра до ва, ши на, ве за, итд., 
на ро чи то ка да се узме у об зир ве ли чи на са мог објек та
�•Обје�кат� са� ре�ла�тив�но� ма�лом� осно�вом� бли�ском� ква
дра ту са ре ла тив но ве ли ком ви си ном ре зул ту је са пре
ко 3 м2 „обло ге“ по м2 осно ве  ка ко год да се ре ши, 
са/без под кон струк ци је, вер ти кал но/хо ри зон тал но 
об ла га ње, итд. то је зна чај на фи нан сиј ска став ка чак 
и ако је раз ма тра на са мо про ста обло га с об зи ром да 
ни је би ло зах те ва за тер ми ком (са мо за шти та од ки ше, 

Пројектовање и изградња     покретне хале

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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ве тра, и сне га) а уче шће обло ге у укуп ном ко шта њу 
уве ћа ва и чи ње ни ца да је ско ро че твр ти на (кал ка ни) 
мо ра ла би ти ре ше на као мон та жноде мон та жна од но
сно „укро ји ва“ на не ки на чин.
По сле још не ко ли ко ите ра ци ја из ве ден је за кљу чак да 

зна чај ног „до бит ка“ у укуп ном ко шта њу не мо же би ти 
без ра ди кал ни је ре ду ко ва ња ко шта ња и на си сте му фун
ди ра ња и на си сте му за по кре та ње ха ле. Пр во је од лу че
но да се про ба са пот пу ним из ба ци ва њем би ло ка квих 
ко ли ца ко ја би се кре та ла по ши на ма јер те две ства ри 
због бро ја по треб них ко ли ца (сва ко стуб но ме сто) и ду
жи не ши на (пре ко 100 м) по ста ју зна ча јан тро шак. Исто 
та ко је по ста ло ја сно да не ма зна чај не ре дук ци је ко шта
ња ако се пот пу но не из ба ци мо тор ни по гон или слич на 
ре ше ња (чак и обич на ви тла на елек тро по гон су зна ча ја
на став ка већ и због ре ла тив но ве ли ке ду жи не по треб
них сај ли од но сно ка бло ва). Нај зад, од лу че но је да се са 
фун ди ра ња на те ме љи ма сам ци ма по ве за ним те мељ ним 
гре да ма пре ђе на фун ди ра ње са мо на те мељ ним гре да ма 
– тра ка стим те ме љи ма као и да се осми сли не ки јед но
ста ван на чин да се ха ла по ме ра на обич ним, јеф ти ним, 
ин ду стриј ским точ ко ви ма ви со ке но си во сти.

Раз ма тра на су ра зна ре ше ња из по ну да и по ка за ло се 
да на тр жи шту и не ма мно го по год них точ ко ва за ову 
на ме ну (точ ко ви за „во жње“ по ин ду стриј ским по до
ви ма). Од но сно, нај ја чи то чак ко ји се стан дард но мо же 
на ба ви ти но си са мо 12 то не рад ног оп те ре ће ња. Си ла у 
стуб ном ме сту у усво је ном ра сте ру од 5 м има, у ва ри јан
ти са јед но стру ким про фи ли са ним ли мом, нај ма ње 0,75 
то на са мо од обло ге а са нај оп ти мал ни јом те жи ном кла
сич не кон струк ци је, са ро жња ча ма и фа сад ним ри гла ма, 
то се пе ње на пре ко 2,5 то не. Ва ри јан та са по два точ ка 
по стуб ном ме сту је од ба че на јер, осим што по ску пљу је 
ре ше ње, отва ра про блем де та ља од но сно осми шља ва ња 
на чи на да се точ ко ви рав но мер но оп те ре те.

