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ПРО ФЕ СОР ДР ДРА ГО СЛАВ ШУ МА РАЦ, ПРЕД СЕД НИК 
СКУП ШТИ НЕ ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

ПИ СМО ГЛАВ НОГ УРЕД НИ КА
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Glasnik

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

за вр ши ли смо још јед ну ка лен дар ску го ди
ну у ко јој су нај ва жни ји по сао би ли из бо ри за 
тре ћи са зив Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је, ко ји је успе шно ре а ли зо ван. Као што 
зна те, Скуп шти на има 120 чла но ва и ни је дан 
од иза бра них кан ди да та ни је про пу стио а да 
не ве ри фи ку је свој ман дат 21. де цем бра ка да 
је одр жа на кон сти ту тив на сед ни ца Скуп шти
не. У тре ћем са зи ву ће ра ди ти 84 ин же ње ра 
ко ји већ има ју ис ку ства у ра ду нај ве ћег ор га на 
на ше ор га ни за ци је, јер су би ли и у прет ход
ном са зи ву, док је тач но 30 од сто или 36 ин же
њер ки и ин же ње ра пр ви пут иза бра но за овај 
из у зет но зна ча јан и сло жен по сао. Да ка жем 
и то да нај ста ри ји члан има 75, а нај мла ђи 33 
го ди не, па се сло бод но мо же ре ћи да је то до
ста вер на сли ка ста ро сне струк ту ре Ко мо ре. 
У тре ћем са зи ву је 38 ко ле ги ни ца и оне са 31,7 
про це на та пар ти ци пи ра ју у укуп ном бро ју 
чла но ва Скуп шти не. Ме ђу тим, то ни је до вољ
но до бра род на рав но прав ност  нај ви шег ор
га на Ко мо ре, јер су ко ле ги ни це број ни је ме ђу 
25023 чла но ва, ко ли ко је би ло 31. де цем бра 
2012. го ди не.

Имам по себ ну част и за до вољ ство што мо
гу да ис так нем при су ство Ње го ве све то сти па
три јар ха срп ског Ири не ја на све ча но сти кон
сти ту и са ња Скуп шти не тре ћег са зи ва и овом 
при ли ком се за хва љу јем на то плим, очин ским 
ре чи ма, ко је је упу тио ин же њер ском на ро ду. 

Скуп шти ну и це лу Ко мо ру оче ку ју ве ли ки 
по сло ви у 2013. го ди ни. Ин же њер ска ор га
ни за ци ја, без сум ње је нај ве ћи на ци о нал ни 
кре а тив ни и ства ра лач ки по тен ци јал, што ће
мо по ку ша ти и прак тич но да по ка же мо и до
ка же мо у скуп штин ском, че тво ро го ди шњем 
ман да ту. 

На рав но, по себ но ће мо се ан га жо ва ти на 
мо дер ни за ци ји и оса вре ме ња ва њу на чи на 
ра да Ко мо ре, да ди рект но и не по сред но, сва
ко днев но, бу де мо на услу зи сва ком на шем 

чла ну. То не ће мо мо ћи без ме ња ња на шег 
кров ног до ку мен та – Ста ту та, а он да и свих 
ни жих прав них ака та, ко ји ма се уре ђу је рад 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

Не бих да го во рим о по стиг ну тим ре зул
та ти ма, ко ји ни су ма ли, у ак ци ја ма и ак тив
но сти ма у на шој зе мљи Ср би ји (по ве ћа њу 
ма те ри јал не осно ве Ко мо ре), а по себ но у ме
ђу на род ној са рад њи, ка ко ре ги о нал ној, још 
ви ше европ ској и свет ској, по нај ви ше за то 
што ни је дан оства ре ни ре зул тат ни је до вољ
но до бар, да ни је мо гао би ти бо љи. Уоста лом, 
оку пи ли смо се и удру жи ли у на ме ри да се бо
ри мо за нај бо ље, за нај ви ше ци ље ве.

Ме ђу тим, мо рам да по ја сним јед ну си ту
а ци ју, да не ка жем – не до у ми цу, ко ја се чу ла 
на кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не, 21. 
де цем бра. На и ме, за ме ре но је да се, ето, за вр
ша ва го ди на, а не ма пла на ра да и ак тив но сти 
за до ла зе ћу – 2013. По себ но је на гла шен „про
блем“ не до стат ка фи нан сиј ског пла на и страх 
да се рад Ко мо ре не за у ста ви, јер не ма ни од
лу ке о при вре ме ном фи нан си ра њу. На рав но, 
да стра ха да ће Ко мо ра ста ти – не ма. А по ме
ну тих до ку ме на та не ма из са мо јед ног тра ди
ци о нал ног раз ло га – у го ди ни скуп штин ских 
из бо ра, на кон сти ту тив ној сед ни ци СА МО се 
ве ри фи ку ју ман да ти и иза бе ру чел ни ци. Дру
ги се по сло ви не ра де. План и про грам ра да за 
2013. го ди ну и фи нан сиј ски план, као ње гов 
са став ни део, до не ће се на по себ ном за се да њу 
Скуп шти не.

Кадa овај увод ник бу де пред ва ма, ко ле
ги ни це и ко ле ге, кадa га бу де те чи та ли, би
ће мо на ма ње од 150 да на од пр ве де це ни је 
по сто ја ња и тра ја ња Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је. Осно ва ни смо 14. ју на 2003. го ди не 
са на ме ром да за у век тра је мо, па ће мо та ко 
14. ју на 2013. го ди не про сла ви ти пр ви дво
ци фре ни  ју би леј и за ко ра чи ти ка при лич но 
уда ље ној дис тан ци пу но лет ства. По тру ди
ће мо се да тај зна ча јан ју би леј обе ле жи мо 
ка ко и за слу жу је.

Че ка ју нас ве ли ки  
по сло ви на 

 мо дер ни за ци ји Ко мо ре
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СТАТИСТКА

БРОЈчАНО СТАЊЕ члАНСТвА  31. дЕцЕМБАР 2012. 
   Укупан број чланова Коморе 25.032
   Број издатих лиценци за одговорног планера       203
   Број издатих лиценци за одговорног урбанисту   1.334
   Број издатих лиценци за одговорног пројектанта 21.981
   Број издатих лиценци за одговорног извођача радова: 18.670
          лица са високом стручном спремом 16.997
          лица са вишом стручном спремом    1.693

    УкУпан број издатих лиценци 42.188

На насловној страни:
Све ча ност кон сти ту и са ња Скуп шти не 
тре ћег са зи ва уве ли чао је сво јим  
при су ством па три јарх Ири неј

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 15340

извођачи радова (виша) 1541

Пројектанти 19550

Урбанисти 1326

Планери 203

Архитеката 5005

Грађевинаца 8738

Електроинжењера 4808

Машинаца 4191

Осталих струка 2290

Укупно 25032

Извођачи 16977

Извођачи (виша) 1693

Пројектанти 21981

Урбанисти 1334

Планери 203

укупно 42188

Суботица 1146

Нови Сад 3766

Београд 13226

Крагујевац 1380

Ваљево 812

Чачак 882

Краљево 1090

Ниш 2641

Косовска Митровица 89

укупно 25032
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Врсте лиценци одговорног просторног планерa

Шифра лиценце:
100

Назив лиценце:
Одговорни планер

Врсте лиценци одговорног урбанисте

Шифра лиценце:

200

201

202

203

Назив лиценце:

Од го вор ни ур ба ни ста за ру ко во ђе ње из ра дом ур ба ни стич ких 
пла но ва и ур ба ни стич ких про је ка та
Од го вор ни ур ба ни ста за ру ко во ђе ње из ра дом ур ба ни стич ких 
пла но ва
Од го вор ни ур ба ни ста за ру ко во ђе ње из ра дом ур ба ни стич ких 
пла но ва за са о бра ћај ни це
Од го вор ни ур ба ни ста за ру ко во ђе ње из ра дом ур ба ни стич ких 
пла но ва ин фра струк ту ре 

Врсте лиценци одговорног пројектанта

За дипломираног инжењера архитектуре
Шифра лиценце:

300

301

302

Назив лиценце:

Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења 
слободних простора и унутрашњих инсталација водовода 
и канализације
Одговорни пројектант конструкција објеката високоградње
Одговорни пројектант конструкција архитектонских 
пројекат

За дипломираног грађевинског инжењера:
Шифра лиценце:

310

311

312

313
314

315
316
317

318

Назив лиценце:

Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 
високоградње, нискоградње и хидроградње
Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 
високоградње
Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 
нискоградње 
Одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње
Одговорни пројектант хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и канализације
Одговорни пројектант саобраћајница
Одговорни пројектант објеката грађевинске геотехнике 
Одговорни пројектант грађевинских конструкција и 
архитектонских пројеката
Одговорни пројектант друмских саобраћајница

За дипломираног инжењера машинства
Шифра лиценце:
330

332

333

Назив лиценце:
Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике
Одговорни пројектант машинских инсталација објеката 
водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и 
хидроенергетике
Одговорни пројектант транспортних средстава, складишта 
и машинских конструкција и технологије 

За дипломираног инжењера електротехнике:
Шифра лиценце:

350

351

352

353

Назив лиценце:

Одговорни пројектант електроенергетских инсталација 
ниског и средњег напона
Одговорни пројектант електроенергетских инсталација 
високог и средњег напона – разводна
Одговорни пројектант управљања електромоторним 
погонима – аутоматика, мерења и регулација
Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и 
система

За дипломираног инжењера саобраћаја:
Шифра лиценце:

369

370

Назив лиценце:

Одговорни пројектант телекомуникационог саобраћаја и 
мрежа
Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације

За дипломираног инжењера технологије  
Шифра лиценце:
371

Назив лиценце:
Одговорни пројектант технолошких процеса

За дипломираног инжењера геодезије:
Шифра лиценце:
372

Назив лиценце:
Одговорни пројектант геодетских пројеката

За дипломираног инжењера шумарства и дипломираног 
инжењера пољопривреде

Шифра лиценце:
373

Назив лиценце:
Одговорни пројектант за пејзажноархитектонско уређење 
слободних простора

За дипломираног инжењера шумарства
Шифра лиценце:
375

Назив лиценце:
Одговорни пројектант објеката за уређење бујица 
и заштиту од ерозије  и мелиорација шумских и 
пољопривредних површина

За дипломираног инжењера пољопривреде
Шифра лиценце:
376

377

Назив лиценце:
Одговорни пројектант пољопривредних 
пројеката хидромелиорационих система
Одговорни пројектант прехрамбено - 
технолошких  процеса

За одговорног инжењера енергетске ефикасности зграда
Шифра лиценце

381

Назив лиценце:

Одговорни инжењер за енергетску 
ефикасност зграда

За дипломираног инжењера металургије
Шифра лиценце:

385

Назив лиценце:

 Одговорни пројектант металуршких процеса

Списак лиценци које издаје Инжењерска комора Србије

лИцЕНцЕ
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За дипломираног инжењера геологије
Шифра лиценце:

391

392

393

Назив лиценце:

Одговорни пројектант на изради геотехничких и 
инжењерскогеолошких подлога
Одговорни пројектант хидрогеолошких подлога и објеката
Одговорни пројектант за израду  геофизичких  подлога и 
пројектовање геофизичких испитивања

Врсте лиценци одговорног извођача радова

За дипломираног инжењера архитектуре
Шифра лиценце:
400

401

Назив лиценце:
Одговорни извођач радова објеката високоградње и 
унутрашњих инсталација водовода и канализације
Одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима 
високоградње

За дипломираног грађевинског инжењера
Шифра лиценце:
410

411

412

413

414

415
418

Назив лиценце:
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње
Одговорни извођач радова  грађевинских конструкција и  
грађевинско - занатских радова на објектима  високоградње
Одговорни извођач радова  грађевинских конструкција и  
грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње
Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и канализације
Одговорни извођач радова саобраћајница
Одговорни извођач радова друмских саобраћајница

За инжењера специјалистичких струковних студија грађевине
Шифра лиценце:  

700

712

Назив лиценце
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним 
студијама, грађевинских радова на објектима 
високоградње
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним 
студијама, грађевинских радова на објектима 
нискоградње 

За инжењера архитектуре и инжењера грађевине
Шифра лиценце:  

800

Назив лиценце:  

Одговорни извођач грађевинских радова на објектима 
високоградње

За инжењера грађевине
Шифра лиценце:  

812
Назив лиценце:  

Одговорни извођач грађевинских радова 
на објектима нискоградње

За дипломираног инжењера машинства:
Шифра лиценце:

430

432

434

Назив лиценце

Одговорни извођач радова термотехнике, 
термоенергетике, процесне и гасне технике
Одговорни извођач радова машинских инсталација 
објеката водоснабдевања и индустријских вода, 
хидротехнике и хидроенергетике
Одговорни извођач радова транспортних средстава, 
складишта и машинских конструкција и технологија

За инжењера специјалистичких струковних студија машинства:
Шифра лиценце:   

730
Назив лиценце:  

Одговорни извођач радова, са специјалистичким 
струковним студијама, машинске опреме и инсталација

За инжењера машинства:
Шифра лиценце:   

830
Назив лиценце:  

Одговорни извођач машинских инсталација

За дипломираног инжењера електротехнике:
Шифра лиценце:
450

Назив лиценце: 
Одговорни извођач радова електроенергетских 
инсталација ниског и средњег напона

Шифра лиценце:
451

Назив лиценце:
Одговорни извођач радова електроенергетских 
инсталација високог и средњег напона – разводна 
постројења и пренос електричне енергије 

Шифра лиценце:
453

Назив лиценце:
Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа 
и система

За инжењера специјалистичких струковних студија 
електротехнике:

Шифра лиценце:   

750

753

Назив лиценце:  

Одговорни извођач, са специјалистичким струковним 
студијама, електроенергетских радова ниског напона у 
зградама (објектима) 
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним 
студијама, телекомуникационих радова у зградама 
(објектима)

За инжењера електротехнике:
Шифра лиценце:   

850

853

Назив лиценце:  

Одговорни извођач електроенергетских радова ниског 
напона у зградама (објектима)
Одговорни извођач телекомуникационих радова у 
зградама (објектима)

За дипломираног инжењера саобраћаја:
Шифра лиценце:
469

470

Назив лиценце:
Одговорни извођач радова у системима 
телекомуникационог саобраћаја и мрежа
Одговорни извођач радова саобраћајне 
сигнализације

За инжењера специјалистичких струковних студија саобраћаја:
Шифра лиценце:  
770

Назив лиценце:  

Одговорни извођач радова, са специјалистичким 
струковним студијама, саобраћаја у друмском и градском 
саобраћају 

За инжењера саобраћаја:
Шифра лиценце:  

870
Назив лиценце:  

Одговорни извођач радова – струковни инжењер 
саобраћаја у друмском и градском саобраћају

лИцЕНцЕ
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За дипломираног инжењера геодезије:

Шифра лиценце: 
471

Назив лиценце: 
Одговорни извођач геодетских радова 

За инжењера специјалистичких струковних студија геодезије:
  Шифра лиценце: 
771

Назив лиценце: 
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним 
студијама, геодетских радова на објектима високоградње 
и нискоградње 

За инжењера геодезије:
  Шифра лиценце: 
871

Назив лиценце: 
Одговорни извођач геодетских радова на објектима 
високоградње и нискоградње 

За дипломираног инжењера шумарства:
Шифра лиценце: 
473

Назив лиценце: 
Одговорни извођач радова на изградњи објеката 
за уређење бујица и за заштиту од ерозије као и на 
мелиорацији шумског и пољопривредног земљишта 

За дипломираног инжењера шумарства и дипломираног 
инжењера пољопривреде:

  Шифра лиценце: 
474

Назив лиценце: 
Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу 
слободних простора

За дипломираног инжењера технологије:

  Шифра лиценце: 
475

Назив лиценце: 
Одговорни извођач радова на изградњи технолошких 
постројења

За дипломираног инжењера пољопривреде:
Шифра лиценце:
476

477

Назив лиценце:
Одговорни извођач радова на изградњи  пољопривредних 
и хидромелиорационих система
Одговорни извођач радова на изградњи прехрамбено - 
технолошких постројења    

За дипломираног инжењера металургије:
Шифра лиценце: 
485

Назив лиценце: 
Одговорни извођач радова на изградњи металуршких    
постројења 

За дипломираног инжењера геологије: 
Шифра лиценце:
491

492

493

Носилац лиценце:
Одговорни извођач радова на изради геотехничких 
подлога
Одговорни извођач радова на изради хидрогеолошких 
подлога
Одговорни извођач радова за геофизичка испитивања 

ЧлановиИнжењерскекомореСрбије,њих25.023,имајумогућностдадобијуједнуиливишелиценци,ана
изборуимје77врсталиценци.Планериимајумогућностдадобијузасамоједнуврстулиценце,урбанисти–
четири,пројектанти–32,аизвођачирадова–40.Укупанбројиздатихлиценципоследњегдана2012.године
биоје–42.188.

лИцЕНцЕ

припремио: Радован Радовић
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Ак тив но сти Ма тич не сек ци је пла не ра у то ку лет њих 
ме се ци су би ле усме ре не пр вен стве но на ор га ни за ци ју 
ску па «18. Су сре ти про стор них пла не ра Ср би је – 2012.», 
ко ји је одр жан од 26. до 29. сеп тем бра 2012. го ди не на 
Ста рој пла ни ни. 

У пе ри о ду од ма ја до кра ја ав гу ста извршeне су ана ли
зе при ја вље них те ма за уче шће на Су сре ти ма и пре гле ди 
при ја вље них те ма. При пре мљен је про грам и по треб на 
оба ве ште ња са до дат ним ин фор ма ци ја ма (две), ко је су 
упу ће не члан ству ИКС, јав ним пред у зе ћи ма, ре пу блич
ким и дру гим ин сти ту ци ја ма, пред ста вље на на сај ту Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је. 

Основ ни циљ одр жа ва ња Су сре та је уна пре ђе ње стру
ке про стор ног пла ни ра ња кроз раз ме ну ис ку ста ва од го
вор них пла не ра, пре зен та ци је при ме ра из прак се из ра де 
пла но ва, раз ме ну ис ку ста ва са го сти ма пре да ва чи ма, ин
фор ми са ње чла но ва Ко мо ре о по ло жа ју, уло зи и зна ча ју 
про стор ног пла ни ра ња.

По здрав ним го во ром Скуп су отво ри ли: Пред сед ник 
ИО Ма тич не сек ци је пла не ра, мр Алек сан дар Ву чи ће
вић, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра, др Са ша Ми
ли јић, 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, Татјана Ђорђевић, 
потпредседник УО ИКС, по моћ ник Ми ни стра за гра
ђе ви нар ство и ур ба ни зам, Зо ри ца Чо ло вић Су бо тић, 
др жав ни се кре тар Ми ни стар ства при род них ре сур са, 
ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, Ср ђан Бе лиј, По
кра јин ски се кре тар за ар хи тек ту ру, ур ба ни зам и гра ди
тељ ство АП Вој во ди не, Сло бо дан Пу зо вић и пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Кња же вац, Дра ган Ман чић. 

Глав на те ма – «Им пле мен та ци ја у про стор ном пла
ни ра њу», ре а ли зо ва ла се кроз три се си је, на ко ји ма је 
пре зен ти ра но се дам ра до ва. Мо де ра то ри се си ја су би ли: 
мр Алек сан дар Ву чи ће вић, Мир ја на Ва шут и др Ни ко ла 
Кру нић. 

Се си ја I: Про грам им пле мен та ци је про стор ног пла на 
Ре пу бли ке Ср би је, Им пле мен та ци ја у про стор ном пла
ни ра њу и Ана ли за про стор них пла но ва са аспек та им
пле мен та ци је. 

Се си ја II: Оби ла зак те ре на са ди ску си јом о им пле мен
та ци ји план ских ре ше ња на Ста рој пла ни ни: ту ри стич ки 
цен тар Ја буч ко рав ни ште (у из град њи), кон цепт раз во
ја пла ни ра них ту ри стич ких ло ка ли те та, раз вој алп ског 
ски ја ли шта са пра те ћом ин фра струк ту ром, при род
ни ре зер ват Ба бин Зуб и др. (ре а ли зо ва на у са рад њи са 
пред став ни ци ма ло кал не за јед ни це, Ин сти ту том за ар
хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је и ЈП Ски ја ли шта Ср би је). 

Се си ја III: ГИС у им пле мен та ци ји про стор них и ур
ба ни стич ких пла но ва, Спе ци фич но сти из ра де про гра ма 
им пле мен та ци је РПП АПВ и Те ри то ри јал на аген да о да
љем про стор ном раз во ју ЕУ (нај но ви ја пу бли ка ци ја Ма
тич не сек ци је пла не ра, осма по ре ду). 

Циљ на ве де них ра до ва/пре зен та ци ја је био да од го вор
ни пла не ри раз ме не ис ку ства и  де фи ни шу про бле ме у им
пле мен та ци ји про стор них пла но ва, а на ро чи то са аспек та 
за ко но дав не ре гу ла ти ве, са др жа ја пла но ва и ор га ни за ци је 
су бје ка та у им пле мен та ци ји план ских ре ше ња.

По већ ство ре ној тра ди ци ји на кра ју сва ког Струч
ног се ми на ра одр жа ва се и отво ре не сед ни це Из вр шног 
од бо ра Ма тич не сек ци је пла не ра, ко јој при су ству ју сви 
уче сни ци, а ко јом ру ко во ди „пр ви чо век“ ИО МСП. Та ко 
је за кључ ним раз ма тра њем мр Алек сан дра Ву чи ће ви ћа 
за вр шен је тро днев ни „18. Су срет про стор них пла не ра 
Ср би је  2012“.

На кра ју са мо да под се ти мо да скуп про стор них пла
не ра на Ста рој пла ни ни пред ста вља на ста вак тра ди ци је 
су сре та одр жа ва них у Ду бров ни ку, а по том на Ко па о ни
ку, ко ја ће се, у ор га ни за ци ји Ма тич не сек ци је пла не ра 
ИКС, на ста ви ти и на ред них го ди на.

         Ива на Ла зин

Уса вр ша ва ње стру ке кроз 
раз ме ну ис ку ста ва

„18. СУ СРЕ ТИ ПРО СТОР НИХ ПЛА НЕ РА СР БИ ЈЕ – 2012“, СТА РА ПЛА НИ НА 26-29. СЕП ТЕМ БАР



10

ТРАГОМ дОГАЂАЈАИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Glasnik

У Га ле ри ји Ср би ја и Галерија ДАН у Ни шу од 
3. до 28. ок то бра одр жа на је ма ни фе ста ци ја – „13. 
Да ни ар хи тек ту ре Ни ша – Три је на ле ар хи тек ту ре 
2012“, у ор га ни за ци ји Дру штва ар хи те ка та Ни ша 
и Ре ги о нал них од бо ра ди пло ми ра них ин же ње ра 
ар хи тек ту ре Ре ги о нал ног цен тра Ниш Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је. Све ча ном отва ра њу из ло жбе 
„Три је на ле ар хи тек ту ре“, 3. ок то бра, у 19 са ти, 
при су ство ва ло 600 посетилаца. Ве ли ка на гра да 
Три ја на ла до де ље на ауто ском ти му „Ga ra ge gro up 
ar chi tec tu res“, ко ји са чи ња ва ју ар хи тек те др Алек
сан дар Ми лој ко вић и Мар ко Ни ко лић, за „Анекс 
Ме ди цин ског фа кул те та  у Ни шу“.

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Да ни ар хи тек
ту ре Ни ша, ко ја се од ско ро зо ве Ок то бар ме сец 
ар хи тек ту ре Ни ша, и ко ја се одр жа ва по три на
е сти  пут, ове го ди не има ла је у свом основ ном 
про гра му че твр то Три јена ле ар хи тек ту ре Ни ша 
2012. На отва ра њу ко ме је при су ство ва ло око 600 
по се ти ла ца, уз при го дан про грам и уз по здрав не 
ре чи  проф. др Ми ли са ва Дам ња но ви ћа, пред
сед ни ка Скуп шти не ИКС, проф. Дар ка Ма ру ши
ћа, ис пред Удру же ња ар хи те ка та Ср би је и Ми о
дра га Ме да ра, пред сед ни ка Дру штва ар хи те ка та 
Ни ша, ма ни фе ста ци ју  „13. Да ни ар хи тек ту ре 
Ни ша – Три је на ле ар хи тек ту ре 2012“ отво рио је 
проф. др Зо ран Пе ри шић, гра до на чел ник Ни ша. 

У окви ру ово го ди шњег Три јена ла при ка за ни 

су ра до ви ар хи те ка та и сту де на та ар хи тек ту ре из 
Ни ша и ју го и сточ не Ср би је. На рас пи са ни кон
курс у ор га ни за ци ји Дру штва ар хи те ка та Ни ша 
при ја вље но је 115 ра до ва. Се лек ци о на ко ми си ја је 
од лу чи ла да сви при спе ли ра до ви бу ду при ка за
ни и то у пет ка те го ри ја: ар хи тек тон ски про јек ти
ре а ли за ци ја  18 ра до ва, ар хи тек тонски про јек ти 
(37), ен те ри је рире а ли за ци је (13), сту ден ски ра
до ви (37), пу бли ка ци је и пу бли ци сти ка (5). Из
ло же не ра до ве је оце њи вао Жи ри (арх. Ми о драг 
Ме дар из Ни ша  пред сед ник, и чла но ви проф. 
Дар ко Ма ру шић из Бе о гра да и мр Ла зар Ку зма
нов из Но вог Са да), ко ји је на на кон ви ше днев ног 
жи ри ра ња и уви да у ра до ве, те и оби ла за ка обје
ка та на те ре ну, до де лио Ве ли ку на гра ду Три је на
ла, че ти ри на гра де и 11 рав но прав них при зна ња.

Ве ли ка на гра да Три је на ла до де ље на је за Анекс 
Ме ди цин ског фа кул те та  у Ни шу, аутор ском ти му 
„Ga ra ge gro up ar chi tec tu res“,од но сно, ар хи тек та ма  
др Алек сан дру Ми лој ко ви ћу и Мар ку Ни ко ли ћу. 
Ве ли ка на гра да до де ље на је у ка те го ри ји „ар хи
тек тон ски про јек тире а ли за ци ја“ , за ква ли те тан 
на чин ком по но ва ња до град ње ви со ко школ ског 
објек та, уз чист функ ци о нал ни  склоп са до бром 
ор га ни за ци о ном ше мом, као и за до сле дан ар хи
тек тон ски из раз.

У ис тој ка те го ри ји – „ар хи тек тон ски про јек
тире а ли за ци ја“ до де ље на су три јед на ко вред на 

13. ДА НИ АР ХИ ТЕК ТУ РЕ НИ ША – ТРИ ЈЕ НА ЛЕ АР ХИ ТЕК ТУ РЕ 2012 – НИШ, 3. – 28. ОК ТО БАР

Ми лој ко ви ћу и Ни ко ли ћу
Ве ли ка на гра да Тријенала 2012 

Добитници награда и признања на октобарским данима архитектуре у Нишу
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при зна ња за  кли ни ку Аудио БМ 
у Ни шу, аутор ском ти му, Ар хи тек
тон ског ате љеа АМ, доц. др Алек
сан дру Ке ко ви ћу, Мар ја ну Пе тро
ви ћу и Сла ви ши Кон ди ћу,  ку ћу у 
при ро ди, на За вој ском је зе ру, ауто
ру ар хи тек ти Бра ни ми ру Ћи ри ћу 
и  по слов ни цен тар „Фа за“ у Ни шу, 
аутор ском ти му ар хи те ка ти Ива ну 
Ко сти ћу, Сла ви ши Кон ди ћу и др 
Ми ла ну Та ни ћу.

 У ка те го ри ји „ар хи тек тон
ски про јек ти“ На гра да је при па ла 
аутор ском ти му Гра ђе вин ско ар
хи тек тон ског фа кул те та у са ста ву, 
проф. др Пе тар Мит ко вић, Сла ви
ша Кон ди ћ, др Ми ла н Та ни ћ, Ива н 
Ко сти ћ, мр Ми о ми р Ва со в, проф. 
др Љи ља на Ва си лев ска и проф. др 
Ве ли бор ка Бог да но вић за На уч но 
тех но ло шки парк у Ни шу. У ис
тој ка те го ри ји три јед на ко вред на 
При зна ња при па ла су ар хи тек ти мр 
Бра ни сла ви Сто иљ ко вић за по ро дич ну 
ку ћу у Ни шу, за тим, аутор ском ти му ар хи те ка та, 
у са ста ву, Са ша Бу ђе вац, Ми ља на Иг ња то вић и 
Ан дре ја Бу ђе вац за Кон гре сни цен тар у Ни шу и 
ар хи тек та ма Ђор ђу Ки ти ћу и Ду ша ну Ни ко ли ћу 
за Апарт ман ско на се ље ХЕК Мон те не гро.

 У ка те го ри ји „ен те ри је рире а ли за ци је “На гра
да Три је на ла при па ла је Ар хи тек тон ском стру ди
ју „Ал тер но“ ко ји је ра дио у са ста ву: Гор ђе Ки тић 
и Ду шан Ни ко лић за ка фе бар „Бла Бла“ у Ни шу, 
док су два јед на ко вред на При зна ња до де ље но 
ауто ском ти му „Ga ra ge gro up ar chi tec tu res“, ар

хи тек та ма др Алек сан дру Ми лој ко ви ћу и Мар ку 
Ни ко ли ћу за ен те ри јер по ро дич ног ста на Ри стић 
у Бе о гра ду и аутор ском ти му Фор ма Ан ти ка у са
ста ву Си ма Гу шић и Мир ко Гу ши ћ за ре кон струк
ци ју из ло жбе не са ле но ве по став ке На род ног му
зе ја у Ле сков цу.

У ка те го ри ји „сту дент ски ра до ви“ до де ље на је 
јед на на гра да и два при зна ња ко ји ма се „оки ти
ло“ че тво ро ни шких сту де на та ар хи тек ту ре. На
гра да је при па ла ауто ри ма  ра да Му зеј са вре ме не 
умет но сти у Бу е нос Аире су, Бо ја ни Ан ђел ко вић 
и Ива ни Ве лич ко вић, док су При зна ња при па ла 

Са изложбе "50 објеката архитектуре Ниша"

Овако је почело свечано отварање -  "13. Дани архитектуре Ниша - Тријенале 2012"
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Ар хи тек та  Сло бо дан Ку зма нов ово го ди шњи је ла у 
ре ат „Та ба ко ви ће ва на гра да за ар хи тек ту ру“ за ре а ли зо
ва на ар хи тек тон ска де ла.

У Га ле ри је Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, од 9. до 12. ок
то бра, ре ал и зо ва на је ма ни фе ста ци ја „Та ба ко ви ће ва на
гра да 2012“, у ор га ни за ци ји Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
Ре ги о нал ног од бо ра ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту
ре Ре ги о нал ног цен тра Но ви Сад. 

„Та ба ко ви ће ва на гра да за ар хи тек ту ру“ – нај зна чај ни је 
је при зна ње за ар хи тек тон ско ства ра ла штво ко је до де љу је 
Ду штво ар хи те ка та Но вог Са да – ДаНС. Уста но вље на је 
1994. го ди не и знак је при зна ња јед ном од пи о ни ра на ше 
мо дер не ар хи тек ту ре, ис так ну том гра ди те љу Но вог Са да 
и Вој во ди не, ар хи тек ти Ђор ђу Та ба ко ви ћу (18971971). 

„Та ба ко ви ће ва на гра да“ за ар хи тек ту ру до де љу је се по
је дин ци ма, чла но ви ма ДаНСа са те ри то ри је Вој во ди не, 
за ис так ну та и пло до твор на оства ре ња ко ја су по твр ђе на 
вред но сти ма вр хун ског до ме та, и ко ја су у од ре ђе ном раз
до бљу има ла про гре сив ни ути цај на до стиг ну ће, раз вој и 
дру штве ну уло гу ар хи тек ту ре.

Пр ви део ма ни фе ста ци је “Та ба ко ви ће ва на гра да за 
2012 го ди ну” одр жа н је  9. ок то бра у 18 ча со ва  у Га
ле ри ји Ма ти це срп ске. Све ча ном ску пу пред око 150 
зва ни ца при су ство ва ла је и Ма ри ја на Та ба ко вићПе ри
шић, ћер ка ар хи тек те Та ба ко ви ћа. По здрав ну реч при
сут ним го сти ма и чла но ви ма ДаНСа упу тио је Ср ђан 
Цр кве ња ков, дипл.инж.арх. пред сед ник ДаНСа, док 
је Ми ро слав Кр сто но шић, дипл.инж.арх.,  пред сед ник 
Од бо ра за до де лу На гра де, са оп штио је да је ар хи тек та  
Сло бо дан Ку зма нов ово го ди шњи ла у ре ат. Пред сед ник 
ДаНСа уру чио је Пла ке ту и По ве љу ово го ди шњем до
бит ни ку Сло бо да ну Ку зма но ву, дипл.инж.арх. Као члан 
ДаНСа у струч ним ор га ни за ци ја ма то ком ви ше де це
ниј ског ан га жо ва ња, ар хи тек та Ку зма нов дао је ве ли ки 
до при нос уна пре ђе њу и афир ма ци ји стру ке. До бит ник 
Та ба ко ви ће ве на гра де за хва лио се на при зна њу ко је су 
му ко ле ге до де ли ле.

Дру ги део ма ни фе ста ци је је про те као у раз гле да њу из
ло жбе и уз при го дан кок тел и му зи ку. 

                                                                             Ве ра Бу бо ња

Во ји сла ву Ни ко ли ћу за Га ле ри ју са вре ме не умет
но сти у Ни шу и Ми ла ну Бр за ко ви ћу за по слов но 
стам бе ни ком плекс на Ке ју у Ни шу.

У ка те го ри ји „пу бли ка ци је“ На гра ду Три је на
ла је до био ар хи тек та, мр Ми хај ло Ме две дев, за 
мо но гра фи ју „Про јек ти и ар хи тек ту ра инг. Алек
сан дра И. Ме две де ва“, у из да њу Дру штва ар хи те
ка та Ни ша,  док је При зна ње при па ло ар хи тек ти 
Зо ра ну Че ме ри ки ћу за мо но гра фи ју „Са вре ме на 
ар хи тек ту ра Ни ша од 1946. до 1966. го ди не“ у из
да њу Дру штва ар хи те ка та Ни ша.

Све на гра де и при зна ња, на рав но, и Ве ли ку на
гра ду Три је на ла 2012. по сле отва ра ња из ло жбе, 
уру чио је пр ви чо век Гра да Ни ша   проф. др Зо
ран Пе ри шић.

По ред „кон курс не из ло жбе“ ма ни фе ста ци ју 
„13. Да ни ар хи тек ту ре Ни ша – Три је на ле ар хи
тек ту ре 2012“, пра ти ле су још три из ло жбе: Би
је на ле Ма ке дон ске ар хи тек ту ре БИ МАС 2010  
2012. го ди на, Ар хи те ку ра Ни ша од 1970. до 1990. 
го ди на и ко лаж од три из ло жбе са БИ НА 2012.

Би је на ле Ма ке дон ске ар хи тек ту ре БИ МАС 
2010. 2012. при ка за но је у га ле ри ји Дру штва ар
хи те ка та Ни ша и пред ста вља опус ма ке дон ског 
ар хи тек тон ског ства ра ла штва кроз 26 на гра
ђе них и ода бра них ра до ва од стра не се лек то ра 
БИ МАСа ар хи тек те Ра до ва но вић. Се лек тор је 
отво рио из ло жбу пред ви ше од 80 по се ти ла ца, и 
пред ста вио са му ма ни фе ста ци ју и ода бра не ауто
ре. На кон отва ра ња БИ МАСа, ар хи тек та Зо ран 
Че ме ри кић одр жа о је пре да ва ње са те мом „Ар хи
тек ту ра Лон до на“.  

Из ло жба „Ар хи тек ту ра Ни ша 1970 – 1990“ ура
ђе на је у про дук ци ји Дру штва ар хи те ка та Ни ша и 
Ар хи тек тон ског ате љеа АМ из Ни ша. При ка за но 

је 50 ра до ва из овог гра ди тељ ски нај ди на мич ни
јег пе ри о да раз во ја Ни ша. Она пред ста вља тре ћу 
од че ти ри из ло жбе у ни зу ко је тре ба да пред ста
ве са вре ме ну ар хи тек ту ру Ни ша од 1878 од да нас. 
Се ри јал од че ти ри из ло жбе пред ста вља основ 
за из ра ду Ар хи тек тон ског во ди ча Ни ша ко ји ће 
би ти пу бли ко ван 2013. го ди не за по тре бе по се
ти ла ца на обе ле жа ва њу 17 ве ко ва од Ми лан ског 
едик та. На кон отва ра ња из ло жбе „Ар хи тек ту ра 
Ни ша 1970 – 1990“ ко јој је при су ство ва ло 120 по
сетилаца, упри ли че на је пре зен та ци ја мо но гра
фи је „Про јек ти и ар хи тек ту ра инг. Алек сан дра 
И. Ме две де ва“ ко ју је про мо ви сао њен аутор мр 
Ми хај ло Ме две дев. 

По след њи из ло жбе но/из ла гач ки до га ђај на 
ма ни фе ста ци ји „Три је на ле 2012“ био је ко лаж 
од три из ло жбе ко је су пре ми јер но при ка за не 
на Бе о град ској ин тер на ци о нал ној не де љи ар
хи тек ту ре (5. БИ НА 2012), одр жа ној то ком ма
ја ме се ца у Бе о гра ду. Пр ва из ло жба је но си ла 
на зив „Ар хи тек тон ске раз глед ни це из све та“ и 
пред ста ва ља пре глед ста ра ла штва срп ских ар
хи те ка та ко ји жи ве и ства ра ју у ино стран ству. 
Дру га из ло жба је би ла – „Пре глед свих ар хи тек
тон ских об је ка та и ма ни фе ста ци ја ко је су до
би ле не ку од на гра да за ар хи тек тон ско сва ра ла
штво у Ср би ји, а укуп но их је би ло осам. Тре ћу 
из ло жбу пред ста вља ли су на гра ђе ни ра до ви на 
ар хи тек тон ским ко кур си ма у ор га ни за ци ји Са
ве за ар хи те ка та Ср би је (САС) у прет ход ном пе
ри о ду. На кон отва ра ња ове „тро јед не из ло жбе“, 
ко ме је при су ство ва ло око 90 по се ти ла ца, ар хи
тек та Ми о мир Жив ко вић, одр жао је пре да ва ње 
„Ар хи тек ту ра Шпа ни је“.

                                               Алек сан дар Пан чић

ТА БА КО ВИ ћЕ ВА НА ГРА ДА зА АР ХИ ТЕК ТУ РУ зА РЕ А ЛИ зО ВА НА АР ХИ ТЕК ТОН СКА ДЕ ЛА

Сло бо да ну Ку зма но ву „Та ба ко ви ће ва на гра да 2012“ 
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Ре ги о нал ни од бо ри Под сек ци ја ди пло ми
ра них ма шин ских ин же ње ра и Под сек ци ја 
ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке Ре
ги о нал ног цен тра Ниш, ор га ни зо ва ли су 13. 
ок то бра на Ста рој пла ни ни 5. Са ве то ва ње о 
об но вљи вим из во ри ма енер ги је са те мом „Хи
дро енер ги ја Ста ре пла ни не, про из вод ња елек
тро е нер ги је у МХЕ – ис ку ства у из град њи“. Са
ве то ва њу је при су ство ва ло сто ти нак чла но ва 
Ко мо ре из свих де ло ва Ср би је, као и про фе со ри  

фа кул те та, пред став ни ци ло кал них са мо у пра ва 
и др жав них ин сти ту ци ја.

Чим су сти гли на „ли це ме ста“ (на „пр вој 
ста ни ци“ иза ме ста Цр ни врх у бли зи ни Кал не) 
уче сни ци Са ве то ва ња су се пе ши це упу ти ло 
ка  ком плек су ма ле хи дро е лек тра не  „Гра ма да 
 Цр ни Врх“. Иако је ро ми ња ла ки ша, уче сни
ци ни су мо гли да са кри ју оду ше вље ње иза зва
но пре див ним ам би јен том шум ског зе ле ни ла 
Ста ре пла ни не и ко ри та Го ле ме Ре ке на ко јој је 
из гра ђе на МХЕ „Гра ма да  Цр ни Врх“ сна ге 470 
кW. При сут ни су раз гле да ли обје кат, ма шин ску 
ха лу и упо зна ли се са нај са вре ме ни јом опре
мом угра ђе ном у МХЕ ко ја је по че ла да ра ди у 
ав гу сту ове го ди не и од та да ис по ру чу је „зе ле

ну“ енер ги ју ПД Ју го и сток и то по повлашћеној 
це ни. По сле оби ла ска ове ло ка ци је уче сни ци су 
се упу ти ли ка фи нал ном од ре ди шту  Ја буч ком 
рав ни шту  и хо те лу Ста ра пла ни на, из гра ђе
ном на 1.350 ме та ра над мор ске ви си не, у ко ме 
се одр жа ва ло Са ве то ва ње.

Пето саветовање је, уводним излагањем, 
отворио Дра ган Жив ко вић, дипл. маш. инж. 
пред сед ни к Ор га ни за ци о ног од бо ра. У окви
ру це ре мо ни је отва ра ња при сут ни ма су се по

здрав ним ре чи ма обра ти ли, мр Бо јан Ко ва чић, 
дипл. маш. инж. ис пред Ми ни стар ства енер
ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не,  
Зо ран Кр стић, дипл.ел.инж., члан Ма тич не 
сек ци је извођача ра до ва ИКС и проф. др Дра
го љуб Жив ко вић, ди рек тор Ре ги о нал ног цен
тра за енер гет ску ефи ка сност Ниш. 