У јед ном тре нут ку, при ли ком прет ход но по бро ја них 
ана ли за, „си ну ла“ је иде ја ко ја је и ре а ли зо ва на а са ко
јом се ве ћи на про бле ма „лан ча но“ све ла у при хва тљи ве 

окви ре. Осно ва ове иде је је да се кон струк ци ја мак си
мал но олак ша при ме ном обло ге, прак тич но, без те жи не 
– ар хи тек тон ског плат на ка кво се при ме њу је за та ко зва
не „ба лон“ ха ле. Ово ре ше ње, уз на пред ну при ме ну (где 
се плат но не ко ри сти са мо као обич на „це ра да“ по ста
вље на пре ко под кон струк ци је већ се уте за њем ис ко ри
шћа ва као но си ви кон струк тив ни еле мент), је до дат но 
ре ду ко ва ло утро шак че лич не кон струк ци је јер је из ба
че на по тре ба за кла сич ним ро жња ча ма (оста ле су са мо 
сле ме ња ча и вен ча ни це) и фа сад ним ри гла ма (оста ла је 
са мо „со кла“). Прет ход но је он да све ло си ле по стуб ном 
ме сту у окви ре код ко јих су при ме њи ви јед но став ни ин
ду стриј ски точ ко ви а да ва ло је ре ал ну на ду да ће ха ла 
мо ћи да се по ме ра „руч но“ с об зи ром на зна чај ну ре дук
ци ју си ле по точ ку те је од лу че но да се та ко и про јек ту је 
(са иде јом да се по сле про ба ња, по по тре би, уве ду не ка
кви ала ти или по го ни за по вла че ње ха ле).

ДИС ПО ЗИ ЦИ ЈА
Ха ла је, у ко нач ном ре ше њу, про јек то ва на са глав ним 

но са чи ма у ра сте ру од 5 ме та ра (5 по ља по 5 м) ко ји су 
об ли ком при ла го ђе ни тех но ло ги ји при ме не плат на као 
но си вог еле мен та кон струк ци је (ве за чи и сту бо ви су 
мо ра ли да има ју спољ ну стра ну за кри вље ну са стре лом 
до вољ ном за та ко зва ни „форм финд“ об лик утег ну тог 
плат на – прак тич но је ди ни до вољ но ста бил ни рав но
те жни об лик ко је мо же да за у зме плат но утег ну то у два 
прав ца). Ово је ис ко ри шће но за фор ми ра ње не ке вр сте 
ву та код ре шет ка стог дво зглоб ног окви ра по преч ног но
са ча па је до дат но оп ти ми зо ва ло че лич ну кон струк ци ју. 
У по ду жном прав цу, осим вен ча ни ца, сле ме ња ча и со
кли, по ста вље ни су и шта по ви – ра зу пи ра чи у рет ком 
ра сте ру од око 34,5 м за боч ну ста би ли за ци ју глав них 

но са ча. У сред њем по љу је фор ми ран си стем вер ти кал
них и кров них спре го ва при че му су из ме ђу по ме ну тих 
шта по ва – ра зу пи ра ча, до да те са мо укр ште не ди ја го на ле. 
Овај спрег при ма и на те ме ље пре но си и све ути ца је на 
обје кат у по ду жном прав цу.

Обло га, ар хи тек тон ско плат но, се у по преч ном прав

Пројектовање и изградња     покретне хале
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цу пре ба цу је пре ко ре шет ка стих сле ме ња ча и вен чан ца и 
уте же у „со кле“ (код ана лог них ре ше ња „ба лон“ ха ла ово 
уте за ње се вр ши ди рект но у те ме ље али ов де то, с об зи
ром на по тре бу за по кре та њем ха ле ни је би ло мо гу ће). 
Плат но на овај на чин по кри ва кров на „по ља“ ди мен зи ја 
око 9x5 м и „по ља“ по ду жне фа са де од чак око 11x5 м без 
по тре бе за до дат ном под кон струк ци јом. Уте за ње у по
ду жном прав цу иде од кал кан ског но са ча до кал кан ског 
но са ча и за при јем ових си ла су ис ко ри шће ни по ме ну
ти шта по ви – ра зу пи ра чи ко ји, у ком би на ци ји са спре
го ви ма, слу же за боч ну ста би ли за ци ју глав них но са ча 
и при јем по ду жних ути ца ја на обје кат. Ови шта по ви су 
по ста вље ни у ни воу уну тра шњег по ја са ри гле и сту бо ва 
ре шет ка стих глав них но са ча (са не ком вр стом „ко сни ка“ 
ко ји при др жа ва ју у спо ља шњие по ја се ве на на чин ко ји не 
ре ме ти по стиг ну ти „form find“ об лик утег ну тог плат на).

Кал кан ски зи до ви су пот пу но без под кон струк ци је, 
плат но је фор ми ра но у че ти ри вер ти кал не тра ке ди мен
зи ја при ла го ђе них ди мен зи ја ма по преч ног пре се ка мо
ста од но сно ла ком укла па њу на про до ру кон струк ци је 
мо ста кроз кал кан. Ове че ти ри тра ке се по по ста вља
њу „коп ча ју“ ме ђу соб но и уте жу за за кри вље ну те мељ
ну гре ду и сту бо ве кал кан ских глав них но са ча (за кри
вље на те мељ на гре да у ком би на ци ји са уте за њем у два 
прав ца код кал кан ских по вр ши на обез бе ђу је ста би лан 
не за ви стан „form find“ об лик кал кан ских по вр ши на.

Те мељ не гре де – ста зе су про јек то ва не пра во у га о ног 
пре се ка и ра чу на те за сва екс пло а та ци о на ста ња  два 
фик сна по ло жа ја са пу ним оп те ре ће њем (соп стве на те
жи на, снег, ве тар, те ме пе ра тур не про ме не) и као кран

ска ста за за по крет ни си стем си ла ко ји од го ва ра ути
ца ји ма у стуб ним ме сти ма са мо од соп стве не те жи не и 
ве тра до 2м/с – што су нео п ход ни усло ви за по ме ра ње 
ха ле (да не ма сне га и ве тра). Про ра чу ном гре де на ела
стич ној под ло зи до ка за но је од су ство за те за ња у те мељ
ној спој ни ци за сва екс пло а та ци о на ста ња (с об зи ром 
на ве ли ке си ле чу па ња код ова кве ла ке ха ле услед де ло
ва ња ве тра).

Кон струк ци ја је у фик сним по ло жа ји ма ан ке ри са
на за врт њи ма 10.9 а за по тре бе по ме ра ња осми шљен је 
јед но ста ван ме ха ни зам ти па шип ке са су прот ним на
во ји ма на чи јем до њем кра ју је на по го дан на чин мон

ти ран ин ду стриј ски то чак ве ли ке но си во сти чи ме се 
кон струк ци ја на кон „от кљу ча ва ња“ од но сно од вр та ња 
ан ке ра, оди же (цца. 2 цм) на точ ко ве ра ди по ме ра ња. 
С об зи ром да је ста тич ки си стем глав них но са ча дво
зглоб ни рам дуж „тра се“ по ме ра ња је са спољ них стра на 
по ста вље на ла ка во ђи ца ко ја при ма ма ле хо ри зон тал не 
си ле из ра мо ва услед са ме соп стве не те жи не а на са ме 
сту бо ве су мон ти ра ни до дат ни хо ри зон тал ни точ ко ви 
– ла ге ри ка ко би се сма њи ли от по ри и олак ша ло по ме
ра ње, али и спре чи ло „усу ка ва ње“ ха ле ко је се ја вља ло 
при проб ним по ку ша ји ма по ме ра ња услед не рав но мер
ног по кре та ња обе стра не ха ле што је иза зи ва ло „за
гла вљи ва ње“ при ли ком по ме ра ња. Ове во ђи це, су об
ли ков но при ла го ђе не да, исто вре ме но, слу же и као не ка 
вр ста „гра нич ни ка“ при евен ту ал ној из не над ној по ја ви 
ма лог ве тра (ха ла се , ина че, не сме „от кљу ча ва ти“ од
но сно по ме ра ти при ве тру ве ћем од 2 м/с с об зи ром на 
опа сност од пре вр та ња ова ко ла га не кон струк ци је са 
ве ли ком по вр ши ном из ло же ном де ло ва њу ве тра).