Мр Бо јан Ко ва чић је одр жао пр во пре да ва
ње/пре зен та ци ју са те мом „Ма ле хи дро е лек
тра не – мо гућ но сти за при ме ну“ и ука зао на 
зна чај об но вљи вих из во ра енер ги је, а по себ но 
МХЕ, за чи ју из град њу по сто ји ве ли ки број ло
ка ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји, по себ но, на про
сто ру ју го и сточ не Ср би је. Та ко ђе је ис та као да 
се за про те клих пет го ди на вр ло ма ло ура ди ло 

5. СА ВЕ ТО ВА ЊЕ О ОБ НО ВљИ ВИМ Из ВО РИ МА ЕНЕР ГИ ЈЕ – СТА РА ПЛА НИ НА,  13. ОК ТО БАР 

Хи дро по тен ци јал Ста ре пла ни не кроз МХЕ

Бојан Ковачић Милун Бабић
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на из град њи МХЕ. Раз ло га је мно го, а по себ но 
због ду гог ад ми ни стри ра ња у по ступ ку до би ја
ња по треб них са гла сно сти, од но сно гра ђе вин
ске до зво ле (пред у слов по чет ка град ње) као и 
(не)мо гућ ност кре ди ти ра ња. Дру ги рад пре зен
то вао је проф. др Ми лун Ба бић, ди рек тор Ре ги
о нал ног Евро цен тра за енер гет ску ефи ка сност 
из Кра гу јев ца,  под на сло вом „Це ви и це во вод
ни си сте ми као објек ти енер гет ско, еко ло шко 
– еко ном ског ме наџ мен та при град њи МХЕ“. У 
свом ра ду је ука зао на ве ли ки зна чај це во во да, 
као де ла си сте ма ком плек са МХЕ. При ли ком 
про јек то ва ња и из град ње, вр ло че сто се за не
ма ру је зна чај це во во да као јед ног од нај бит
ни јих еле ме на та, а од ње го вог пра вил ног про
јек то ва ња/ усва ја ња, у мно го ме за ви си сте пен 
ко ри сно сти це лог по стро је ња и вод не енер ги је 
ко ја се пре тва ра у елек тро енер ги ју. Фи нан си
јско уче шће за из град њу це во во да, из но си и до 
40 од сто, у од но су на цео си стем МХЕ, па је и 
због то га вр ло бит но пра вил но про јек то ва ти 
и из гра ди ти це во вод ни си стем. Сле де ћи из ла
гач био је Алек сан дар Ве се ли но вић дипл.маш.
инж. са рад ник Ре ги о нал ног цен тра за енер гет
ску ефи ка сност Ниш,  са ра дом „Софт вер за 
про ра чун сна ге МХЕ са отво ре ним де ри ва ци о
ним ка на лом“. У свом ра ду пре зен то вао је зна
чај из ра де про је ка та за иград њу но вих  МХЕ, с 
об зи ром на од ре ђе не па ра ме тре за из бор ти па 
по стро је ња и тур би на. При ме ном софт ве ра за 
про ра чун, Ве се ли но вић, ујед но и аутор на ве
де ног софт ве ра, об у хва тио је и пра ви лан из
бор рад них тур би на (Ка пла но ве, Френ си со ве 
и Бан ки је ве) ра ди по сти за ња мак си мал ног сте
пе на ис ко ри шће ња хи дро е нер ги је, као и из бор 
аси хро них ге не ра то ра, а све у ци љу по сти за
ња ве ћег сте пе на ис ко ри шће ња. Дра ган Ра па
јић, дипл.ел.инж. дирек тор тех нич ког си с те ма 
ПД Ју го и сто ка Елек тро ти мок За је чар, из ло жио 
је те му „Об но вљи ви из во ри енер ги је у ЕПС“. 
У окви ру из ла га ња, уче сни ке је упо знао ка ко 
ЕПС кон крет но ра ди на об но вљи вим из во ри
ма енер ги је. „У пр вом пла ну је ре ви та ли за ци ја 
од ве ли ких до ма лих бло ко ва, а сле де ћи по сао 
је са на ци ја ма лих хи дро е лек тра на. За по че та је 
об но ва 17 ма лих хи дро цен тра ла и чим тај за да
так бу де из вр шен кре ну ће се на град њу но вих 

ми ни хи дро е лек тра на. Пр ва код Ов чар Ба ње је 
при за вр шет ку, оста ле су у фа зи идеј них про
је ка та. Убу ду ће, нај ве ро ват ни је, гра ди ће се и 
ви ше ма лих цен тра ла, јер су оне де фи ни тив но 
ис пла ти ве“ – ис та као је Ра па ић. Та ко ђе је из
нео план ре ви та ли за ци је ста рих МХЕ, ко је ра
де ско ро је дан век, а још су у функ ци ји, и пред
ста вља ју тех нич ку и кул тур ну ба шти ну Ср би је. 
На ред но из ла га ње имао је Го ран Ма то вић, шеф 
од се ка за енер гет ску ефи ка сност и ОИЕ, SE
EC, ко ји је пре зен то вао те му „Ли ни ја ди рект
ног фи нан си ра ња про је ка та одр жи ве енер ги је 
за зе мље За пад ног Бал ка на –WeB SEDFF “. У 
из ла га њу је представиo мо гућ но сти и пред у
сло ве за до би ја ње фи нан сиј ских сред ста ва, као 
и про це ду ру ко ја се ра ди да би се на кон до би
ја ња гра ђе вин ске до зво ле, одо бри ла тра же на 
нов ча на сред ства. Гор да на Ва си ље вић, за ме ник 
ди рек то ра ком па ни је Е3 Ин тер на ци о нал  Бе о
град, уче сни ци ма је из ло жи ла те му „Кре дит не 
ли ни је за одр жи ву енер ги ју за За пад ни Бал
кан  WeB SEFF“, ко јом је пред ста ви ла мо гућ
но сти и пред у сло ве за до би ја ње фи нан си ских 
сред ста ва, као и про це ду ру ко ја се ра ди да би 
се на кон до би ја ња гра ђе вин ске до зво ле, одо
бри ла тра же на нов ча на сред ства. Учесницимa 
5. Са ве то ва ња се представилa и фирмa ФОД 
из Бо ра, ко ја се ба ви ин же ње ринг по сло ви ма у 
из град њи обје ка та из обла сти ОИЕ, по сло ви ма 
из ра де хи дро ме ха нич ке опре ме за ма ле и ве ли
ке хи дро е лек тра не, као и оста лим ма шин ским 
де ло ви ма по спе ци јал ним на руџ би на ма ин ве
сти то ра. На кра ју се уче сни ци ма Са ве то ва ња 
пред ста вио и Ин сти тут за ру дар ство и ме та
лур ги ју Бор’’, обра ћа њем ди рек то ра др Вла
сти ми ра Тру ји ћа, ко ји је пре зен то вао обла сти 
ко ји ма се Ин сти тут ба ви. Пред ста вио је и три 
ло ка ци је за ма ле хи дро е лек тра не за ко је су они 
при пре ми ли сву про јект ну до ку мен та ци ју и у 
по ступ ку су до би ја ња са гла сно сти од ре ђе них 
оп штин ских и ре пу блич ких ин сти ту ци ја.

По сле свих из не се них ра до ва и обра ћа ња 
пред став ни ка фир ми ко је су по мо гле у ре а ли
за ци ји овог ску па, раз ви ла се жи ва ди ску си ја 
где су уче сни ци  мо гли ме ђу соб но да раз ме њу ју 
ми шље ња о све му што се ти че из град њи МХЕ и 
про јек а та ко ји се од но се на ОИЕ. 

Уса гла ше ни за кљу чак 5. Са ве то ва ња је – 
Ин же њер ска ко мо ра Ср би је и ин же ње ри свих 
стру ка, на свим ни во и ма, тре ба да се укљу че 
у да ља ре ша ва ња про бле ма ти ке ве за не за ток 
из град ње МХЕ, а ко је су не дво сми сле но енер
гет ска бу дућ ност ОИЕ, по себ но хи дро ре сур са 
ко јих је у из о би љу на ју го и сто ку Ср би је и ко је 
„по кри ва“ Ре ги о нал ни цен тар Ниш. 

Дра ган Жив ко вић, пред сед ник Ор га ни за ци
о ног од бо ра, не са мо да је „отво рио“ 5. Са ве то
ва ње, већ га је и „за тво рио“, на ја вив ши – на ред
но, ко је је у пла ну да се одр жи у Вуч ју. По вод да 
се баш на овој ло ка ци ји одр жи 6. Са ве то ва ње 
је  110. го ди на по сто ја ња МХЕ “Вуч је”  ко ја је 
озна че на ин дек сом – „свет ске елек тро тех нич ке 
ба шти не“.  

                                         Алек сан дар Пан чић

Постројење мале хидроелектране Грамада Црни Врх
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У На род ној би бли о те ци 
„Вук Ка ра џић“ одр жа на је од 
14. до 28. но вем бра из ло жба 
“Кра гу је вац у дру гој по ло
ви ни XX ве ка”, ауто ра Алек
сан дра Руд ни ка Ми ла но ви
ћа, ди пло ми ра ног ин же ње ра 
ар хи тек ту ре и пред сед ни ка 
Ре ги нал ног од бо ра ар хи те ка
та Ре ги о нал ног цен тра Кра
гу је вац. На из ло жби су би ли 
пред ста вље ни нај зна чај ни ји 
објек ти по диг ну ти у Кра
гу јев цу, а ко ји су гра ђе ни за 
по тре бе: спор та, здрав ства, 
обра зо ва ња, ста но ва ња, по
сло ва њауслу га и јав не ад ми
ни стра ци је.

Вишеслојнoст ар хи тек тон
ског на сле ђа Кра гу јев ца ука
зу је на ње го во тра ја ње али и 
ин тен ци ју за на прет ком, ко ји 
се у ви зу ел ном кон тек сту мо
же са гле да ти пу тем по сма тра ња сти ло ва кроз 
раз ли чи те пе ри о де ње го вог по сто ја ња.

Од бал кан ско ори јен тал ног сти ла са по чет ка 
XIX ве ка , пре ко ду ха Евро пе са кра ја  XIX  и  по
чет ка XX ве ка, при ка за ног кроз из град њу обје

ка та стил ски опре де ље них ка ар хи тек то ни ци 
ака де ми зма и еклек ти ке, град Кра гу је вац сво је 
“злат но до ба” про јек то ва ња и из град ње бе ле жи 
у  дру гој по ло ви ни XX ве ка.

Мо дер на, функ ци о на ли зам, соц ре а ли зам или 
ин тер на ци о нал ни стил, су са мо не ки 
од мо гу ћих опи са стил ских ка рак те
ри сти ка обје ка та ко ји на ста ју у дру
гој по ло ви ни XX ве ка, а ко је у осно ви 
ка рак те ри ше из град ња уз при ме ну 
ком би на ци је ске лет них бе тон ских 
кон струк тив них еле мен та и опе кар
ских зи да них ис пу на уз по јед но ста
вље ни  ми ни ма ли стич ни  од нос пре
ма ви зу ел ном аспек ту пре зен та ци је 
фи зич ког кор пу са и фа са да обје ка та.

У том сми слу објек ти ко ји у Кра
гу јев цу на ста ју у том пе ри о ду, пред
ста вља ју кон цеп ту ал ну ар хи тек ту ру, 
до след ну у сво јем тре ти ра њу фи зич
ке струк ту ре ко ју ка рак те ри шу; мул
ти функ ци о нал ност, рав ни кро во ви и 
јед но став на али ве о ма пре ци зно про
јек то ва на ге о ме три ја обје ка та.

По јед нич но осо бе ни али и ускла
ђе ни са иде ја ма про кла мо ва ним кроз 
Ме ђу на род ни кон грес мо дер не ар хи
тек ту ре (CI AM), и на да ље кроз про
кла ма ци ју Атин ске по ве ље ко ја се у 
осно ви од но си ла на ре ша ва ње и ме
ђу соб но уса гла ша ва ње при мар них 
функ ци о нал них аспе ка та гра да по
пут са о бра ћа ја, ста но ва ња, рад них, 

Ви ше слој ност ар хи тек тон ског на сле ђа
Из ЛО ЖБА “КРА ГУ ЈЕ ВАЦ У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XX ВЕ КА” 14-28. НО ВЕМ БАР
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ре кре а тив них и ме мо ри јал них зо на у Кра гу јев
цу се са по ја вом кре а тив ног ар хи тек тон ског ду
е та гђе Јо ван ке Јеф та но вић и гди на Ми хај ла 
Ми тро ви ћа  ус по ста вља ју ур ба ни стич ки, а за
тим и про јек тант ски прав ци ко ји су би ли ин
спи ра ци ја за мно ге ства ра о це у да љем раз во ју 
гра да Кра гу јев ца.

Град Кра гу је вац у том пе ри о ду за пљу снут та
ла сом ”мо дер не” са узо ри ма у ар хи тек тон ским 
опу си ма  Frank Llowd Wrightа , Char lesÉdo u
ard Je an ne ret по зна ти јег као Le Cor bu si er, али и 
Ба у ха ус шко ле и де ли ма  Wal ter Gro pi usа, Hans 
Meyerа  ,Mi es van der Ro heа на њи хо вом че лу, 
ула же у зна чај не ин ве сти ци о не по ду хва те ко ји 
ре зул ту ју про јек ти ма и из град њом ре пре зен та
тив них јав них обје ка та ко ји да нас пред ста вља ју 
ри зни цу ”мо дер не” ар хи тек ту ре у гра ду Кра гу
јев цу. Објек ти пред ста вље ни на овој из ло жби, и 
да нас по сле го то во по ла ве ка од њи хо ве из град
ње, до при но се оп штем по зи тив ном ути ску ко
ји град Кра гу је вац оста вља на сво је су гра ђа не и 
ње го ве по се ти о це.

Ве ли ка за слу га за та кав ути сак пре све га при
па да ње го вим зна чај ним про јек тан ти ма и ства
ра о ци ма по пут ар хи те ка та: Ву ло ви ћа, Аран ђе ло
ви ћа, Ата на си је ви ћа, Слав ко ви ћа, Сто ја но ви ћа, 
Жи вој но вићеве и др...

Ве ли ку за хвал ност за по ста вља ње и пред ста
вља ње ове из ло жбе  ду гу је мо гди ну Пре дра гу 
Ми хај ло ви ћуЦи ле ту, мај сто ру фо то гра фи је и 
члану УЛУ ПУДСа као фак то гра фу, умет нич
ком фо то гра фу и ди зај неру, без чи јих за пи са – 
фо то гра фи ја, сва ка ко не би би ли у при ли ци да 
са ви ше де це ниј ске дис тан це пред ста ви мо ов ко 
спе ци фи чан по глед ка ар хи тек ту ри  Кра гу јев ца 
из дру ге по ло ви не XX ве ка  .

                          Алек сан дар Руд ник Ми ла но вић
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Аустриј ски „Ton dach“,  мулт ина
ци о нал на ком па ни ја за про из вод њу 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла од пе че не 
гли не, у чи јем са ста ву је „По ти сје
Ка њи жа“, рас пи сао је про ле тос (3. 
ју на) кон курс за нај бо љег европ
ског кро во при ва ча – „Ton dach про
фе си о на лац за кров Евро пе 2012. 
го ди не“. Ово го ди шњи кон курс, за 
раз ли ку од ра ни јих кон кур са за из
бор нај леп ших кро во ва по кри ве
них цре по ви ма Ton dach, (одр жа ни 
2002. и 2008. го ди не) по све ћен је у 
пот пу но сти стру ци, кон крет но, за
нат ском зна њу и уме шно сти кро во
по кри ва ња, без ко јих, у не до стат ку 
или не до вољ ној пре ци зно сти по
сто је ћих про пи са у обла сти ви со
ко град ње, мно ге од за ми сли ин ве
сти то ра и про јек та на та не би мо гле 
би ти оства ре не. 

Пра во да се над ме ћу на кон кур
су има ју из ве де ни кро во ви у 13 
европ ских др жа ва у ко ји ма Ton
dach има ин ста ли ра не соп стве не 
ка па ци те те – Аустри ја, Ср би ја, 
Цр на Го ра, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Бо сна и Хер
це го ви на, Ма ке до ни ја, Че шка, Сло вач ка, Ма
ђар ска, Ру му ни ја Бу гар ска и Укра ји на. Пра во 
да уче ству ју на кон кур су има ју сви кро во ви из
гра ђе ни из ме ђу 1. но вем бра 2011. и 31. ок то бра 
2012. го ди не. По чет ком 2013. го ди не у Глајн ште
те ну, се ди шту ком па ни је „Ton dach“ ,  би ће про
гла шен по бед ник из ме ђу 13 на ци о нал них ла у
ре а та. По бед ни ку ин тер на ци о нал ног так ми че ња 
– „Ton dach про фе си о на лац за кров Евро пе 2012. 
го ди не“ при па шће ауто мо бил фол ксва ген, (VW
Аmorok), дру га на град је 2.500 и тре ћа 1.500 евра.

„По ти сјеКа њи жа“ би ла је ор га ни за тор и ре а
ли за тор кон кур са за Ср би ју. Ре зул та ти на ци о нал
ног кон кур са про гла ше ни су 5. де цем бра у Све ча
ној са ли Гра ђе вин ског фа кул те та у Бе о гра ду.   

„На срп ски на ци о нал ни кон курс сти гло је пе
де се так при ја ва, ко је је Струч ни жи ри (проф. др 
Алек сан дра Кр стић – Фу рун џић, ре дов ни про
фе сор Ар хи тек тон ског фа кул те та Бе о град ског 
уни вер зи те та, Дар ко Ми ја то вић, дипл. грађ. 
инж. и Да ни јел Ђу рић, дипл. инж. арх. сaвет
ници за при ме ну про из во да Ton dach По ти сје
Ка њи жа) пре гле дао и оце нио пре ма кри те ри
ју ми ма из „Пра вил ни ка о ра ду и оце њи ва њу“ 
по себ но вред ну ју ћи – укла па ње у окру же ње, 
од нос кро ва и фа са де, естет ски и функ ци о нал
нотех нич ки аспект“ – ка же Алек сан дар Бе ро ња, 

ру ко во ди лац про мо тив них ак тив но сти Ton dach 
По ти сјеКа њи жа. „С об зи ром да се на кон курс 
ја вио ве ли ки број бри љант но из ве де них кро во
ва по кри ве них на шим цре пом, жи ри је од лу чио 
да по ред три на гра де, до де ли и че ти ри По себ на 
при зна ња. За нај бо љу на ци о нал ну „пе ту стра
ну ку ће“ про гла шен је кров Ви на ри је „Звон ко 
Бог дан“ на Па ли ћу, ко ме је при па ла на гра да од 
2.000 евра. Дру га на гра да и 1.500 евра до де ље
на је Ви ше по ро дич ној згра ди на Зла ти бо ру, а 
тре ћа и 1.000 евра, По ро дич ној ку ћи у Ба ји ној 
Ба шти. Че ти ри под јед на ко вред на По себ на при
зна ња жи ри је до де лио: Ви ше по ро дич ном стам
бе ном објек ту у Су бо ти ци, Ре цеп ци ји хо тел ског 
ком плек са „Ме ћав ник“ на Мо крој Го ри, Ку ћа ма 
у ни зу на Зла та ру и Но вој цр кви ма на сти ра Ра
до ва шни ца“. 

Ина че, уочив ши хро ни чан не до ста так струч
них ка дро ва у обла сти гра ђе ви нар ства, њи хо
ву не до вољ ну ин фор ми са ност о но ви те ти ма у 
обла сти кро во по кри ва ња, ме ђу на род ни ли дер у 
про из вод њи ке ра мич ког цре па „По ти сјеКа њи
жа“ члан Ton dach гру пе, по ку ша ва од 2007. го ди
не да пре ва зи ђе шко ло ва њем бу ду ћих ка дро ва у 
гра ђе вин ским сред њим шко ла ма у на шој зе мљи, 
али и пер ма нент ним об у ча ва њи ма ак тив них 
гра ђе вин ских по сле ни ка на те ре ну.

                                                 Сло бо дан Ку јун џић

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ КОН КУРС „Ton dach ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ зА КРОВ ЕВРО ПЕ 2012“

На ци о нал ни по бед ник кров  
ви на ри је „Звон ко Бог дан“
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Кон курс за На гра ду „Ран ко Ра до вић“ ре а ли зу је 
се од 2006. го ди не, а нaгра де се до де љу ју у три ка
те го ри је   кри тич коте о риј ске тек сто ве о ар хи тек
ту ри об ја вље не у прет ход ној ка лен дар ској го ди ни 
као и у те ку ћој го ди ни до да ту ма до де ле на гра де, и 
то за кри ти ке, есе је, књи ге, пре да ва ња и пи са ну реч 
уоп ште, за тим, те ле ви зиј ске еми си је, из ло жбе или 
мул ти ме ди јал не пре зен та ци је и ре а ли зо ва но ар хи
тек тон ско де ло до вр ше но у истом пе ри о ду. На гра
да „Ран ко Ра до вић“ се са сто ји од пла ке те, по ве ље и 
нов ча ног из но са.

На ово го ди шњи, сед ми по ре ду Кон курс сти гло је 
укуп но 37 ра до ва  21 за пр ву ка те го ри ју, шест за 
дру гу и 10 за тре ћу ка те го ри ју.

На гра да ‘’Ран ко Ра до вић’’ у ка те го ри ји кри тич ко

те о риј ски тек сто ви о ар хи тек ту ри, ур ба ни зму и гра
ду уру че на је мр Зла ти Вук са но вић Ма цу ри за књи гу 
„Жи вот на иви ци: ста но ва ње си ро ти ње у Бе о гра ду 
19191941“, ко ју је об ја вио „Ори о нарт“. Од лу ку је до
нео жи ри у са ста ву  те о ре ти чар кул ту ре Рат ко Бо
жо вић (пред сед ник), дипл. инж. ар хи тек ту ре Вла ди
мир Ма ко и дипл. инж. арх. Ду брав ка Ђу ка но вић.

У ка те го ри ји те ле ви зиј ске еми си је, из ло жбе, мул
ти ме ди јал не пре зен та ци је, на гра ђе ни су ди пло ми
ра ни ин же ње ри ар хи тек ту ре  Ма ри ја Мар ко вић, 
Ма ри ја Страј нић, Ол га Ла за ре вић, Не бој ша Сте
ва но вић, Ми лан Дра гић, Јан ко Та дић, Алек сан дар 
Ри сто вић, Ни ко ла Ан до нов, Ми лош Жив ко вић и 
Мар ко Ма ро вић за из ло жбу „Је дан:Сто“, а ко ја је 
пред ста вље на на Би је на лу ар хи тек ту ре у Ве не ци ји. 
О ла у ре а ти ма је од лу чи вао жи ри, ко ји су чи ни ли 
дипл. инж. арх. Да ни ца Јо во вић Про да но вић (пред
сед ник), дипл. инж. арх. Ма ја Ла лић и дипл. инж. 
арх. Де јан Ба бо вић. 