МА ТЕ РИ ЈАл 
Ком плет на кон струк ци ја, осим во ђи це на те мељ ној 

гре ди ко ја је од ва ља ног про фи ла, је про јек то ва на од 
ку ти ја стих HOP про фи ла у ква ли те ту C235. При ме ње
ни су за врт њи кла се чвр сто ће 8.8 и 10.9. Те ме љи су од 
MB25 sa RA400/500. Уго во ре на ан ти ко ро зи о на за шти
та, с об зи ром да се ра ди о при вре ме ном објек ту, су два 
основ на пре ма за на ба зи ал ки да.

Обло га је не го ри во тран спар нтно јед но стру ко плат
но  мем бра на од ПВЦ ма те ри ја ла ви со ке тех но ло ги је 
(тип 2 спец. те жи не 900 г/м2, пре кид на чвр сто ћа 280 кг/5 
цм, чвр сто ћа на це па ње 30 кг, PPZ атест у кла си М2, бе
ле бо је, 100 % во до не про пу сно, тран сми си ја све тло сти 
6‐9 %, УВ тран сми си ја 0). До дат на по год ност при ме ње
ног плат на је ње го ва тран спар нтност ко ја обез бе ђу је до
вољ но све тло сти уну тар ха ле у днев ним усло ви ма и без 
ве штач ког осве тље ња а да при то ме у лет њим усло ви ма 
шти ти од сун ца (обез бе ђу је за сен че ње).

ИЗ РА ДА
Ре ше њем кон струк ци је по стиг нут је нео бич но ма ли 

број „ко ма да“ кон струк ци је у од но су на ди мен зи је (за
пре ми ну) обје кат што је има ло ути ца ја и на јед но став
ност де та ља и бр зи ну из ра де и мон та же. Је ди на не по
вољ ност је би ла по тре ба фор ми ра ња кри вих по ја се ва (у 
прин ци пу је мо гу ће исто из ве сти и по ли го нал но али то 
он да усит њу је из ра ду и ја вља се ве ли ки број су че о них 
ра ди о нич ких на ста ва ка) али је и ово успе шно ре ше но 
по себ ним ала ти ма (про из во ђач кон струк ци је, Ралеx 
д.о.о. из Ја го ди не је пр во бит но „гу жва ње“ ку ти ја стих 
про фи ла при луч ном са ви ја њу ели ми ни сао по ве ћа њем 
ме ђу соб ног ра сто ја ња ва ља ка што је он да омо гу ћи ло да 
се са ви ја ње ра ди са уно ше њем ма њих си ла па је „гу жва
ње“ ели ми ни са но).

Оп шти ути сак јед но став но сти ни је ума њи ла ре ла
тив но ма ла по тре ба за ма шин ском об ра дом де ло ва ме
ха ни за ма за по кре та ње ха ле.

Ар хи тек тон ско плат но – мем бра на је у це ли ни ис
кро је но у ра ди о ни ци. Цео кров и по ду жне фа са де су 
фор ми ра не као је дан ко мад. Кал ка ни су из ра ђе ни у ви
ду че ти ри тра ке сва ки са угра ђе ним „ал ка ма“ за ви ше
крат но „пер тла ње“ и уте за ње при по ста вља њу од но сно 
„од пер тла ва ње“ и от пу шта ње при укла ња њу. Спе ци
фич ност кро је ња ова квих струк ту ра је по себ но сло

ИНОвАЦИЈЕ
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же на про бле ма ти ка – „крој“ се до би ја ре вир зи бил ним 
по ступ ком. Про ра чу ном се до би је „form find“ об лик 
за тег ну тог плат на ко је, ина че, има ре ла тив но ве ли ко 
из ду же ње при за те за њу. Ова ко до би јен за тег нут об
лик се ком пју тер ски исе ца на де ло ве пре ма ши ри на ма 
на бав них тра ка па се ти де ло ви „ре лак си ра ју“ од но сно 
от пу шта ју што им да је об лик у ко ме тре ба да бу ду „ис
кро је ни“.  Са мо код ова ко ис кро је не мем бра не је мо
гу ће уте за ње без фор ми ра ња „на бо ра“ ко ји, осим што 
естет ски не по вољ но де лу ју, не га ран ту ју да не ће до ћи 
до осци ли ра ња плат на при ве тру а ти ме и до по тен ци
јал ног це па ња. Ком пле тан по сао око про из вод ње и по
ста вља ња ове спе ци фич не обло ге успе шно је оба ви ла 
фир ма спе ци ја ли зо ва на за ову вр сту ра до ва („Ar Tech“ 
д.о.о. из Бе о гра да).

МОН ТА ЖА 
Мон та жа ова ко вит ке кон струк ци је је успе шно ре

а ли зо ва на укруп ња ва њем ком плет ног по ља са спре го
ви ма у хо ри зон тал ном по ло жа ју уз по моћ мон та жних 
јар мо ва. Ова ко укру ће но по ље је он да ус пра вље но као 
кру та фи гу ра. Оста ли глав ни но са чи су та ко ђе укрп ње
ни на зе мљи у хо ри зон тал ном по ло жа ју и „на пре крет“ 
ус пра вља ни „хва та њем“ у ви ше та ча ка да се кон струк
ци ја не би пре ло ми ла.

Глав ни ко мад плат на ко ји чи ни кров на ра ван са по
ду жним фа са да ма је спе ци јал ном тех ни ком, уз при ме ну 
на ро чи тих при руч них ала та – ме ха ни за ма, „пре ву че на“ 
са јед не на дру гу по ду жну стра ну објек та (нај ри зич ни
ја опе ра ци ја јер је нео п ход но пот пу но од су ство ве тра у 
тра ја њу од пар са ти) и он да из вр ше но уте за ње у со кле 
од но сно кал ка не објек та. Кал кан ске тра ке су по себ ном 
тех ни ком „за ва ре не“ за кров но плат но у ску пље ном по
ло жа ју а проб ним „пер тла њем“ и уте за њем је про ве ре
но ме ђу соб но укла па ње и по стиг нут „form find“ об лик.

ПО МЕ РА ЊЕ хА лЕ 
За по тре бе по ме ра ња ха ле про пи са на је про це ду ра 

ко ја га ран ту је без бед ност. При по ме ра њу ха ле, пре све га, 
на кро ву не сме би ти сне га (ка па ци тет точ ко ва од го ва ра 
са мо оп те ре ће њи ма од соп тве не те жи не), у слу ча ју да је 
при сне гу по кре та ње нео п ход нос снег са кро ва се мо же 
ски ну ти или ото пи ти ка ло ри фе ри ма из ну тра. При по
ме ра њу ха ле не сме би ти уда ра ве тра ја чих од цца. 5м/с 
(и овај ве тар ће иза зва ти за стој у по ме ра њу али ће „во
ђи це“ на те ме љи ма из др жа ти као „гра нич ни ци“ и спре
чи ти пре вр та ње ха ле), по треб но је по ме ра ње пла ни ра
ти ускла ђе но са ме те о ро ло шким по да ци ма. Сма тра се 
да ово ни је пре те ра но зах тев но с об зи ром да се оче ку је 
(пре ма пла ни ра ном бро ју сег ме на та мо ста око 2x15=30 
по ме ра ња ха ле у екс пло а та ци о ном пе ри о ду)

Ако су ис пу ње ни прет ход ни усло ви пр во се при сту па 
„ску пља њу“ оба кал ка на у рол не при кро ву (уз прет ход
но от пу шта ње и „от пер тла ва ње“ ме ђу соб них ве за тра ка 
кал ка на. На кон то га се при сту па „от кљу ча ва њу“ свих 
сту бо ва од вр та њем ан ке ра (по два на сва ком стуб ном 
ме сту), укљу чу ју ћи и оне ко ји се на ла зе на „пра зним“ ме
сти ма а ко ји шти те ру пе са на во јем од оште ће ња од но сно 
за пу ши ва ња. На кон то га се руч ним од вр та њем на вој не 
шип ке са су прот ним на ви ји ма сва стун ба ме ста „оди жу“ 
на точ ко ве (до вољ но је да се ан кер пло ча одиг не cca. 2 cm 
из над до ње иви це точ ка од но сно гор ње иви це те мељ не 
гре де – ста зе), па ро ви сту бо ва са вер ти кал ним спре гом 
се „оди жу“ си мул та но јер је кру тост спре га та ква да би 