На гра да „Ран ко Ра до вић“ у ка те го ри ји ре а ли зо ва но 
ар хи тек тон ско де ло при па ла је Бра ни сла ву Ми тро ви
ћу и Је ле ни Ку зма но вић за По ро дич ну ку ћу у ули ци 
Ко сте Во ји но ви ћа, Бе о град. Од лу ку је до нео жи ри ко

ји је ра дио у са ста ву: дипл. инж. арх. Дар ко Ма ру шић 
(пред сед ник), дипл. инж. арх. Је ле на Ива но вић Вој во
дић и дипл. инж. арх. Бо ри слав Пе тро вић.

На гра ду „Ран ко Ра до вић“ до де љу је Удру же ње ли
ков них умет ни ка при ме ње них умет но сти и ди зај не
ра Ср би је у са рад њи са Ар хи тек тон ским фа кул те том 
у Бе о гра ду, Фа кул те том тех нич ких на у ка у Но вом 
Са ду, Ин сти ту том за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср
би је, Ур ба ни стич ким за во дом Бе о гра да, Ин же њер
ском ко мо ром Ср би је, „По ти сјеКа њи жа“ а.д. и Ко
лар че вом за ду жби ном.

На гра да ко ја но си име ар хи тек те Ран ка Ра до ви ћа 
осно ва на је са ци љем да под сти че, раз ви ја и афир ми
ше кри тич коте о риј ску ми сао у обла сти ар хи тек ту ре 
и ар хи тек тон ског ства ра ла штва и са мим тим уста но

вља ва кри те ри ју ме за ње но вред но ва ње у Ср би ји и на 
ме ђу на род ном ни воу, што под ра зу ме ва укљу чи ва ње 
ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је и зе ма ља из све та са 
ко ји ма је Ра до вић са ра ђи вао или у ко ји ма је ра дио.  
Ме ђу на род ну На гра ду „Ран ко Ра до вић“ уста но
ви ли су 2006. го ди не као су о сни ва чи  Удру же ње 
ли ков них умет ни ка при ме ње них умет но сти и ди
зај не ра Ср би је  УЛУ ПУДС као осни вач, Ар хи тек
тон ски фа кул тет у Бе о гра ду, Фа кул тет тех нич ких 
на у ка у Но вом Са ду  Де парт ман за ар хи тек ту ру и 
ур ба ни зам, Ин сти тут за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам 
Ср би је  ИАУС, За ду жби на Или је Ми ло са вље ви ћа 
Ко лар ца, од 2008. го ди не у ста тус су о сни ва ча на гра
де ушли су Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да и По ти
сје Ка њи жа а.д. а од 2009. го ди не ста тус су о сни ва
ча на гра де до би ла је и Ин же њер ска ко мо ра Ср би је. 
Сви ра до ви при спе ли на кон курс пред ста вље ни су 
на за јед нич кој из ло жби, ко ја је отво ре на на дан уру
че ња при зна ња, 21. де цем бар, у Му зич кој га ле ри ји 
Ко лар че ве за ду жби не, и тра ја ла до 24. де цем бра. То
ком мар та 2013. го ди не из ло жба ће би ти одр жа на на 
Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду.

                                                           Милован Пауновић

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Glasnik

ТРАГОМ дОГАЂАЈА

НА ГРА ДА РАН КО РА ДО ВИћ 2012

Над ме та ло се 37 ра до ва

Све награде "Ранко Радовић 2012": "Живот на ивици" - Злата Вуксановић Мацура за публикације, "Је дан:Сто", за 
мул ти ме ди јал не пре зен та ци је и "По ро дич на ку ћа", Бранислава Митровића и Јелене Кузмановић за реализовано 
архитектонско дело
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*С ЛОбОДАН КУјУНџИћ

Па три јарх срп ски Ири неј сво јим до ла ском у 
Ин же њер ску ко мо ру Ср би је уве ли чао је и дао 
по се бан зна чај но во и за бра ној Скуп шти ни тре
ћег са зи ва. На рав но, да Па три јарх ни је при су
ство вао кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не, 
већ је у Ко мо ру сти гао но ви скуп штин ских 
са зив, ве ри фи ко ван, и иза брао сво је чел ни ке – 
пред сед ни ка и пот пред сед ни ка. Проф. др Дра
го слав Шу ма рац, но ви пред сед ник Скуп шти не 
ИКС крат ком пре зен та ци јом упо знао је па
три јар ха Ири не ја, го сте, но ве и ста ре чла но ве 
Скуп шти не са исто риј ским раз во јем и тре нут
ним ста њем Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. По
сле пре зен та ци је за мо лио је па три јар ха Ири не
ја да се бе се дом обра ти „ин же њер ском на ро ду“, 
што је Ње го ва све тост, при хва ти ла и том при
ли ком ре кла:

„Пр ви пут сам на овом ску пу и пр ви пут 
имам при ли ку да ви ше чу јем о Ин же њер ској 
ко мо ри Ср би је, и у исто вре ме ко ри стим при
ли ку да се за хва лим сви ма они ма, сруч ња ци ма, 
ар хи тек та ма, гра ђе вин ским ин же ње ри ма, ко ји 
су свој та ле нат, сво је зна ње, при ме ни ли на на
шој цр кве ној ар хи тек ту ри. Имао сам при ли
ку да осе тим плод ра да и при су ство вао то ме, 
по што смо прет про шле го ди не, до би ли по моћ 
од Ко мо ре за из град њу но вог ико но ста са, мер
мер ног, у гра ду Ни шу, у цр кви по све ће ној ца
ру Кон стан ти ну, где ће, као што се зна, иду ће 
го ди не, би ти цен трал на про сла ва јед ног вр ло 
ва жног до га ђа ја из исто ри је цр кве и кул ту ре 
европ ске – Ми лан ско га едик та“. 

„Дра го ми је што мо гу да по здра вим гра ди
те ље на ших гра ђе ви на, на ших мо сто ва, али и 
на ших цр ка ва“, на ста вио је Па три јарх. „По
зна ти су би ли не са мо код нас, не го и у све ту, 

Не ма леп ших цр ка ва у Се вер ној 
Аме ри ци од пра во слав них
Срп ска пра во слав на цр ква и са да има до ста по тре бе за из град њом цр ка ва, а 
то се на ро чи то од но си на гра до ве, је дан од њих је и Бе о град, ко ји има ве ли ке 
по тре бе за град њом хра мо ва
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гра ди те љи, ка кав је био Де ро ко и ње му слич
ни, ко ји су про јек то ва ли, гра ди ли ве ли ке зна
чај не хра мо ве. Јед но је вре ме учи ни ло да се тај 
ин те рес ин же ње ра за град њу са крал них обје
ка та успо ри, за у ста ви, ста не, али ка ко је по чео 
да се об на вља цр кве ни жи вот код нас, ка ко је 
до шла пу ни ја сло бо да ре ли ги је и ве ре, има мо 
ве ли ки број ин же ње ра ко ји се ан га жу ју, ин те
ре су ју, да ожи ве, кроз ли те ра ту ру, да упо зна ју 
сти ло ве цр ка ва на ших, да та зна ња при ме њу ју. 
За то и у овом на шем вре ме ну има не ко ли ко ве
о ма ле пих цр кве них обје ка та ко ји су де ло са
да шњих ин же ње ра на ших. Ар хи тек ту ра је део 
на ше исто ри је, по чев ши од раз во ја хри шћан
ства до да нас, и оно што ми у Ср би ји мо же мо 
да по ка же мо кул тур ном све ту у Евро пи и дру
гим кра је ви ма, то су на ше ве ли ке све ти ње, ко је 
су гра ди ли и стра ни, али и на ши струч ња ци, 
ин же ње ри, ка ко ра ни је, та ко и да нас, у на шем 
вре ме ну и до бу“. 

„Оно што бих хтео по себ но да ка жем, да 
ис ко ри стим ову при ли ку, је сте да би тре ба ло 
обра ти ти ви ше па жње на на шу на род ну ар хи
тек ту ру“, ре као је Па три јарх. „Има ту ле пих 
згра да, ра ни је из гра ђе них, па је по треб но те 
ста ре гра ђе ви не са чу ва ти, ако су оште ће не – 
по пра ви ти, кон зер ви ра ти, ре ви та ли зо ва ти. 
Ме ђу тим, још је ва жни је да се то ис ку ство ис
ко ри сти у са вре ме ном про јек то ва њу, ка ко би 
се та на ша ве ли ка тра ди ци ја ис ко ри сти ла и 
у на шем вре ме ну. Ово се по себ но од но си на 
град њу на ших цр ка ва. Не ма кра ја у Ср би ји где 
се не гра ди не ка цр ква. Има љу ди ко ји су се за
ин те ре со ва ли за ар хи тек ту ру цр ка ва, али има 
и на и ва ца... Се ћам се јед ног ин же ње ра ко ји је 
код Кру шев ца гра дио јед ну ве ли ку цр кву, па 
кад је до шао до кро ва, ни је знао ка ко да је за
вр ши. То је био ве ли ки про блем, па је мо рао да 
тра жи по моћ, јер ни је во дио ра чу на о те ме љи
ма ње ним, од ко јих за ви си и кров са ме цр кве. 

„Ми у Срп ској пра во слав ној цр кви ве о ма 
смо за хвал ни што ва ша стру ка га ји, не гу је и 
раз ви ја цр кве ну ар хи тек ту ру, у че му пра ти мо 
кул тур ни свет“, ре као је па три јарх Ири неј. „И 
по ред при сут них кри за и не во ља ко је има мо, 
ипак се не за бо ра вља цр кве на ар хи тек ту ра, од
но сно, та вр ста град ње. Кад би дао Го спод да 
еко ном ски ожи ви мо, да још ви ше гра ди мо, јер 
знак жи во та јед ног на ро да и јед не еко но ми је 
је сте из град ња. Има мо при ли ке да ви ди мо, у 
Аме ри ци и Ка на ди, где су ра ди ли, про јек то
ва ли цр кве, на ше ар хи тек те, ко је су улеп ша ле 
Аме ри ку. Не ма леп ших цр ка ва у Аме ри ци, од 
на ших пра во слав них цр ка ва. Срп ска пра во
слав на цр ква и са да има до ста по тре бе за из
град њом цр ка ва, а то се на ро чи то од но си на 
гра до ве. Се ла су нам, ма ње ви ше, по пу ње на, 
ма да и на жа лост, оста ју пра зна, али за то има
мо гра до ве. Је дан од њих је сте и Бе о град, ко
ји има ве ли ке по тре бе за град њом хра мо ва. У 
Грч кој по сто ји је дан град, Па тра, ко ји, по ве ли
чи ни сли чан Ни шу, има пре ко 40 цр ка ва, а ми 
смо, до пре са мо не ко ли ко го ди на, има ли са мо 
три цр кве у Ни шу. Да нас, Бо гу хва ла, има мо 

по тре бу да их у гра ду на Ни ша ви има мо још 
нај ма ње 23, да за до во љи мо основ не по тре бе, 
и да пру жи мо мо гућ ност на шем на ро ду да не
гу је и ис по ља ва, оно што нам је Бо гом да то, то 
је ре ли ги о зност и жи вот у ве ри“.

„Да кле, пу но успе ха вам же лим у жи во ту 
ва шем, пу но мо гућ но сти да гра ди те, јер је то 
до бар знак жи во та и еко но ми је. На рав но, да 
ни ка ко не за бо ра ви мо и град њу на ших цр ка
ва. Сва ко до бро вам же лим и срећ не Бо жић не 
пра зни ке. Хва ла“, би ле су по след ње ре чи у бе
се ди па три јар ха Ири не ја ин же ње ри ма Ср би је.

*Прилог је урађен на основу беседе 
патријарха српског Иринеја изговорене у свеча
ном делу Скупштине

КРУПАН ПлАН
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ИЗБОРИ 2012

РА ДОш О. ДРА ГУ тИ НО ВИћ

Сед ни цом је пред се да вао проф. др Ми ли сав 
Дам ња но вић, пред сед ник  дру гог са зи ва Скуп
шти не ИКС, а по ма га ле су му две ди пло ми ра не 
прав ни це – Дра га на Ђу рић, ВД се кре та ра Коморе 
и Ана Жде ро, сарадник за правне послове ИКС. 

Скуп шти на је ра ди ла у два де ла. У пр вом де
лу је из вр ше на ве ри фи ка ци ја ман да та чла но ва 
Скуп шти не ИКС тре ћег са зи ва (што је ура ди ла 
пе то чла на Ве ри фи ка ци о на ко ми си ја), иза бра
ни су пред сед ник и пот пред сед ник Скуп шти
не и раз ре шен ста ри и име но ван но ви се кре тар 
Скуп шти не ИКС. Дру ги део је имао све чар ски 
ка рак тер ко ме су при су ство ва ле ви со ке зва ни це 
на че лу са Ири не јом, па три јар хом Срп ске пра
во слав не цр кве, као и дру ге цр кве не и све тов не 
зва ни це, пред ко ји ма је кон церт одр жао Сло бо
да н Тр ку ља, са мо у ки српски музичар, мул ти ин
стру мен та ли ста, ком по зи тор и „пе вач гр ле ног и 
ви зан тиј ског сти ла“. 

Кон сти ту и са ње Скуп шти не  
Отва ра ју ћи сед ни цу Скуп шти не пред сед ник 

Дам ња но вић је са оп штио да је на освно ву из ве
шта ја ко ји му је до ста вљен од стра не пред став ни ка 
Се кре та ри ја та Ко мо ре, од укуп но 120 но во и за бра
них чла но ва, сед ни ци Скуп шти не Ко мо ре при
су ству је 110 чла но ва, што је ве о ма ви сок број, уз 
кон ста та ци ју да по сто ји по тре бан кво рум за рад и 
пу но ва жно од лу чи ва ње, од но сно, да сед ни ци при
су ству је ви ше од по ло ви не чла но ва Скуп шти не. 
Још је из ра зио на ду да ће у ово ли ком или слич ном 
бро ју чла но ви при су ство ва ти и свих до ла зе ћим 
сед ни ца ма у на ред не че ти ри го ди не. Иначе, свих 
120 изабраних чланова Скупштине трећег сазива 
потврдило је своје мандате. За тим је Пред сед ник 
по звао проф. др Дра го сла ва Шу мар ца, пред сед ни
ка Ко мо ре, да по здра ви при сут не.

 „На ове из бо ре је иза шло око 25 од сто члан
ства, што је ве ли ка из ла зност у од но су на прет
ход не из бо ре ко је смо има ли 2008. го ди не, ка да 
је би ло око 1213 про це на та, па са мим тим ваш 

Кон сти ту и са ње тре ћег  
скуп штин ског сазива
Пр ва, кон сти ту тив на, сед ни ца тре ћег са зи ва Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је одр жа на је 21. де цем бра у се ди шту Ко мо ре у Бе о гра ду, Бу ле вар вој во
де Ми ши ћа 37. Тре ћи скуп штин ски са зив бро ји 120 чла но ва (као и сви прет ход
ни) а кон сти ту тив ној сед ни ци је при су ство ва ло 110 но во иза бра них чла но ва

Кон сти ту и са ње тре ћег са зи ва Скуп шти не до га ђа ло се пред дуп ке пу ном са лом
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успех је мно го ве ћи не го што је то би ло за прет
ход не из бо ре“, ис та као је про фе сор Шу ма рац. 
„Си гур но да је част би ти пред став ник ин же њер
ске стру ке. Ме ђу тим, то је и ве ли ка оба ве за. Ова 
на ша ин сти ту ци ја оп ста је, пре све га за хва љу ју ћи 
члан ству и за хва љу ју ћи пред став ни ци ма ко је су 
чла но ви иза бра ли у ор га не. За то и оче ку јем од 
вас, но вог са зи ва Скуп шти не, да ће те се мак си
мал но ан га жо ва ти и да ће те, пре све га оправ да ти 
по ве ре ње ко је сте до би ли од гла са ча ин же ње ра. 
Оно што мо ра мо да ура ди мо у на ред ном пе ри о
ду, то је пре све га да оја ча мо по ло жај ин же ње ра 
у на шем дру штву. Да би смо то ура ди ли, мо ра ће
мо да ме ђу соб но са ра ђу је мо још ви ше, али и да 
оства ри мо још те шњу са рад њу са ре сор ним ми
ни стар ством и са свим ми ни стар стви ма, пре све
га на до но ше њу за ко на, под за кон ских ака та, пра
вил ни ка, да са мим тим по мог не мо да се омо гу ћи 
ин ве сти то ри ма бр же и јед но став ни је до ла же ње 
до па пи ра, од но сно до ре а ли за ци је тих ин ве
сти ци ја, а са мим тим и на ши чла но ви ће има ти 
и мно го ви ше по сла. Мо ра ће мо да ра ди мо и на 
про ме ни Ста ту та. По себ но же лим да вас оба ве
стим да сам ју че, по сле сед ни це Управ ног од бо ра, 
под нео остав ку на члан ство у ње му, ка ко не бих 
до шао у су коб са од ред ба ма Ста ту та. На и ме, по 
кров ном Ко мо ри ном до ку мен ту, сва ки члан има 
пра во да бу де члан са мо два ор га на. Да кле, то сам 
ис по што вао. То дру гим ре чи ма зна чи, да ће Та тја
на Ђор ђе вић, пот пред сед ни ца УО ИКС, во ди ти 
Ко мо ру до из бо ра но вог Управ ног од бо ра. Же лим 
вам пу но успе ха у ра ду и за и ста оче ку јем мак си
мал но ан га жо ва ње, а има ће мо вре ме на до из бор
не Скуп шти не за Управ ни од бор и за дру ге ор га
не, да се до го во ри мо ко ће шта да ра ди. Оче ку јем 
пре све га од вас ини ци ја ти ву где мо же те нај ви ше 
да до при не се те а он да ће мо на пра ви ти је дан тим 
ко ји ће за и ста зду шно да ра ди. Нор мал но, би ће ту 
рас пра ва пре до но ше ња од лу ка, а ка да до не се мо 
од лу ке, он да ће мо их спро во ди ти“.

„Пре не го на ста ви мо са да љим ра дом, же лим 
да се за хва лим пред сед ни ку Шу мар цу на ле пим 
ре чи ма и до брим же ља ма“, ре као је про фе сор 
Дам ња но вић. „На рав но, то је и же ља свих нас. 
Же лим јед ном ре че ни цом да се освр нем на ово 
пред сед ни ко во оба ве ште ње о под но ше њу остав
ке. Кон ста ту јем да је то лич ни ви со ко мо рал ни 
чин ко ји по твр ђу је вред но сти ко ји ма се ру ко во ди 

Ко мо ра и ова Скуп шти на. За хва љу јем се и це ним 
тај гест про фе со ра Шу мар ца, а ко ле ги ни ци Та њи 
Ђор ђе вић, пот пред сед ни ци Управ ног од бо ра же
лим успе шно оба вља ње по сло ва, об зи ром на ову 
окол ност, ко ју смо са да кон ста то ва ли“.

Он да је усле ди ло усва ја ње днев ног ре да од са
мо че ти ри тач ке – По твр ђи ва ње ман да та чла но ва 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Из бор 
пред сед ни ка Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је, Из бор пот пред сед ни ка Скуп шти не Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је и Раз ре ше ње и име но
ва ње се кре та ра Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је.

За ре а ли за ци ју пр ве тач ке би ло је по треб но 
иза бра ти Ве ри фи ка ци о ну ко ми си ју од пет чла
но ва, а од ре дио ју је пред сед ник Скуп шти не : 
Ра до слав Ле кић, пред сед ник и чла но ви Дра га на 
Си но бад Пе тро вић, Љу би ца Бо шњак, Ла тин ка 
Об ра до вић и Дра ган Је у мо вић.

По сле кра ће па у зе, ко ја је да та да Ве ри фи ка
ци о на ко ми си ја оба ви свој део по сла, усле дио је 
на ста вак ра да, а пр ви го вор ник био је Ра до слав 
Ле кић, пред сед ник Ве ри фи ка ци о не ко ми си је:

„Пре ма од ред ба ма чла на 13.Ста ту та, Скуп
шти на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је има 120 чла
но ва, а чи не је по пет чла но ва из сва ке ма тич не 
сек ци је, док пре о ста лих 100 чла но ва, до бро ја 120, 
ма тич не сек ци је би ра ју сра змер но свом уче шћу у 
укуп ном бро ју чла но ва Ко мо ре, утвр ђе ном на дан 
из бо ра“, ре као је Ле кић. „Из бо ри су рас пи са ни 3. 
сеп тем бра, док је из бор ни про цес тра јао тач но 
два ме се ца  од 24. сеп тем бра до 23. но вем бра. Из
бор на ко ми си ја за спро во ђе ње из бо ра за чла но ве 
Скуп шти не об ја ви ла је 23. но вем бра 2012. го ди не 
ко нач не ре зул та те из бо ра и упу ти ла их пред сед
ни ку Скуп шти не. Ве ри фи ка ци о на ко ми си ја из вр
ши ла је увид у остав ку проф. др Дра го сла ва Шу
мар ца, под не ту 20. де цем бра 2012. го ди не. Та ко ђе 
смо из вр ши ли увид у Од лу ку Управ ног од бо ра, 
ко јом је кон ста то ва но да је др Не бој ша Сте фа

Гла са ло се са мо пет пу та – за днев ни ред, ве ри фи ко ва не чла но-
ве, пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и се кре та ра Скуп шти не

Ра до слав Ле кић, пред сед ник Ве ри фи ка ци о не 
ко ми си је

ИЗБОРИ 2012
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но вић, ди пло ми ра ни пла нер, под нео остав ку на 
ман дат су ди је Су да ча сти, чи ме су се сте кли усло
ви за ве ри фи ка ци ју и ње го вог ман да та. Да за кљу
чим – од 120 чла но ва тре ћег са зи ва Скуп шти не 36 
је но вих, док је 84 „са ис ку ством“ у ра ду овог те ла. 
Нај ста ри ји члан Скуп шти не има 75, а нај мла ђи 33 
го ди не. У тре ћем скуп штин ском са зи ву ра ди ће 38 
же на и 82 му шка ра ца. А ка да је реч о стру ка ма 
у Скуп шти ну су иза бра ни – 42 гра ђе ви на ца, 25 
ар хи те ка та, 23 елек тро ин же ње ра, 18 ма ши на ца, 
пе то ро про стор них пла не ра, по дво је тех но ло га и 
ге о ло га и по је дан ин же њер ге о де зи је, елек тро ни
ке и шу мар ства. И на са мом кра ју – на кон из вр
ше ног уви да у ре зул та те из бо ра, Ве ри фи ка ци о на 
ко ми си ја, на осно ву чла на 7. Пра вил ни ка о ра ду 
Скуп шти не Ко мо ре, пред ла же Скуп шти ни да до
не се сле де ћу од лу ку: Ве ри фи ку ју се ман да ти чла
но ви ма Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
иза бра ни на из бо ри ма одр жа ним од 24. сеп тем
бра до 23. но вем бра 2012. го ди не“.

За тим је Ана Жде ро про чи та ла име на 120 чла
но ва чи ји су ман да ти ве ри фи ко ва ни, што зна чи 
да је по чео да те че че тво ро го ди шњи ман дат тре
ћем са зи ву Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је, ко ји ће се окон ча ти 2016. го ди не.

„Дра го ми је што ов де ви дим по зна та и ма ње 
по зна та ли ца, али и са свим но ва ли ца“, ре као је 
др Игор Ма рић, пред сед ник Из бор не ко ми си је. 
„Ми слим да Из ве штај Ве ри фик ци о не ко ми си
је по твр ђу је наш до бар рад и дра го ми је да смо 
овај по сао ура ди ли ка ко ва ља. Мо рам да из не сем 
не ко ли ко ути са ка, а ве за ни су за из бор ну про це
ду ру. Ми шље ња сам, уоста лом као и ком плет на 
Из бор на ко ми си ја, да је про це ду ра пре ком пли ко
ва на и пре ду гач ка, па са ве ту је мо Скуп шти ни да у 
на ред них че ти ри го ди не раз ми сли о не ким јед но
став ни јим ме то да ма из бор не про це ду ре. Та ко ђе, 
мо рам да се за хва лим свим чла но ви ма Ко ми си је, 

јер смо све од лу ке до не ли јед но гла сно. Ра ди ло се, 
упра во због на ве де них мањ ка во сти, до ста ду го, 
ско ро два ме се ца, што је за и ста, пре ду го. Би ло је 
ту и не за до вољ них љу ди и зах те ва да се из бо ри 
по ни ште. То су ипак вр ло спо ра дич ни слу ча је ви с 
об зи ром на ово ли ки од зив ко ји се мо же раз ли чи
то ту ма чи ти. Си гур но да је од зив ве ћи не го што 
је био ра ни је, али ја још увек ми слим да од зив 
ни је ве ли ки и да раз лог за то упра во ле жи у си
сте ми ма ко ји ма рас по ла же Ко мо ра. Јед но став но, 
не мо гу да при хва тим да 10 или 15 од сто ин же ње
ра по гре ше у својим ли сти ћи ма. Са свим сам си
гу ран, да ин же ње ри ни су баш то ли ко „тра па ви“, 
не го ми слим да ту не што ни је у ре ду са из бор ном 
про це ду ром, на ко јој, сва ка ко, тре ба по ра ди ти 
до сле де ћих из бо ра. Же лим и то да ка жем  цео 
си стем Ко мо ре, што се ти че упра ве и за по сле них 
у Ко мо ри – сви су ра ди ли по жр тво ва но, ни је се 
гле да ло на рад но вре ме, ни ти на би ло ка кве при
ват не оба ве зе. Јед но став но, рад слу жби Ко мо ре, 
био ја за и ста сја јан. На кра ју че сти там из бор и 
кон сти ту и са ње Скуп шти не ко мо ре и же лим вам 
сви ма да ра ди те са за до вољ ством у ко ле ги јал ној 
ат мос фе ри.“

Би ра ње и оспо ра ва ње пред сед ни ка 
Иако је за пред сед ни ка Скуп шти не мо гло да 

бу де пред ло же но мак си мал но осам кан ди да та 
(кан ди да ту ра је ва лид на ако пред ло же ни има по
др шку 15 чла но ва Ко мо ре, док сва ки члан мо же 
да по др жи са мо јед ног кан ди да та) пред ло жен је 
са мо је дан – проф. др Дра го слав Шу ма рац. Кан
ди да ту ру је пре дао и ка сни је је обра зло жио Вла
сти мир Ра до ња нин, дипл.грађ.инж. из Но вог Са
да, уз по др шку 15 чла но ва Скуп шти не ИКС.

„По што ва ни пред се да ва ју ћи, да ме и го спо до, 
по што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, ме ни је при па
ла част и за до вољ ство да у име пред ла га ча крат
ко обра зло жим овај пред лог“, ре као је Вла сти мир 
Ра до ња нин. „Ја сам из бо га те про фе си о нал не и 

Игор Ма рић,  
председ ник Из бор не ко ми си је

Вла сти мир Ра до ња нин, овла шће ни пред ла гач  
кан ди да та за пред сед ни ка

ИЗБОРИ 2012
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на уч не ка ри је ре проф. др Дра го сла ва Шу мар ца 
ода брао са мо не ко ли ко по да та ка, бу ду ћи да га сви 
ве о ма до бро по зна је те, да ис так нем нај бит ни је 
ства ри“ (ком плет ни би о граф ски по да ци у по себ
ном ан тр фи леу уз фо то гра фи ју про фе со ра Шу
мар ца). По себ но бих же лео да ука жем да енер ги ја 
ко ју је про фе сор Шу ма рац уло жио у про те клом 
пе ри о ду и спрем ност и ор га ни зо ва ност, ка ко ор
га на Ко мо ре, та ко и струч них слу жби ко је су му у 
то ме по ма га ле, су до каз да је Ин же њер ска ко мо ра 
до сти гла је дан за и ста ви сок ни во. Ко мо ра је да нас 
ре спек та бил на, у на шој др жа ви, ме ђу члан ством, 
а оно је сво ју по др шку проф. Шу мар цу да ло и 
кроз гла са ње за чла но ве Скуп шти не Иже њер ске 
ко мо ре, јер је он за и ста од свих нас ко ји се ди мо у 
овој са ли, до био нај ве ћи број гла со ва, што је та
ко ђе од раз те по др шке. Да кле, овај ре но ме ко ји 
ужи ва у на шој зе мљи, та ко и у зе мља ма ре ги о на, а 
и ши ре, не дво сми сле но нас као пред ла га ча и ме
не као из ве сти о ца, уве ра ва да ће, ако до би је ва шу 
по др шку, проф. Шу ма рац јед на ко до бро оба вља
ти и функ ци ју пред сед ни ка Скуп шти не“.

С об зи ром да Пословник о ра ду Скуп шти не не 
пред ви ђа мо гућ ност оспо ра ва ња/кри ти ко ва ња 
кан ди да та, већ се рас пра ва отва ра тек по сле утвр
ђи ва ња ли сте кан ди да та, а ка ко је за пред сед ни ка 
пред ло жен са мо је дан кан ди дат, проф. др Дра го
слав Шу ма рац, на ступ проф. др Бра ни сла ва Ив
ко ви ћа, пот пу но је ди со нант но за зву чао. Бив ши 
дво стру ки ми ни стар (гра ђе ви не и тех но ло шког 
раз во ја) у Вла ди Мир ка Мар ја но ви ћа, оспо рио је 
до са да шњи рад и оства ре не ре зул та те (тврд њом 
да их прак тич но и не ма), да Ко мо ра „ни је ура
ди ла ни шта“ на уво ђе њу Евро ко до ва, да је дру
штве ни ути цај Ко мо ре ма ли, го то во ми зе ран, да 
се њен глас не чу је „та мо где тре ба“. Но во и за бра
ног пред сед ни ка Скуп шти не, по ду го веч но сти 
на чел ним по зи ци ја ма у Ко мо ри, упо ре дио је са 
Ми лом Ђу ка но ви ћем, јер Ко мо ром ру ко во ди од 
ње ног осни ва ња. 

„Ја сно је да су по треб не про ме не и то ве ли ке 
про ме не, а ве ли ко је пи та ње да ли про ме не тре ба 
и мо же да спро ве де не ко или еки па ко ја је ор га ни
зо ва ла ову Скуп шти ну у мо мен ту ка да са ма се бе 
про мо ви ше на исту функ ци ју“, ис та као је про фе
сор Ив ко вић. „Кри те ри јум за из бор во де ћег чо ве
ка Ко мо ре  не спо ран је струч ни по тен ци јал, сви 
смо ли цен ци ра ни, сви смо стру ка, сва ко у сво јој 
обла сти. Сва ко у сво јој обла сти има вред ност. 
Сва ко се и до ка зао ов де у Ср би ји у сво јој обла
сти. Мно ге од вас знам, знам где сте и шта ра ди те. 
Али, по сто је кри те ри ју ми ко ји мо ра ју би ти не
спор ни. То су мо рал ни кри те ри ју ми. Чо век ко ји 
во ди Ко мо ру мо ра да по шту је сва ког чла на Ин
же њер ске ко мо ре, мо ра се бе та ко да ква ли фи ку је 
да ни ка ко не сме да до пу сти да ин тер ном ко му
ни ка ци јом, пу тем те ле фо на и меј ло ва, вре ђа сво
је ко ле ге. Мо рал је је дан од ве ли ких кри те ри ју ма 
ка да је у пи та њу чо век ко ји тре ба да во ди Скуп
шти ну и ко ји тре ба да бу де у мо гућ но сти сва ко га 
ди рект но да по гле да у ли це. Иако је до бар део вас 
иза бран за хва љу ћи „ди рек ти ви“ ка ко да се гла са, 
ипак, ви сте ве ћин ски из гла са ни, али и знам да 
сте ква ли тет ни љу ди, да вас ва ша сре ди на во ли. 

У вас ве ру јем и за то сам се ја вио за реч. Ја знам 
одав но ко ко га во ли, ко ко га не во ли. Ме ђу тим, 
у пи та њу бу дућ ност Ин же њер ске ко мо ре. Ово је 
све ор га ни зо ва но фан та стич но, у пот пу но ко му

ни стичкм ма ни ру, али ствар но, из не на ђен сам ка
ко је то све ле по.

Чо век ко ји во ди Ко мо ру мо ра да по шту је сва
ког свог чла на Ин же њер ске ко мо ре. Бор ба про
тив кри ми на ла и ко руп ци је, те шка и ве ли ка, и 
је ди но јој је равна бор ба да се по кре не при вре да. 
То је сте за да так Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. Она 
је та ко ја мо ра да оку пи љу де. Она је та ко ја мо ра 
да исту па у јав но сти. Она је та ко ја мо ра да при
ку пља ста во ве сво јих чла но ва и да их пла си ра и 
усме ра ва и да пред ње ним ста во ви ма стре пи сва
ко ми ни стар ство Вла де Ре пу бли ке Ср би је. У но ви 
скуп штин ски са зив иза бра но је 86 но вих љу ди, па 
ми се чи ни да је би ло мно го бо ље да смо кре ну
ли дру гим пу тем, да бу де пред ло жен не ко га ко је 
пот пу но „не вин“ из до са да шњих струк ту ра, а не 
они ко ји вла да ју чи та ву де це ни ју. Се бе уоп ште не 
кан ди ду јем, то не ћу да ра дим. Да кле, не ко га ко ће 
има ти сна ге да кре не но вим пу тем, ко ће од при ча 
ве за них за те о ри ју пре ћи у прак тич ну ре а ли за ци
ју про бле ма ти ке жи во та сва ког чла на Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је, ути ца ја Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је, по је дин ца, при пад ни ка те Ко мо ре у сва
кој ло ка ној сре ди ни, у пред у зе ћу и у дру штву“.

Све у све му не при ја тан и не по тре бан ин ци
дент, ко ји ни је од јек нуо ме ђу при сут ни ма, на
про тив. Ни ко се ни је ја вио да га по др жи, већ је 
мо мен тал но био за бо ра вљен, чим је ди ску тант 
на пу стио го вор ни цу, а од мах за тим и са лу, не са
че кав ши чин гла са ња.

Дра ган Жив ко вић, ди пло ми ра ни ма шин ски 
ин же њер, ста рино ви члан Скуп шти не, био је 
дру ги „је ди ни“ го вор ник, по сле из бо ра пред сед
ни ка Скуп шти не ИКС, и са го вор ни це ре као:

„Же лим да за хва лим до са да шњем пред сед ни ку 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре и свим чла но ви
ма ко ји су ра ди ли, да кле, укуп ном прет ход ном са

Бра ни слав Ив ко вић
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зи ву и они ма ко ји су да нас при сут ни и они ма ко ји 
ни су при сут ни. По сти гли су зна ча јан ре зул тат у 
ра ду и Скуп шти не и уоп ште Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је. Хтео сам да по хва лим сав тај рад, све те 
љу де. Ми слим да смо учи ни ли на по ре и ква ли тет, 
да се ста би ли зо вао рад Ко мо ре и пре ко Скуп шти
не и оста лих ор га на. Ми слим да ин же ње ри ни су 
кри ви за са да шњу дру штве ну си ту а ци ју. Ми смо 
о тим, дру штве ним про бле ми ма, че сто го во ри
ли. Ми слим да и дру штве на за јед ни ца на ин же
ње ре гле да као на не ки кор пус ко ји мо жда тре ба 
или не тре ба ви ше уву ћи, да бу ду у си ту а ци ји да 
ка жу сво је ми шље ње и да их са слу ша ју. Што се 
бу ду ћег раз во ја Ко мо ре ти че, то сам пред ла гао и 
пре че ти ри го ди не, да је нео п ход но да до не се мо 
раз вој ни план, да до не се мо по се бан, стра те шки 
до ку мент ове Ко мо ре, ко ји ће мо и до не ти и ре
а ли зо ва ти у овом са зи ву. Ми слим да ће мо има ти 
све ва жни ју уло гу у сле де ћем пе ри о ду. Оно што 
је нај бит ни је, ин же ње ри као кор пус ра де у свим 
ин сти ту ци ја ма си сте ма, али ни смо ин те гра тив но 
до вољ но по ве за ни, јер у скуп шти на ма гра до ва, у 
ди рек ци ја ма за из град њу и сву да има ин же ње ра, 
али ни смо на пра ви ли тај мо дус да се они по ве жу, 
ка ко би сна га Ин же њер ске ко мо ре би ла што ве ћа, 
сна жни ја и ути цај ни ја. Ми слим да ће Ин же њер

ска ко мо ра Ср би је, са но вим ру ко вод ством ући у 
је дан пе ри од још ква ли тет ни ји, да ће та ста би ли
за ци ја ко ја је би ла у прет ход ном пе ри о ду до ћи до 
из ра жа ја, ка ко би се кре ну ло не ким но вим мо де
лом и не ким  хра бри јим по те зи ма“.

На је ди на два ре а го ва ња по во дом пред ло га за 
пред сед ни ка Скуп шти не ИКС ко мен тар је имао 
још са мо про фе сор Дам ња но вић:

„До зво ли те да се освр нем на ово што је ре че
но, тим пре што је, ко ли ко сам раз у мео, го спо дин 
Ив ко вић по ред зах те ва да се ње го ва ди ску си ја у 
пот пу но сти уне се у за пи сник, и дао од го во ре на 
при мед бе ко је су би ле на рад ове Скуп шти не“, ре

као је он, и до дао – „Пр во, за хва љу јем се и јед ном 
и дру гом го вор ни ку, и оном ко ји нас је хва лио и 
оно ме ко ји нас је кри ти ко вао. За др жао бих се на 
кри ти ка ма ко је су упу ће не од ко ле ге Ив ко ви ћа. 
Што се ти че сед ни ца Скуп шти не, ње не при пре ме, 
ње ног то ка, во ђе ња сед ни це, оне су ре а ли зо ва не 
и во ђе не у скла ду са По слов ни ком о ра ду Скуп
шти не и на ша је ду жност да ра ди мо по тим до ку
мен ти ма. При хва там кри ти ку ко ја се од но си на то 
да мо же мо ви ше да ра ди мо као Ко мо ра, као јед
на ор га ни зо ва на ин сти ту ци ја, ко ја оку пља љу де 
ства ра о це, кре а тив не љу де, пла не ре, ур ба ни сте, 
гра ди те ље у ве о ма ве ли ком бро ју, по што нас је 
пре ко 25.000 на оку пу. Ми о то ме ве о ма че сто раз
го ва ра мо и уну тар ру ко вод ства Ко мо ре, са чла но
ви ма са ко ји ма до ла зи мо у кон такт, са чла но ви ма 
ре ги о нал них ко мо ра на те ре ну, јер нам пред сто ји 
ве ли ки по сао да Ко мо ру, ње ну ак тив ност и оно 
што она ра ди, при бли жи мо нај ши рем члан ству 
Ко мо ре. Ка да чла но ви Ко мо ре бу ду има ли ви ше 
ре чи по хва ле за оно што се у Ко мо ри ра ди, он
да мо же мо да ка же мо да смо ис пу ни ли за да так. 
За са да, сла жем се да до ла зе оправ да не кри ти ке 
од чла но ва Ко мо ре да рад у Ко мо ри, ње них ор
га на, тре ба да бу де дру га чи ји. Ми слим да ће то 
би ти у на ред ном пе ри о ду. Као и ко ле га Ив ко вић, 
и ја ве ру јем у но ве чла но ве Скуп шти не. Ве ру јем 
да ће овај са зив Скуп шти не оства ри ти још бо ље 
ре зул та те упра во због ње ног са ста ва. Та ко ђе, ве
ру јем да ће и но ви чла но ви Скуп шти не и чла но ви 
ста рог са зи ва уме ти да од лу че ко га ће иза бра ти 
за пред сед ни ка Скуп шти не. Пре ма то ме, пре пу
сти мо чла но ви ма Скуп шти не ко га ће иза бра ти“. 

При сту пи ло се гла са њу, и од 110 при сут них, 
104 је гла са ло „за“ Дра го сла ва Шу мар ца, док је 
ше сто ро би ло „уз др жа но“.

Но ви пред сед ник пре у зи ма Скуп шти ну
„Че сти там из бор про фе со ру Шу мар цу на ме сто 

пред сед ни ка Скуп шти не и по зи вам га да на ста ви 
са во ђе њем сед ни це“, био је по след њи „рад ни за
да так“ проф. др Ми ли са ва Дам ња но вића на че лу 
Скуп шти не ИКС дру гог са зи ва.

„Као пр во, за хва љу јем се на ука за ном по ве ре
њу, а као дру го, же лео бих да се за хва лим про
фе со ру Дам ња но ви ћу што је ма е страл но во дио 
Скуп шти ну прет ход ног са зи ва, ка да је би ло за и
ста те шко“, ре као је но ви пред сед ник Скуп шти не 
и на ста вио, ко мен та ри шу ћи оспо ра ва ју ћу ди ску
си ју про фе со ра Ив ко ви ћа, „увек је до бро има ти 
оне ко ји има ју дру га чи ја ми шље ња. Ми смо наш 
Ста тут и сва до ку мен та на пра ви ли та ко да пред
ста вља ју де мо крат ску стру ков ну ор га ни за ци ју. А 
што се ти че из ре че них при мед би  би ће при ли ка 
да о то ме још про ди ску ту је мо. Мо же мо да кре не
мо од то га ко је крив за санк ци је, да не по ми ње мо 
Ми ла Ђу ка но ви ћа и Ми ло ше ви ћа,.. Мо лим вас, 
ов де сви за бо ра вља мо ко је ко ја стран ка, ка ква 
је стран ка, јер ов де је ва жна са мо јед на  стран ка 
ин же ње ра. За то су из бо ри у Ко мо ри, као што је 
не ко од нас ов де ре као, увек до бри. За што? За то 
што по бе де на ши. Ко ји су на ши? На ши су ин
же ње ри. То мо ра мо има ти пр во у гла ви, а би ће 
при ли ке да се сви по ка жу. Да сви, ко ји су пр ви 

Дра ган Жив ко вић
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пут иза бра ни у Скуп шти ну, до ђу и по мог ну да у 
на ред не че ти ри го ди не ра ди мо та ко да бу де мо ја
чи и ути цај ни ји, јер за све ко ји хо ће да ра де ме ста 
има. Си гур но је да мо ра мо има ти ја чи ути цај на 
дру штво. Ми слим да смо ус пе ли до ста у то ме кроз  
за ко не, под за кон ска ак та и пра вил ни ке..Ми слим 
да смо ус пе ли, пре све га да ост ва ри мо по ве ре ње 
код члан ства, што го во ри ова из ла зност, у од но
су на оста ле ко мо ре у Ср би ји и Ре ги о ну. Мо ра мо 
би ти по но сни на ува жа ва ња ко ја до ла зе од ино
стра них ко мо ра, али од нас са мих нај ви ше за ви си 
ко ли ко ће мо ус пе ти да у на ред ном пе ри о ду бу де 
бо љи, јер ни од ког не мо же мо оче ки ва ти не ку по
моћ. Ни јед на стран ка ни је по ма га ла у осни ва њу 
Ко мо ре. За то вас мо лим да ов де по ли ти ку за бо ра
ви мо, али да омо гу ћи мо да на ши чла но ви има ју и 
до би ју што ви ше по сло ва“.  