оди за ње јед ног сту ба при ву кло на то чак те жи ну из два 
сту ба што пре ма шу је ка па ци тет точ ка. Ова ко „одиг ну
та“ на точ ко ве (укуп но 12 ко ма да) ха ла се руч но (уз нео
пи сив осе ћај) гу ра у но ви по ло жај (ви ше пу та про ве ре но 
функсци о ни са ње уз „сна гу“ од све га че ти ри чо ве ка, по 
два са сва ке стра не ха ле. На кон фи ног по де ша ва ња по ло
жа ја про це ду ра се по на вља обр ну тим ре до сле дом (сту
бо ви се „спу шта ју“ та ко да се до ња иви ца точ ка одиг не 
cca. 2 cm из над те мељ не гре де ста зе од но сно ан кер пло
че, вр ши се ан ке ри са ње увр та њем ан кер за врт ње ва у ру
пе са на во јем, увр ћу се и ан ке ри у ру пе на са да „пра зним“ 
стуб ним ме сти ма као за шти та од оште ће ња на во ја и за
пу ша ва ња ру па, по по тре би се „спу шта ју“, „пер тла ју“ и 
уте жу кал ка ни (у прин ци пу у „не рад ном“ по ло жа ју не ма 
по тре бе за за тва ра њем ха ле). Бит но је на по ме у ти да ха ла 
ни је ра чу на та за си ту а ци ју са са мо јед ним диг ну тим кал
ка ном па је ова си ту а ци ја за бра ње на.

ЗА Кљу чАК 
Осим осе ћа ја да је ура ђе но не што што по са зна њи ма 

ауто ра ни ко ра ни је ни је ура дио, као и осе ћа ја ко ји се 
има ка да се руч но по кре ће обје кат ових га ба ри та, мо
гло би се ре ћи да је прет ход но опи са но по стиг ну то на 
је дан тех но е ко ном ски за ви дан на чин (ни је спор но да се 
ова кав за да так мо же ре ши ти и на дру ге на чи не али се 
ве ру је да је у овом слу ча ју иза бран оп ти ма лан на чин 
– уто ли ко пре што је за и ста ра ђе но па ра ме тар ско про
јек то ва ње, и то по три осно ве, кон струк ци ја, те ме ље ње 
и по кре та ње па је не дво сми сле но, бар у окви ру ана ли
зи ра них па ра ме тар ских ре ше ња, од ре ђе на укуп но оп
ти мал на ва ри јан та).

Ком пле тан обје кат (за јед но са 100 м ар ми ра но бе тон
ске те мељ не гре де – ста зе са во ђи ца ма и кал кан ским 
те мељ них гре да ма) је у си сте му ин же ње рин га про из ве
ден, из гра ђен и те сти ран за око 12,5€/м3 објек та (због 
ве ли ке ви си не објек та за пре ми на је по год ни ја ме ра од 
осно ве). По са зна њи ма ауто ра ова це на би би ла вр ло 
кон ку рент на за сли чан обје кат и без свих ње го вих осо
бе но сти и спе ци фич но сти. На по ми ње се да зна ча јан 
део ра ци о на ли за ци ја не по ти че од ди рект не те жње ка 
уште да ма већ је про ис те као из те жње да се ре ши по кре
та ње ха ле, за шта је, из ме ђу оста лог, би ло по треб но те
жи ну кон струк ци је са обло гом, у да тим усло ви ма, све
сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру па је ти ме и обје кат по стао 
ра ци о нал ни ји.

* до цент Бе о град ског уни вер зи те та на Гра ђе вин ском 
фа кул те ту

* NTG plus д.о.о. – Бе о град
* DB En gi ne e ring  Бе о град
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