Он да се пре шло на но ву тач ку Днев ног ре
да – из бор пот пред сед ни ка Скуп шти не. И за ту 
по зи ци ју еви ден ти ран је са мо је дан кан ди дат – 
Ми ло рад Мир ко Ми ла ди но вић, ди пло ми ра ни 
ин же њер ар хи тек ту ре, из Кра ље ва, ур ба ни ста по 
во ка ци ји и де лу, пред сед ник ИО Ма тич не сек ци је 
ур ба ни ста и члан Управ ног од бо ра ИКС. 

„Ап со лут но ми је за до вољ ство да пред овим 
ску пом пре ло жим Ми ло ра да Мир ка Ми ла ди но
ви ћа за ме сто пот пред сед ни ка Скуп шти не Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је“, ре кла је На та ша Да ни
ло вић Хри стић, овла шће ни пред ла гач ис пред 15 
чла но ва ИКС (де таљ ни ју би о гра фи ју кан ди да та 
ви де ти у по себ ном ан тр фи леу). „Ње го ву кан ди
да ту ру по др жа ва члан ство Скуп шти не ис пред 
сек ци ја ур ба ни ста, пла не ра, про јек та на та и из
во ђа ча ра до ва, од но сно, свих ко мо ри них сек ци ја. 
Оно што је мо жда ве о ма ва жно на гла си ти је, да  
ур ба ни сту Ми ла ди но ви ћа по др жа ва ју чла но ви 
ко ји до ла зе из ње го вог род ног гра да и ре ги о на, из 
Кра ље ва“.

„По што ва не ко ле ге, иза шао сам за го вор ни цу 

са мо да ме ви ди те, јер си гур но да има оних ко ји 
ме не по зна ју“, ре као је Мир ко Ми ла ди но вић, по
сле пи та њапо зи ва пред се да ва ју ћег „да ли би же
лео“ да се обра ти ску пу. „Ве ли ко је за до вољ ство 

и ве ли ка оба ве за ко ја је на ста ла јед ним ова квим 
пред ло гом, а још ве ће је за до вољ ство што на не
ки на чин до ла зим из број ча но две ма ње сек ци је, 
ур ба ни сти и пла не ри, и из две раз ли чи те стру ке, 
јер сам ар хи тек та, про фе сор и гра ђе ви нац. Нор
мал но, ово на ме ће оба ве зу да у да љем ра ду још 
од го вор ни је при хва тим овај по сао и оно што је 
проф. Ив ко вић го во рио, ве ћи ути цај у дру штву, 
че га смо сви све сни. Ми слим да не ма ов де чо ве ка 
ко ји то не би же лео, са мо да ви ди мо ко ји је нај бо
љи на чин да то ура ди мо.

Од нас у ИО Ма тич не сек ци је ур ба ни ста, у 
овом са зи ву, се дам је при пад ни ца леп шег по ла и 
са мо је дан при пад ник ја чег по ла, док у ИО Ма
тич не сек ци је пла не ра има мо две при пад ни це 
леп шег по ла и три при пад ни ка ја чег по ла. Пре ма 
то ме, ми слим да су ово до бри по ка за те љи“.

Пред сед ник Скуп шти не дру гог са зи ва, проф. др Ми ли сав Дам ња но вић пре да је ду жност упра во иза бра ном 
„на след ни ку“ проф. др Дра госл а ву Шу мар цу

На та ша Да ни ло вић Хри стић, овла шће ни 
пред ла гам кан ди да та за пот пред сед ни ка
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За из бор Ми ло ра да Мир ка Ми ла ди но ви ћа на 
ме сто пот пред сед ни ка Скуп шти не ИКС ни је гла
сао са мо је дан члан, а и он је био са мо уз др жан.

По след ња, че твр та, тач ка днев ног ре да би ла је 
раз ре ше ње до са да шњег и из бор но вог се кре та ра 
Скуп шти не.

У скла ду са чла ном 23. По слов ни ка о ра ду 
Скуп шти не, овај орган има свог се кре та ра, ко ји 
се би ра на пред лог пред сед ни ка Скуп шти не, а на 
пе ри од од че ти ри го ди не. Јав ним гла са њем, ве
ћи ном гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не, 
за се кре та ра Скуп шти не име ну је се ли це из ре да 
ди пло ми ра них прав ни ка за по сле них у Се кре та
ри ја ту Ко мо ре.

У скла ду са наведеним По слов ни ком, Скуп
шти ни је пр во пред ло же но да до не се од лу ку о 
раз ре ше њу по сто је ћег се кре та ра Сла ђа не Јан ко
вић и да се за но вог се кре та ра Скуп шти не Ко мо ре 

иза бе ре Дра га на Ђу рић, ди пло ми ра ни прав ник. 
„Ко ле ги ни ца Сла ђа на Јан ко вић, је на ме сто се

кре та ра Скуп шти не иза бра на пре че ти ри го ди не, 
али је на ду жем бо ло ва њу, па ми слим да је и са те 
стра не од лу ка о раз ре ше њу крај ње це лис ход на“, ре
као је про фе сор Шумарац. „Са дру ге стра не Дра га на 
Ђу рић, кан ди дат ки ња за но вог се кре та ра Скуп шти
не ИКС, до ста ду го је у ВД ста њу, до ду ше на ме сту 
се кре та ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, али је због 
оправ да ног од су ства се кре та ра Скуп шти не (Сла

ђа не Јан ко вић), она при пре ма ла све нео п ход не 
ма те ри ја ле за сед ни це Скуп шти не, по след њих го
ди ну и по, две. За то ми слим да је це лис ход но да је 
чла но ви Скуп шти не иза бе ру за свог се кре та ра“.

Пред ло зи су ста вље ни на гла са ње, а ре зул тат 
је био иден ти чан – јед но гла сан, па је нови пред
сед ник Скупштине Драгослав Шумарац, као свој 
по след њи рад ни за да так, мо гао да кон ста ту је да 
је Сла ђа на Јан ко вић раз ре ше на, а Дра га на Ђу рић 
име но ва на за се кре та ра Скуп шти не Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је. 

Свечани део Скупштине
На кон пр вог, рад ног де ла пр ве (кон сти ту тив

не) сед ни це Скуп шти не ИКС, одр жан је све ча
ни део ко јем су при су ство ва ле ви со ке зва ни це, 
па три јарх срп ски Ири неј, про то је реј ста вро фор 
Сто ја дин Па вло вић, ди рек тор Па три јар шиј ске 
управ не кан це ла ри је проф. др  Во ји слав Ми ло ва
но вић, про то не и мар Хра ма све тог Са ве на Вра ча
ру, Де јан Ко ва че вић, са вет ник Ми ни стра са о бра
ћа ја,  Ми лу тин Иг ња то вић, ге не рал ни ди рек тор 
Са о бра ћај ног ин сти ту та ЦИП, Зо ран Ко стић, ге
не рал ни ди рек тор пред у зе ћа Ал пи не, До бро слав 
Бо јо вић, ди рек тор ГП На пред, и дру ги ува же ни 
го сти.

Проф. др Дра го слав Шу ма рац, но во и за бра
ни пред сед ник Скуп шти не Ко мо ре по здра вио је 
го сте и за хва лио се па три јар ху Ири не ју што је 
сво јим при су ством уве ли чао овај до га ђај. У пре
зен та ци ји ра да Ко мо ре, пред сед ник Шу ма рац се 
освр нуо на до са да шњи пе ри од, у кра ћим цр та ма 
је пред ста вио си стем ор га ни за ци је ИКС и ак тив
но сти ко је се у њој спро во де. По себ но је на гла сио 
кон стант ни по раст бро ја чла но ва Ко мо ре ко ји се 
утро стру чио од осни ва ња 2003. го ди не. На и ме, 
ка да је пла ни ра но осни ва ње Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, про це њи ва но је да број чла но ва не ће 
пре ла зи ти не ко ли ко хи ља да. Пе си ми сти су твр
ди ли да их не ће би ти ви ше од 2.000, док су оп ти
ми сти „да ва ли гла ву“ за 4.000 чла но ва УКС. Он
да су сви би ли пот пу но збла ну ти кад је од мах за 
члан ство под не то пре ко 7.000 зах те ва, од но сно, у 
2003.  го ди ни ли цен ци ра но је 7.491 ин же њер спе
ци ја ли зо ван/нео п хо дан код из град ње гра же вин
ских обје ка та, од но сно, про из вод ну про сто ра.  На 
кра ју 2004. би ло је 12.645 чла но ва, 2005. – 14.642 , 

Дра га на Ђу рић ће у на ред не че ти ри го ди не 
би ти се кре тар Скуп шти не

ИЗБОРИ 2012
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Па три јар ха Ири не ја су до че ка ли за јед но но ви и ста ри пред сед ник Скуп шти не Ко мо ре

2006. – 16.404, 2007. – 18.532, 2008. – 19.204, 2009. 
– 21.433, 2010. – 22.713, 2011. – 23.942 и по след њег 
да на 2012. го ди не Ин же њер ска ко мо ре Ср би је 
има ла је 25.023 чла но ва.  

По том је пред ста вио ак тив но сти Ко мо ре усме
ре не ка члан ству и стру ци, са рад њу са ре сор ним 
ми ни стар ством и рад на ме ђу на род ној са рад њи, 
ис та кав ши члан ство ИКС у ме ђу на род ним ин
же њер ским асо ци ја ци ја ма  Свет ској асо ци ја ци
ји ин же њер ских ко мо ра (WFEO), Европ ском са
ве ту ин же њер ских ко мо ра (EC CE) и Европ ској 
асо ци ја ци ји гра ђе вин ских ин же ње ра (ECE C).  
Пред сед ник Шу ма рац је по себ но ис та као дру
штве но ан га жо ва ње Ко мо ре кроз члан ство у Дру
штву за по ди за ње Хра ма Све тог Са ве на Вра ча ру, 
да ва ње до на ци је за из ра ду ико но ста са Цр кве све
тог ца ра Кон стан ти на Ве ли ког и ца ри це Је ле не у 
Ни шу, као и ху ма ни тар ну до на ци ју на ме ње ну из
град њи ку ће по ро ди ци Ра чић из Кра ље ва, чи ји је 
дом те шко оште ћен у зе мљо тре су ко ји је за де сио 
овај град 2010. го ди не.

За вр шив ши са пред ста вља њем „крат ке исто
ри је Ко мо ре“ но ви пред сед ник Скуп шти не проф. 
др Дра го слав Шу ма рац, по звао је па три јар ха срп
ског Ири не ја, да се обра ти ин же ње ри ма Ср би је.

„Пр ви пут сам на овом ску пу и пр ви пут имам 
при ли ку да ви ше чу јем о Ин же њер ској ко мо ри 
Ср би је“, би ле су пр ве ре чи Па три јар ха у бе се ди 
ко јом се обра тио ин же ње ри ма Ср би је. „У исто 
вре ме ко ри стим при ли ку да се за хва лим сви ма 
они ма, сруч ња ци ма, ар хи тек та ма, гра ђе вин ским 
ин же ње ри ма, ко ји су свој та ле нат, сво је зна
ње, при ме ни ли на на шој цр кве ној ар хи тек ту ри. 
Имао сам при ли ку да осе тим плод ра да и при
су ство вао то ме, по што смо прет про шле го ди
не, до би ли по моћ од Ко мо ре за из град њу но вог 
ико но ста са, мер мер ног, у гра ду Ни шу, у цр кви 
по све ће ној ца ру Кон стан ти ну, где ће, као што 
се зна, иду ће го ди не, би ти цен трал на про сла ва 
јед ног вр ло ва жног до га ђа ја из исто ри је цр кве и 
кул ту ре европ ске – Ми лан ско га едик та“. 

(Комплетну беседу патријарха Иринеја 
објављујемо у рубрици Крупан план).

На кон бе се де па три јар ха срп ског Ири не ја при
сут ни су ужи ва ли у кон цер ту Сло бо да на Тр ку ље, 
срп ског умет ни ка, мул ти ин стру мен та ли сте, ком
по зи то ра и пе ва ча гр ле ног и ви зан тиј ског сти ла, 
ко ји је из во дио му зи ку ин спи ри са ну на род ном 
тра ди ци јом на је дан ино ва ти ван и ње му свој
ствен на чин.



29

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Glasnik

ИЗБОРИ 2012

У част Па три јар ха срп ског и но во и за бра не Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је му зи ци рао је Сло бо-
дан Тр ку ља, мул ти ин стру мен та ли сте, ком по зи тор и пе вач пре зен ти ра ју ћи му зи ку ин спи ри са ну на род-
ном тра ди ци јом 

Ти хо мир Об ра до вић, пред сед ник Ко ми-
си је за ин фор ми са ње ИКС, за хва лио се 
па три јар ху Ири не ју на до ла ску у ку ћу 
ин же ње ра Ср би је, по кло нио му „на ше 
но ви не“ и за мо лио га за интервју. 

До бро до шли цу Срп ском па три јар ху по же лео је и нај ста ри ји члан 
Скуп шти не тре ћег са зи ва Све ти слав Син ђе лић

У прат њи па три јар ха Ири не ја би ли су про то је реј ста вро фор 
Сто ја дин Па вло вић и ди рек тор Па три јар шиј ске управ не кан це-
ла ри је проф. др  Во ји слав Ми ло ва но вић, про то не и мар Хра ма 
све тог Са ве на Вра ча ру

Ње го ва све тост па три јарх срп ски Ири-
неј на дах ну том бе се дом обра тио се ин-
же ње ри ма Ср би је и за мо лио их да пре-
да но ра де на одр жа ва њу и раз ви ја њу 
на ци о нал не гра ди тељ ске тра ди ци је
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Ми ло рад Мир ко Ми ла ди но вић ро ђен је у Кра ље ву 8. мар
та 1954. го ди не. Гим на зи ју је за вр шио у Ка ли фор ни ји (УСА), а 
Ар хи тек тон ски фа кул тет на Бе о град ском уни вер зи те ту. У то ку 
ду го го ди шње ка ри је ре ра дио је у Град ској упра ви Кра ље во као 
се кре тар Оде ље ња за ур ба ни зам, а за тим у За во ду за ур ба ни зам 
и ка сни је у Ди рек ци ји за пла ни ра ње и из град њу гра да Кра ље ва.

Ис кљу чи во је ра дио на по сло ви ма про стор ног и ур ба ни
стич ког пла ни ра ња. Уче ство вао је као ру ко во ди лац и члан ти
ма на ве ли ком бро ју про стор них и ур ба ни стич ких пла но ва ши
ром Ср би је. Из ме ђу оста лог, пла но ва ко ји су ра ђе ни за гра до ве 
Кра ље во, Ра шку, Ива њи цу, Де спо то вац, Вр њач ку Ба њу.

Члан је Ин же њер ске ко мо ре Ср би је од ње ног осни ва ња 
2003. го ди не и но си лац нул те ли цен це за ур ба ни зам. У про те
клом пе ри о ду био је пред сед ник Из вр шног од бо ра Ма тич не 
сек ци је ур ба ни ста и члан Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо
ре. У окви ру Ма тич не сек ци је ур ба ни ста ор га ни зо вао је ве о ма 
по се ће на пре да ва ња по во дом при зна тих свет ских фа кул те та 
и тра ди ци о нал ни су срет Fo rum Ur ba num. Оже њен је и отац је 
дво је од ра сле де це.

Проф. др Дра го слав Шу ма рац ро ђен је у Ра шки, 25. ав гу ста 1955. го ди не. 
Гра ђе вин ски фа кул тет у Бе о гра ду за вр шио је 1979. го ди не, као сту дент ге
не ра ци је, са про се ком 9, 51. Ма ги стри рао је 1983. го ди не на Гра ђе вин ском 
фа кул те ту Бе о град ског уни вер зи те та, са про сеч ном оце ном 10. Док то ри
рао је на Уни вер зи те ту у Или но и су, Чи ка го (САД) 1987. го ди не. Од 1979. 
го ди не до да нас ра ди на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, пр во као аси
стент, од 1984. го ди не, од 1988. го ди не као до цент, од 1993. го ди не као ван
ред ни про фе сор, а од 1998. го ди не као ре дов ни про фе сор.

Од 2001. до 2004. го ди не био је ми ни стар ур ба ни зма и гра ђе ви не у Вла ди 
пре ми је ра др Зо ра на Ђин ђи ћа. У његовом мандару донет је За кон о пла ни
ра њу и из град њи, ко јим је пр ви пут осно ва на Ин же њер ска ко мо ра Ср би је 
2003. го ди не.

Мар та 2007. го ди не иза бран је за пред сед ни ка Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је. Пре ове функ ци је у Ин же њер ској ко мо ри Ср би је био је пред сед ник 
Над зор ног од бо ра у пе ри о ду од 2003. до 2004. го ди не. Био је и пред сед ник 
Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу од 2005. до 2007. го ди не. 

Од 2007. до 2012. го ди не био је пред сед ник Управ ног од бо ра „По шта Ср
би је“, док је од апри ла 2006. до ју на 2009. го ди не био пред сед ник Срп ског 
дру штва за ме ха ни ку. Члан је На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње.

Ма ја 2010. го ди не иза бран је у Европ ску ака де ми ју на у ка у Бри се лу, а 
но вем бра 2012. го ди не иза бран је и за пот пред сед ни ка Европ ског са ве та 
ин же њер ских ко мо ра.

Члан је уре ђи вач ког од бо ра In ter na ti o nal Jo ur nal of Da ma ge Mec ha nics  у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма од 1992. го
ди не до да нас. Био је ко у ред ник Пр ве Ме ђу на род не кон фе рен ци је ме ха ни ке оште ће ња, одр жа не у Бе о гра ду 2012. го ди не. 

Ви ше пу та је на гра ђи ван од Уни вер зи те та у Бе о гра ду за ви сок про сек у то ку сту ди ја 1975. и 1979. го ди не. До бит ник 
је На гра де При вред не ко мо ре Бе о гра да за нај бо љи ма ги стар ски рад у обла сти гра ђе ви нар ства 1984. го ди не, На гра де др 
Раст ко Сто ја но вић за нај бо љи рад уче сни ка мла ђих од 35 го ди на на Кон гре су  Бе о град ске при ме ње не ме ха ни ке у Вр њач кој 
Ба њи 1988. го ди не. До бит ник је На гра де Скуп шти не Гра да Бе о гра да, Ок то бар ске на гра да за област на у ке, за јед но са про ф. 
др Душаном Крајчиновићем, за књи гу „Основи ме ха ни ке ло ма“ из да ње „На уч на књи га“, Бе о град 1990. го ди не. Аутор је ве
ли ког бро ја на уч них и струч них ра до ва. Оже њен је и отац је троје де це.

Ми ло рад Мир ко  Ми ла ди но вић

дра го слав Шу ма рац

Нови челници Скупштине

припремио: Милован Пауновић
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Са став тре ћег са зи ва Скуп шти не 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је

У скла ду са од ред ба ма По слов ни ка о 
ра ду Скуп шти не ИКС, Ве ри фи ка ци о на 
ко ми си ја по твр ђу је ман да те иза бра ним 
чла но ви ма, али и све дру ге до га ђа је и 
од лу ке ва жне за ре гу лар ност кон сти ту и
са ња но вог са зи ва Скуп шти не. Пе то чла
ну Ве ри фи ка ци о ну ко ми си ју са чи ња ва ли 
су: Ра до слав Ле кић, ди пло ми ра ни гра ђе
вин ски ин же њер, пред сед ник и чла но ви 
 Дра га на Си но бад Пе тро вић и Љу би ца 
Бо шњак, ди пло ми ра ни ин же ње ри ар хи
тек ту ре, Ла тин ка Об ра до вић, ди пло ми ра
ни гра ђе вин ски ин же њер и Дра ган Је у мо
вић, ди пло ми ра ни про стор ни пла нер. 

Ве ри фи ка ци о на ко ми си ја по твр ди ла је 
ман да те свих 120 иза бра них чла но ва тре
ћег са зи ва у ко ме је 36 но вих чла но ва и 84 
„са ис ку ством“ у  ра ду овог те ла. Нај ста
ри ји члан Скуп шти не има 75, а нај мла ђи 
33 го ди не. У тре ћем скуп штин ском са зи ву 
ра ди ће 38 же на и 82 му шка ра ца. А ка да 
је реч о стру ка ма, у Скуп шти ну су иза
бра ни – 42 гра ђе вин ца, 25 ар хи те ка та, 23 
елек тро ин же ње ра, 18 ма ши на ца, пе то ро 
про стор них пла не ра, по дво је тех но ло га 
и ге о ло га и по је дан ин же њер ге о де зи је, 
елек тро ни ке и шу мар ства. У но вом са
зи ву су и тро ји ца еx ми ни ста ра – Урош 
Ба ња нин (члан ка би не та Стан ка Рад ми
ло ви ћа), проф. др Бра ни слав Ив ко вић 
(ка би нет Мир ка Мар ја но ви ћа) и проф. др 
Дра го слав Шу ма рац (ка би нет др Зо ра на 
Ђин ђи ћа).

Сле де име на свих 120 ве ри фи ко ва них 
чла но ва, са ин фор ма ци јом из ко је су ма
тич не сек ци је, ко ли ко чла но ва сек ци ја да
је, ко ли ко су гла со ва осво ји ли, ко ја им је 
не по сред на стру ка и из ког ре ги о нал ног 
цен тра по ти чу.

Пла не ри 5: Дра га на Дун чић (55), Алек
сан дар Ву чи ће вић (59), Не бој ша Сте фа но
вић (43), Сне жа на Па вло вић (48) и Дра ган 
Је у мо вић (46), сви ди пло ми ра ни про стор
ни пла не ри. 

Ур ба ни сти 8: Дра га на Си ља но вићКо зо
де ро вић (25), Та тја на Бур саћ (44), Љу би на 
Сте фа но вићТа сић (70), На та ша Да ни ло
вићХри стић (60), Жа кли на Гли го ри је вић 
(43), Вла ди сла ва Жи ва но вићРи сто вић 

(24), Ми ло рад Ми ла ди но вић (41) и Дра
га на Си но бадПе тро вић (29), сви ди пло
ми ра ни ин же ње ри ар хи тек ту ре.

Про јек тан ти 57: Ла за Ву ко брат (53), 
Ми лан Ке ка но вић (44), грађ. СУ Ја сми
на Жи ва нов (130), Ла зар Ку зма нов (127), 
арх. (НС), Ра до слав Ле кић (170), Вла сти
мир Ра до ња нин (126) грађ. НС, Бра ни слав 
Ба њац (138), Ми о драг Ма ли но вић (124) 
маш. НС, Ми ро слав Си ме у но вић (136), 
Ђу ра Орос (120) еле кро НС, Ми лан Са
мар џи ја (107) отс НС, Све тла на Ка ра но
вић (815), Зо ран Ра до ји чић (793), Ми лан 
Гли шић (791), Дра га на Ва си ље вићТо мић 
(762), Мир ја на Гру бер (752), Го ра на Ва си
ље вићМи ло ва но вић (749), Гор да на Ђу ра
но вић (714), Бра ти слав Илић (710), Ми о
драг Не сто ро вић (701) арх. БГ, Дра го слав 
Шу ма рац (883), На да Па вло вић (846), Ју
ли ја Ла зић (804), Ран ка Јо ва но вић (780), 
Зо ран Лу ко вић (742), Сло бо дан Ми тро
вић (739), Бра ни слав Ив ко вић (689), Пре
драг Ни ше вић (684) грађ. БГ, Ма ја То до
ро вић (838), Бра ни слав Ер це го вић (751), 
Зо ран Ста јић (725), Пе тар Ва си ље вић 
(697), Ми ро слав Ста но је вић (686) маш. 
(БГ), Зо ри ца Не сто ро вић (827), Љи ља на 
До дић (799), Би ља на Га јић (794), Зо ран 
Ха џић (766), Дра ган Иг ња то вић (724), 
Зо ран Ши пе тић (721), Гор да на Вуј но вић 
(662), елек тро БГ, Зо ри ца Јо кићЈан ко вић 
(738), Ми лу тин Сте фа но вић (697), То ша 
Нин ков (683), отс БГ, Са ња Ан тићПе
тро вић (84) грађ. КГ, Оли ве ра Бо шко вић 
(77), маш. КГ, До бри ла Ра до ва но вић (70) 
елек тро КГ, Ми лан Пе тро вић (70), грађ. 
ВА, Пр во слав ка Јо ва но вић (68) грађ. ЧА, 
Ра до мир Ми ле кић (81) елек тро ЧА, Са
ша Ра до је вић (186) арх. КВ, Са ља ху дин 
Му ра то вић (158) грађ. КВ, Ми ли сав Дам
ња но вић (197) арх. НИ, Дра го слав Сто
јић (202), Сла ђа на Ко цић (138), Љу би ша 
Ми тић (123) грађ. НИ, Ра ди во је Сто ја но
вић (144), маш. НИ, Бра ти слав Ђор ђе вић 
(156) елек тро НИ 

Из во ђа чи ра до ва: Ана Ја ра ма зо вић 
(44), Ма ри ја Тур каљМа тић (39) грађ. 
СУ, Ми лош Ме дић (115), арх. НС, Љи ља
на Гај до бран ски (137), Ђор ђе Де лић (95), 
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Из бо ри за пред сед ни ке под сек ци ја Ма
тич не сек ци је про јек та на та и Ма тич не 
сек ци је из во ђа ча ра до ва, прак тич но су се 
по кло пи ли са из бо ри ма за Скуп шти ну Ко
мо ре, па су ве ро ват но за то би ли „у дру гом 
пла ну“, од но сно, о њи ма се мно го ма ње 
го во ри ло у ин же њер ској јав но сти, што не 
зна чи да ни су про шли у оштром над ме
та њу број них кан ди да та и ве ли ког бро ја 
гла са ча. Уоста лом, ево ка ко су се од ви ја ли 
из бо ри за пред сед ни ке под сек ци ја МСП и 
МСИР. 

По сту пак пред ла га ња кан ди да та за из
бор пред сед ни ка под сек ци ја спро ве ден је 
од 24. сеп тем бра до 15. ок то бра и у те три 
не де ље при ја вље но је укуп но 98 име на – 
48 у МСП и 50 у МСИР. Та ко се у МСП за 
пред сед ни ке под сек ци ја при ја ви ло: за ар
хи тек те 9, гра ђе вин це 11, ма шин це и елек
тро ин же ње ре по 10 и за оста ле тех нич ке 
стру ке 8 кан ди да та. Ка да је реч о МСИР 
ста ње је из гле да ло ова ко: за гра ђе вин це 
13, ар хи тек те 9, ма шин це 9, елек тро ин
же ње ре 10 и за оста ле тех нич ке стру ке 9 
кан ди да та.

Гла сач ки по сту пак за из бор пред сед ни
ка под сек ци ја МСП и МСИР спро ве ден 
је од 25. ок то бра до 23. но вем бра и у том 
пе ри о ду, за 98 кан ди да та је гла са ло 5.090 

чла но ва, од но сно, то ли ко је при сти гло 
гла сач ких ли сти ћа. Из бор на ко ми си ја ни
је об ра ди ла 144 гла сач ких ли сти ћа, ко ји 
ни су сти гли у пред ви ђе ном ро ку. Ме ђу
тим, пре гле да ли су 4.946 ли сти ћа и кон
ста то ва ли да је ис прав них 4.578, али и 368 
не ис прав них.

Ка да је реч о Ма тич ној сек ци ји про
јек та на та, за 48 кан ди да та за пред сед ни
ке под сек ци ја гла са ло је 3.730 чла но ва, 
а нај ви ше гла со ва су до би ли и по ста ли 
пред сед ни ци: за под сек ци ју ар хи те ка та 
Иван Ра шко вић (338), гра ђе ви на ца  Љу
би ша Ми тић (150), ма ши на ца Зо ран Ста
јић (245), елек тро ин же ње ра Зо ран Ха џић 
(211) и за под сек ци ју оста лих тех нич ких 
стру ка, Ми лан Са мар џи ја (52 гла со ва).

Већ смо ре кли да је у Ма тич ној сек ци ји 
из во ђа ча ра до ва би ло 50 кан ди да та за ко је 
је гла са ло 3.105 чла но ва. Нај ви ше гла со ва, 
а ти ме и функ ци ју пред сед ни ка под сек
ци ја оства ри ли су: Љу би ца Бо шњак (89) 
– ар хи тек те, Ду шан Пет ко вић (271) – гра
ђе вин ци,  Бра ти слав Џи нић (278) – ма
шин ци, Ве сна ИлићМи ло ва но вић (201) 
– елек тро ин же ње ри и  Но ви ца Пе тро вић 
(51) – оста ле тех нич ке стру ке. 

Радован Радовић

Из БО РИ У МСП И МСИР

Јо во Сми ља нић (94) грађ. НС, Вељ ко Мал
ба шић (134), Бран ко Си мић (121) маш. 
НС, Дра ган Ву јо вић (114), Но ви ца Ву
ко тић (80) елек тро НС, Љи ља на Бо шњак 
(673), То ми слав Ђор ђе вић (599), Вла дан 
Ђу кић (566) арх. БГ, Ла тин ка Об ра до
вић (686), Све тла на Са вићРи стић (637), 
Урош Ба ња нин (631), Вла ди слав Мак си
мо вић (626), Гли гор Обре но вић (603), 
Све ти слав Син ђе лић (585), Си мо Цве тић 
(582), Ми лен ко Ву ки ће вић (567), Да мир 
Пе цо (560), Сне жа на Ко стић (533), грађ. 
БГ, Би сер ка Шварц (662), Ра до сав Га лић 
(615), Бо јан Бог да но вић (605), Бра ни слав 
Џи нић (571), Зо ран Кр стић (560) маш. БГ, 
Ве сна ИлићМи ло ва но вић (697), Ми лош 

Ар се ни је вић (639), Мо мир Ста но је вић 
(607), Де си мир Ра чић (555), Си мо Ра ча
нин (541), Ср ђан Јев тић (516) елек тро БГ, 
Ми лу тин Иг ња то вић (642), Но ви ца Пе
тро вић (610) отц БГ, Ми ло мир По по вић 
(49) грађ. КГ, Ду шан Лу кић (64) маш. КГ, 
Го ран Са вић (43) елек тро КГ, Не над Кр
сти во је вић (46) грађ. ВА, Ва си ли је Ву јић 
(71), грађ. ЧА, Пе ри ца Лу ко вић (68) елек
тро ЧА, Бран ко Ра до ми ро вић (162) грађ. 
КВ, Ра дој ко Ро глић (123) елек тро КВ, Ду
шан Пет ко вић (189), Сте ван Сте фа но вић 
(115), Пре драг Бла го је вић (111), Си ни ша 
Ђор ђе вић (93) грађ. НИ, Дра ган Жив ко
вић (150) маш. НИ, Дра ган Ран чић (115),  
елек тро. НИ.

Иза бра но десеторо 
 пред сед ни ка под сек ци ја

ИЗБОРИ 2012
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БО ЖИ дАР ПЕ ТРО вИЋ 1922  2012

ОД ЛА ЗАК НА РОД НОГ НЕ И МА РА
У сми рај да на 28. де цем бра 2012. го ди не у гра ду ко ји је 

осно ван кња жев ским ука зом, по ву као је по след њу цр ту 
срп ски ар хи тек та, про фе сор уни вер зи те та и на род ни гра-
ди тељ Бо жи дар Пе тро вић

У пи то мом шу ма диј ском се лу Ди ћи, оп шти на Љиг, ро ђен 
је 15. ју ла 1922. го ди не, Бо жи дар Бо шко Пе тро вић. Основ ну 
шко лу за вр шио је у род ном ме сту, а гим на зи ју у нај бли жем 
гра ди ћу - Гор њем Ми ла нов цу. 

Не по сред но по сле ра та, упи су је се на Ар хи тек тон ски од-
сек он да шњег Тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду на ко ме је 
ди пло ми рао 1952. го ди не. Као за па жен сту дент и спор ти ста, 
на пре по ру ку про фе со ра, за по слио се у Енер го про јек ту, где 
је ра дио на ред не че ти ри го ди не углав ном на про јек ти ма за 
зе мље Бли ског ис то ка. 

Уни вер зи тет ску ка ри је ру по чео је  ја ну а ра 1956. го ди-
не из бо ром за аси стен та на Ар хи тек тон ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, да би шест го ди на ка сни је, 1962. 
по стао до цент, 1976. ван ред ни, а 1983. ре дов ни про фе сор 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на пред ме ти ма Ме ха ни ка и от-
пор ност ма те ри ја ла и Те о ри ја си сте ма. Цео свој про фе сор-
ски рад ни век на Ар хи тек тон ском фа кул те ту по све тио je из-
у ча ва њу сло же них про бле ма из обла сти ме ха ни ке, ста ти ке 
и оп ште те о ри је си сте ма и у из ве сном сми слу  те о ри ји  про-
це са про јек то ва ња. 

Па ра лел но са ра дом на фа кул те ту, про фе сор  Пе тро вић 
је, са мо стал но или као ду го го ди шњи са рад ник Ин сти ту та за 
ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је ру ко во дио из ра дом ви ше 
ком плек сних сту ди ја као што су:  сту ди ја за ур ба ни за ци ју 
стам бе ног на се ља „Тре ћи ки ло ме тар“ у Бо ру (1972 - 1973. 
го ди на), Сту ди јом за из град њу си сте ма НС-79 у Но вом Са ду 
(1979.), док је у са рад њи са про фе со ром Ми ло ва ном Ра до-
ва но ви ћем уче ство вао  у из ра ди де ла под на зи вом „Тре ћи 
еле мент“ у окви ру Про стор ног пла на Ср би је 1984. и 1985. 
го ди не. Од 1976 – 1979. го ди не био је ди рек тор Ин сти ту та за 
ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је (ИАУС).

Под ру ко вод ством про фе со ра Пе тро ви ћа, 1984. го ди не 
из ра ђе на је Сту ди ја про бле ма из град ње ку ћа на под руч ју 
Ко па о ни ка по го ђе ног зе мљо тре сом са пред ло гом хит них 
ре ше ња за из град њу у 1984. го ди ни. Сту ди ју је из ра дио тим 
струч ња ка из ИАУС-а и Ин сти ту та за ис пи ти ва ње ма те ри ја-
ла СР Ср би је.

У пен зи ју од ла зи 1987. го ди не, али та да као да по чи ње 
ње гов но ви стру ков ни жи вот – пот пу но се по све ћу је про-
јек то ва њу ку ћа на дах ну тих пре дај ним гра ди тељ ством и 
вре ме ном, ства ра ју ћи пот пу но пре по зна тљив стил. У сво-
јим про јек ти ма и ре а ли за ци ја ма по ро дич них ку ћа  тра га за 
ин спи ра ци јом у на род ној гра ди тељ ској ба шти ни и не го ва-
њем тра ди ци о нал них ку ћа у Ср би ји као не и мар ског под-
сти ца ја и узо ра. Вред но по ме на је и то да је окви ру сту ди је 
Про стор ни план оп шти не Штрп це 1989 – 1991. го ди не, ко ју 
је из ра дио Ге о граф ски ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, про фе сор Пе тро вић за јед но са про фе со ром Зо-
ра ном Пе тро ви ћем, из ра дио сту ди ју Си ри нић ке жу пе.

Про фе сор Пе тро вић је то ком свог ства ра лач ког ве ка, 

ко ји је тра јао го то во се дам де це ни ја, по нео ве ли ки број на-
гра да и при зна ња, а по след ња је би ла На гра да за жи вот но 
де ло Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, ко ја му је уру че на на Дан 
Ко мо ре 14. ју на 2012. го ди не, ме сец да на пред ње гов 90. ро-
ђен дан. На гра да за жи вот но де ло про фе со ру Бо жи Пе тро-
ви ћу, чи ни из у зет ну част Ин же њер ској ко мо ри Ср би је, али 
и ства ра лач ки под стрек за сва ког од чла но ва нај ве ће на ци-
о на ле ства ра лач ке и кре а тив не стру ков не ор га ни за ци је.

Ства ра лач ки опус ар хи тек те, про фе со ра уни вер зи те та и 
на род ног не и ма ра Бо жи да ра Пе тро ви ћа, има у се би ди ја-
лек тич ко је дин ство су прот но сти. На јед ној стра ни су раз ли-
чи те обла сти ко је су га за о ку пља ле, од ста ти ке, ур ба ни зма, 
те о ри је си сте ма, ег закт ног при сту па у про це су про јек то ва-
ња, до про јек то ва ња при вред них и ин ду стриј ских обје ка та, 
уче шћа у ре дов ној и по сле ди плом ској на ста ви и упра ви Фа-
кул те та, а на дру гој је ви ше де це ниј ска, ти ха и не по ко ле бљи-
ва бор ба за про јек то ва ње ку ћа ин спи ри са них на род ним 
гра ди тељ ством, тач ни је, бор бом да се не пре су шна ри зни ца 
на род не кул тур не ба шти не вра ти на ме сто ко је јој при па да . 

Оно што га чи ни је дин стве ним и свр ста ва у ред нај зна-
чај ни јих срп ских ар хи те ка та дру ге по ло ви не ХХ ве ка је су 
ђер да ни ку ћа на ни за ни ши ром Ср би је (пре ко 160 про је ка та 
и из гра ђе них обје ка та) чи ја осо бе ност и уни кат на вред ност 
ле же у искре ном при сту пу ауто ра да ку ћа „ни је ме ха нич ка, 
већ ор ган ска тво ре ви на, она је до жи вљај и сим бол, а не са-
мо са зна ње“.

Чла но ви Ин же њер ске ко мо ре Ср би је ће га ји ти успо ме ну 
на ве ли ко де ло свог, до ско ро нај ста ри јег ак тив ног чла на у 
ду ху „стру ков ног те ста мен та „ ко ји је ко ле га и учи тељ Бо жа 
Пе тро вић јед ном при ли ком из ре као: „Сва ко га да на, ча са и 
тре нут ка, пе даљ по пе даљ, нит по нит, спа ја ти про шлост и 
бу дућ ност, на сле ђе и про јек ци ју и оства ри ти тај обо стра ни 
од нос, ка ко би смо би ли уче сни ци, а не са мо све до ци ово га 
вре ме на“.

При ре дио: Ти хо мир Об ра до вић
Аутор фо то гра фи је: Стан ко Ко стић

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
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МЕРИдИЈАНИ

XIX Ме ђу на род ни фе сти вал ар хи тек ту ре „Зод
че ство 2012“ одр жан је у из ло жбе ном цен тру 
„Ма њеж“ у Мо скви и то „у два де ла“ – због огром
ног оби ма екс по на та и пре ве ли ког на уч но – те о
риј ског про гра ма. Та ко је на уч но – те о риј ски део 
„Зод че ства 2012“ одр жан од 11. до 14. ок то бра, 
док се из ло жбе но ма ни фе ста ци о ни део до га ђао 
од 10. до 13. де цем бра. На пр вом до га ђа њу „Зод
че ства 2012“, на уч но – те о риј ском,  пред став ни ци 
Ко мо ре су би ли на став ни ци Бе о град ског уни вер
зи те та – про фе сор Пе тар Ар сић (Ар хи тек тон ски 

фа кул тет) и проф. др Јо ван Де спо то вић (Гра ђе
вин ски фа кул тет). На „де цем бар ски на ста вак“ 
пу то вао је са мо про фе сор Ар сић, ко јом при ли
ком је уче ство вао у ра ду Ме ђу на род ног жи ри ја 
за до де лу на гра да и при зна ња за оства ре ња то ком 
про те кле го ди не, и то у две ка те го ри је – про јек ти 
и ре а ли за ци је.

Те ма XIX Ме ђу на род ног фе сти ва ла ар хи тек ту
ре „Зод че ство 2012“ би ла је „Про фе си ја ар хи тект 
– вре ме за про ме не“. Про фе со ри  Ар сић и Де спо
то вић, ак тив но су уче ство ва ли у ра ду пле нар не 

се си је и по ко ми си ја ма. У окви ру 
ра да Ко ми си је за за ко но дав ство 
и обра зо ва ње раз ма тра но је се
дам те ма, док су у Ко ми си ји за 
ар хи тек тон ске прак се раз ма тра
на сле де ћа пи та ња: Из да ва ње и 
сти ца ње ли цен ци, Ко мо ра уме сто 
са ве за ар хи те ка та – пред но сти и 
ма не, Енер гет ска ефи ка сност, . . .

По себ но су би ле за ни мљи ве и 
ди на мич не рас пра ве у Ко ми си ји 
за ар хи тек тон ске прак се, па им 
по све ћу је мо не што ви ше па жње.

У рас пра ви о из да ва њу и сти
ца њу ли цен ци, ва жно је на по
ме ну ти да у Ру си ји до са да ни је 
по сто ја ла ко мо ра ин же ње ра ни
ти ко мо ра ар хи те ка та. Пи та њем 
ли цен ци ра ња ар хи те ка та ба ви
ла се ко ми си ја Са ве за ар хи те ка
та Ру си је. Си стем ли цен ци ра ња 
био је до ста ком пли ко ван, због 
ре ги о нал них спе ци фич но сти и 
раз ли чи то сти уну тар Ру си је, као 
кул ту ро ло шки ра зно вр сне и те
ри то ри јал но огром не зе мље. 

По се бан про блем пред ста вља
ло је уче шће, ан га жо ва ње и рад 
ино стра них ин же ње ра, по себ но 
ар хи те ка та. Ова се си ту а ци ја до
дат но ис ком пли ко ва ла ула ском 
Ру си је у WТО (Свет ску тр го вин
ску ор га ни за ци ју), због број них 
оба ве за ко је су из тог учла ње ња 
про ис те кле. Ру си ја је упра во у 
при пре ма ма за фор ми ра ње ко мо
ре ар хи те ка та, те су број ни го сти 
из ино стран ства (ме ђу ко ји ма и 
чла но ви на ше де ле га ци је) из не ли 
ис ку ства у фор ми ра њу и функ
ци о ни са њу сво јих ин же њер ских 
или ар хи тек тон ских ко мо ра. 

Јед на од глав них ди ле ма ко ја се 
то ком ди ску си ја ис кри ста ли са ла 
је сле де ћа: да ли ко мо ра тре ба да 

МЕ ђУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ АР ХИ ТЕК ТУ РЕ  „зОД ЧЕ СТВО 2012“ – МО СКВА, 
11-14. ОК ТО БАР И 11-12. ДЕ ЦЕМ БАР

Про фе си ја ар хи тект – вре ме за про ме не
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бу де фор ми ра на од стра не и у окви ру од го ва ра ју
ћег др жав ног ми ни стар ства, или да бу де фор ми
ра на и да функ ци о ни ше као не за ви сно те ло. 

Ко мо ра уме сто са ве за ар хи те ка та – пред но сти 
и не до ста ци. То ком ди ску си ја са гле да ни су број ни 
мо да ли те ти од но са це хов ских или про фе си о нал
них удру же ња  са ве за (ар хи те ка та, ин же ње ра) и 
ко мо ра (ин же ње ра, ар хи те ка та), са по зи тив ним и 
не га тив ним по сле ди ца ма, са пред но сти ма и не до
ста ци ма. Го сти из ино стран ства та ко ђе су из не
ли ве о ма раз ли чи те при ме ре из сво јих сре ди на, 
али су та ко ђе ис та кли да ни су рет ки слу ча је ви да 
су ко мо ре пр во бит но фор ми ра не на је дан на чин, 
а да су по сле не ко ли ко го ди на, то ком про ве ре у 
прак си, пре тр пе ле те мељ не про ме не у по гле ду ор
га ни за ци је, устрој ства, над ле жно сти,...  

Ка да је би ло ре чи о ме ђу на род ним ис ку стви ма 
у ра ду ко мо ре ин же ње ра, за ни мљи ва ис ку ства и 
ре ше ња из не ле су ко ле ге из САД, а ко ја го во ре у 
при лог по себ не па жње са ко јом се ра ди са ин же
њер ским  ар хи тек тон ским под млат ком. По сто је 
по себ не сек ци је мла дих ин же ње ра и мла дих ар хи
те ка та у асо ци ја ци ја ма, чак сту де на та ин же њер
ских  ар хи тек тон ских фа кул те та, са учла ње њем, 
уче шћем и ра дом на од ре ђе ним про гра ми ма, оба
вља њем прак се у окви ру асо ци ја ци ја и про гра ма 
ко мо ра, ме ђу на род ном раз ме ном, и др. На тај на

чин при пре ма ју се бу ду ћи ин же ње риар хи тек ти 
за члан ство у ко мо ра маасо ци ја ци ја ма. 

Енер гет ска ефи ка сност – стан дар ди, про пи си, 
прак са. Ве о ма мно го се го во ри ло о но вим тех
но ло ги ја ма, но вим стан дар ди ма, као и ти по ви ма 
ли цен ци ко ји су про ис те кли из тех но ло шких те
ко ви на. 

Пи та њи ма „Обра зо ва ње и прак са – по врат ни 
ути ца ји, ле ги сла ти ва“, та ко ђе је по све ће на ве ли ка 
па жња, а из не та су ис ку ства ино стра них го сти ју 
по пи та њу стал ног обра зо ва ња то ком рад не ка
ри је ре, на осва ја њу но вих зна ња и но вих тех но
ло ги ја, но вих стан дар да и ле ги сла ти ве. Та ко ђе су 
пре зен ти ра ни раз ли чи ти си сте ми оце њи ва ња и 
бо до ва ња, као оба ве за по твр ђи ва ња ли цен це за 
оба вља ње де лат но сти. 

При ли ком де цем бар ског одр жа ва ња Ме ђу на
род ног фе сти ва ла ар хи тек ту ре „Зод че ство 2012“, 
про фе сор Ар сић, ко ји је ис то ме при су ство вао, 
ис ко ри стио је при ли ку/по зив да по се ти Бе ло ру
си ју и град Минск. На и ме, ор га ни за то ри  Ме ђу на
род ног кон кур са за ре кон струк ци ју и про ши ре ње 
ком плек са ста ди о на „Ди на мо“ у Мин ску, по зва ли 
су про фе со ра Ар си ћа да уче ству је у ра ду ме ђу на
род не екс перт ске гру пе за про це њи ва ње и оце њи
ва ње ра до ва при сти глих на на ре че ни кон курс. 

  Пе тар Ар сић/Јо ван Де спо то вић

Де ле га ци ја Ин же њер ске ко мо ре Ср би је је од 30. до 
31. ок то бра 2012. го ди не уче ство ва ла на са стан ку пред
став ни ка ре ги о нал них ко мо ра у Под го ри ци. Уче сни ци 
ску па би ли су пред став ни ци Ко мо ре овла шће них ар хи
те ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је (КО А ИМ), Ин же њер
ске збор ни це Сло ве ни је (ИЗС), Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је (ИКС), Хр ват ске ко мо ре гра ђе вин ских ин же ње
ра (ХКГИ) и Ин же њер ске ко мо ре Цр не Го ре (ИКЦГ). 
Ис пред Ин же њер ске ко мо ре Ср би је ску пу су при су
ство ва ли проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и Алек сан дар Ле ко, пред
сед ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу ИКС. 

Проф. др Мир ко Оре шко вић из ХКГИ из нео je пред
лог тек ста  Од лу ке о по кре та њу „Ин же њер ске ини ци
ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу“. С об зи ром да су сви 
уче сни ци би ли са гла сни са тек стом у це ли ни, исти је 
па ра фи ран од стра не свих уче сни ка ску па. Овим је 
по ста вљен ка мен те ме љац за осни ва ње „Ин же њер ске 
ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу“. По па ра фи ра
њу до ку мен та, ску пу се обра тио Мар ван Аб дел Ха мид, 
пред сед ник Свет ског удру же ње ин же ње ра (World Fe
de ra tion of En gi ne e ring Or ga ni za ti ons  WFEO), ко ји је 
кон ста то вао да је ово био исто риј ски до га ђај за ин
же њер ску стру ку и да овај до ку мент по де фи ни тив
ном пот пи си ва њу тре ба по сла ти свим вла да ма на ших 
зе ма ља, да би се ви де ло ко ли ко је ин же њер ска стру ка 
на пре до ва ла. Оце нио је да на осно ву до ку мен та „Ин

же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу“ на ше 
ко мо ре мо гу да по ста ну ли де ри у стру ци ре ги о на и 
да за јед нич ким ра дом мо гу да на сту па ју и на стра ним 
тр жи шти ма. Пред ло жио је да се по сле пот пи си ва ња 
овог до ку мен та за ка же са ста нак пет ре ги о нал них ко
мо ра (ИКС, ИЗС, ХКГИ, ИКЦГ и КО А ИМ) са ко мо ра
ма арап ских зе ма ља на ко ме би се раз го ва ра ло о ме ђу
соб ној са рад њи. Ову иде ју су сви то пло по здра ви ли. У 
да љем раз го во ру је кон ста то ва но да при сут не ко мо ре 
тре нут но оку пља ју и пред ста вља ју око 43.500 овла шће
них ин же ње ра раз ли чи тих стру ка и да ће тај број по
ра сти на око 49.000 уко ли ко нам се при дру же че ти ри 
ко мо ре из Хр ват ске (ар хи те ка та, ма шин ских, елек тро 
и ге о дет ских ин же ње ра), као и сло ве нач ка Ко мо ра ар
хи те ка та. С об зи ром ко ли ка је то струч на и ин те лек
ту ал на сна га, ла ко је прет по ста ви ти шта све удру же ни 
мо гу да ура де. 

До го во ре но је да сва ка од ко мо ра уче сни ца ску па 
у Под го ри ци, из не се пред сво је ор га не/ин сти ту ци је 
(управ не од бо ре) пред лог од лу ке „Ин же њер ске ини ци
ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу“ и до не се од лу ке о ње ном 
при хва та њу, ка ко би се ње но ожи во тво ре ње, де фи ни
тив но пот пи са но, ре а ли зо ва ло на за се да њу Ге не рал не 
скуп шти не ECEC, 16  17. но вем бра у Бе чу.

Са ста нак ре ги о нал них ин же њер ских ко мо ра ор га
ни зо ван је у окви ру одр жа ва ња 11. го ди шњи це ра да и 
по сто ја ња Ин же њер ске ко мо ре Цр не Го ре

СА СТА НАК ПЕТ РЕ ГИ О НАЛ НИХ ИН ЖЕ ЊЕР СКИХ КО МО РА – ПОД ГО РИ ЦА, 30-31. ОК ТО БАР

Ин же њер ска ини ци ја ти ва за ре ги о нал ну са рад њу
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56. Ге не рал ни скуп европ ске асо ци ја ци је гра ђе вин ских ин
же ње ра (Euro pean Co un cil of Ci vil En gi ne ers  EC CE) одр жан је у 
Ду бров ни ку од 25. до 27. но вем бра. Ин же њер ску ко мо ру Ср би
је, пред ста вља ли су Та тја на Ђор ђе вић, пот пред сед ник УО ИКС 
и Ра до слав Ле кић, члан УО ИКС. 56. Ге не рал ни скуп све ча но су 
отво ри ли  Го разд Ху мар, пред сед ник ECEC и Зво ни мир Се вер, 
пред сед ник Хр ват ске ко мо ре гра ђе вин ских ин же ње ра (ХКГИ). 
По здрав не го во ре одр жа ли су и Иван Вр до љак, ми ни стар  гра
ђе ви не и про стор ног пла ни ра ња Хр ват ске, Мар ван Аб дел ха
мид, пред сед ник WFЕО, kao и Jo zef Robl, пред сед ник ЕС СЕ. 
На кон то га, пре зен та ци је су одр жа ли, нај пре проф. др Го ран 
Пуж и Алек сеј Ду шек на те му раз вој ног про гра ма Ре пу бли ке 
Хр ват ске кроз гра ђе ви нар ство и ин ве сти ци је, а за тим су усле
ди ле пре зен та ци је оста лих уче сни ка.

На Kонференцији је уче ство ва ло 28 де ле га ци ја из раз ли чи

тих европ ских зе ма ља, од ко јих је 20 има ло пра во гла са. Оно 
што је нај ва жни је за Ин же њер ску ко мо ру Ср би је, је сте да смо 
јед но гла сно при мље ни у члан ство EC CE. 

Пр ви чо век EC CEa, од но вем бра ове до но вем бра 2014. го
ди не, би ће Шпа нац Fer nan do Bran ko, ко ји је по ред од ла зе ћег 
пред сед ни ка Ху ма ра и пе то ри цу но во и за бра них чла но ва, та ко
ђе иза бран за чла на Из вр шног од бо ра.

За чла но ве Из вр шног од бо ра иза бра ни су Nick Zygo u ris 
(Грч ка), Wlod zi mi erz Szymczak (Пољ ска), Vin cen tas Stragys (Ли
тва ни ја), Mas si mo Ma ri a ni (Ита ли ја) и Jo se Fran ci sco Sa ez Ru
bio (Шпа ни ја). Но во и за бра ни чла но ви су пред ло жи ли дво ји цу 
кан ди да та за бу ду ћег пред сед ни ка EC CE, за пе ри од 2014 – 2016. 
го ди на, и то пред став ни ка Грч ке Nic ka Zygo u ri sa и пред став ни
ка Пољ ске Wlod zi mi er za Szymcza ka. У на ред ном кру гу гла са ња 
за „чел ни ка“ EC CEа иза бран је пољ ски пред став ник.

Сре ди ном но вем бра (1617. XI) у Бе чу је одр жа на 9. Ге не
рал на скуп шти на Европ ског са ве та ин же њер ских ко мо ра 
ECEC (Euro pean Co un cil of En gi ne e ring Cham bers  ECEC), на 
ко јој су по ред пред сед ни ка, иза бра на и тро ји ца пот пред сед
ни ка. Дру га нај ва жни ја те ма би ла је ре ги о нал на, бал кан ска, 
са рад ња кроз пот пи си ва ње до ку мен та „Ин же њер ске ини ци
ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу“ ко ји је прет ход но па ра фи ран 
на са стан ку у Под го ри ци 3031. ок то бра 2012. го ди не. Пред
став ни ци свих при сут них ко мо ра су пот пи са ли до ку мент, с 
из у зет ком Хр ват ске ко мо ре гра ђе вин ских ин же ње ра, чи ји 
Управ ни од бор до тог мо мен та (16. XI) ни је за се дао те са мим 
тим ни је мо гао да одо бри овај пред лог. 

Сле де ћег да на одр жа на је Де ве та сед ни ца Ге не рал не скуп
шти не ECEC. Сед ни цу је отво ро Jo zef Robl, ак ту ел ни пред
сед ник ЕСЕС ко ји је, по сле крат ког увод ног из ла га ња по звао 
Ru dol fa Kol bea, пот пред сед ни ка Аустриј ске са ве зне ко мо ре 
ар хи те ка та и ин же њер ских кон сул та на та да, као до ма ћин 
ску па, одр жи увод ни го вор. По сле ње га су се ску пу обра ти
ли и Го разд Ху мар, бив ши пред сед ник ЕС СЕ и Dirk Boc har, 
ге не рал ни се кре тар FE A NIа. На кон то га, ску пу се обра ти

ла Сан дра Пр пић, слу жбе ни ца за ве зу ЕСЕС у Бри се лу ко ја 
је под не ла из ве штај о сво јој и де лат но сти сво јих са рад ни
ка на за сту па њу ин те ре са ин же ње ра, чла но ва ЕСЕС, пред 
Европ ским пар ла мен том и Европ ском ко ми си јом. У свом 
из ла га њу об ја сни ла је сво је и де ло ва ње ње них са рад ни ка по 
пи та њу че ти ри нај ва жни је те ме: пр ва, Ди рек ти ва европ ске 
ко ми си је о про фе си о нал ним ква ли фи ка ци ја ма и про фе
си о нал ној кар ти ци, дру га, Ди рек ти ва европ ске ко ми си је о 
јав ним на бав ка ма, тре ћа, Енер гет ска ефи ка сност и че твр
та, Зе ле на град ња. По себ но тре ба по ме ну ти да је Европ ски 
пар ла мент усво јио ини ци ја ти ву о уво ђе њу про фе си о нал них 
кар ти ца и ин си сти ра на њи хо вој што ско ри јој при ме ни, та ко 
да ће исте уско ро по ста ти оба ве зне. Та ко ђе, ва жна ин фор ма
ци ја је и то да је Европ ска ко ми си ја у за вр шном по ступ ку 
усва ја ња Европ ске ди рек ти ве о јав ним на бав ка ма. По том се 
ску пу обра ти ла Ma ri ja Va si la ku, за ме ни ца гра до на чел ни ка 
гра да Бе ча, на гла сив ши зна чај ин же њер ских стру ка за раз
вој и про спе ри тет дру штва.

Сва ка ко нај ва жни ја тач ка днев ног ре да би ли су из бо ри 
за ру ко во де ће по зи ци је u ЕСЕС. За пред сед ни ка ЕСЕС пред
ло же на су два кан ди да та, Чр то мир Ре мец, пред сед ник Ин
же њер ске збор ни це Сло ве ни је и Ef sta ti os Tce gos, се кре тар 
Тех нич ке ко мо ре Грч ке. Ре зул тат гла са ња је био 9:7 у ко рист 
го спо ди на Ре ме ца ко ји је ти ме по стао но ви пред сед ник ЕСЕС.

По том се пре шло на гла са ње за ме ста три пот пред сед ни ка. 
С об зи ром да су за та ме ста би ла пред ло же на са мо три кан
ди да та, је дан од тро ји це тре нут них пот пред сед ни ка, Hans Ul
rih Ka ma jer из Не мач ке, Hans Jorg Lec ner из Ита ли је (ина че 
Аустри ја нац из по кра ји не Ју жни Ти рол) и Дра го слав Шу ма
рац из Ср би је, сва тро ји ца су акла ма ци јом иза бра ни.

За тим је усле дио из бор ге не рал ног се кре та ра ЕСЕС, и ту 
функцију ће убудуће обављати Kla us Tu ridl из Аустри је.

Овим из бо ром је ство ре на још бо ља по зи ци ја за бу ду ће де
ло ва ње на свим по љи ма ка ко Ин же њер ске ко мо ре Ср би је та
ко и „Ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу“.

56. ГЕ НЕ РАЛ НИ СКУП EccЕ – ДУ БРОВ НИК, 25-27. НО ВЕМ БАР

Ин же њер ска ко мо ре Ср би је по ста ла члан EC CE

ДЕ ВЕ ТА СЕД НИ ЦА ГЕ НЕ РАЛ НА СКУП ШТИ НА EcEc – БЕЧ, 16-17. НО ВЕМ БАР

Про фе сор Шу ма рац пот пред сед ник ECEC

Ново руководство ECEC
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На ини ци ја ти ву Ко ми си је за ме ђу  на род ну са рад
њу Ин же њер ске ко мо ре, а у  ор га ни за ци ји Ре ги о нал
ног од бо ра Су бо ти це  Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра ар хи тек ту ре и ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра, одр жан је 23. но вем бра са ста нак са пред
став ни ци ма Ма ђар ске ин же њер ске ко мо ре  Жу па ни је 
Чон град, са ци љем ус по ста вља ња ре ги о нал не са рад ње 
из ме ђу су сед них по гра нич них ре ги о нал них цен та ра, а 
у ин те ре су раз ме не зна ња и ис ку ста ва ра ди уна пре ђе
ња ин же њер ске стру ке, са освр том на мно га за јед нич
ка пи та ња и про бле ме, као и мо гућ но сти са рад ње на 
њи хо вом за јед нич ком ре ша ва њу. 

Ис пред Ре ги о нал ног цен тра Су бо ти ца ску пу су при
су ство ва ли Бран ка Хе ге диш – пред сед ни ца Под сек ци
је про јек та на та, Жи во слав Сто ја но вић – пред сед ник 
Под сек ци је из во ђа ча ра до ва, Вил мош Тот, са вет ник 
при ло кал ној са мо у пра ви оп шти не Ка њи жа, док су Ка
ваи Шан дор и Кор не ли ја Еве то вић Цви ја но вић при
су ство ва ли као чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра и 
Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је. Де ле га ци ју Ин же њер ске ко мо ре Жу па ни је 
Чон град чи ни ли су: Бо дор Де же  пред сед ник, др Кор
мо ци Ер не – потпред сед ник, Тор наи Ла сло – под пред
сед ник стру ков не сек ци је кон струк ти ва ца и др Чен ке 
Зол тан  члан пред сед ни штва Ин же њер ске ко мо ре 
Жу па ни је Чон град и члан пред сед ни штва Ма ђар ске 
ин же њер ске ко мо ре. Уче сни ке пре ко гра нич ног ску па 
по здра ви ли су чла но ви Ко ми си је за ме ђу на род ну са
рад њу ИКС, Кор не ли ја Еве то вић Цви ја но вић и Ка ваи 
Шан дор, на кон че га се при сту пи ло раз го во ри ма о ис
ку стви ма уво ђе ња Еуро ко до ва и  енер гет ским па со ши
ма згра да, а по себ но о мо гућ но сти ма са рад ње на за јед
нич ким про јек ти ма у обла сти во да (пи ја ће, под зем не, 
над зем не во де) чи је ре ша ва ње је од за јед нич ког ин те
ре са, као што је за шти та и ко ри ште ње ре ке Ти се, Ке ре
ша са ка нал ском мре жом.

У окви ру пре ко гра нич ног су сре та ин же њер ских ко
мо ра Ср би је и Ма ђар ске, одр жа на су и два пре да ва ња, 
а оба су одржали пред став ни ци Ин же њер ске ко мо ре 
Жу па ни је Чон град: „О на шим во да ма  пре по ру ке за 
оства ри ва ње про гра ма за бо љи ква ли тет пи ја ће во де“, 
пре да вач је био Бо дор Де же и „Кре а тив на не бе ска ка
пи ја на аеро дро му у Бу дим пе шти“, пре да ва ње је одр
жао Тор наи Ла сло.

Основ пре да ва ња „О на шим во да ма“  чи ни ло је ис
тра жи ва ње ква ли те та во де за пи ће ко ја се ди стри бу и
ра ко ри сни ци ма на те ри то ри ји Ма ђар ске, и ускла ђи
ва ње ква ли те та во де, по себ но у де лу сма ње ња штет них 
ма те ри ја у во ди (ар се на, ни тра та и др.) са до зво ље ним  
вред но сти ма про пи са ним  у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. 
Пре да вач се освр нуо на ис ку ства ве за на за им пле мен
та ци ју  при ме ну нор ми и про пи са ЕУ у овој обла сти 
за Жу па ни ју Чон град по себ но око ли ну Се ге ди на, ко

ја су бит на и за струч ња ке из на шег ре ги о на, на ро чи
то Су бо ти це, јер се за пи ја ћу во ду углав ном цр пе во де 
из истог во до но сног сло ја са при бли жно истим ре фе
рент ним вред но сти ма. Пре да ва њу су при су ство ва ли 
струч ња ци из Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа ко је се 
ба ви ди стри бу ци јом во де на те ри то ри ји Су бо ти це и 
струч ња ци у овој обла сти са Гра ђе вин ског фа кул те та и 
дру гих уста но ва и пред у зе ћа из на шег ре ги о на и кон
струк тив ним пи та њи ма и ди ску си јом до при не ли ква
ли те ту пре да ва ња.

Те ма дру гог пре да ва ња „Кре а тив на не бе ска ка пи ја 
на аеро дро му у Бу дим пе шти“ би ла је по себ но за ни
мљи ва с об зи ром да је предавао Тор наи Ла сло, дипл.
инж.грађ. који је био во де ћи про јек тант кон струк ци
је и тех но ло ги је гра ђе ња на овом објек ту. „Не бе ска 
ка пи ја“, но ви обје кат аеро дро ма „Фе ренц Лист“ у Бу
дим пе шти отво рен мар та 2011. го ди не, ис ти че се сво
јом по себ ном ар хи тек ту ром, ко ју са при ступ не стра не 
објек ту ка ра ке ри ше за тво ре на ар хи тек тон ска струк
ту ра под ре ђе на функ ци ји, док је фа са да ори јен ти са на 
пре ма пи сти отво ре на и про зрач на, за хва љу ју ћи гран
ди о зном 16 ме та ра ви со ком ста кле ном зи ду, ко ји за
јед но са аеро ди на мич ним об ли ком кро ва под се ћа на 
кри ло ави о на. Но се ћа кон струк ци ја кро ва се са сто ји 
од тро по ја сних про стор них глав них но са ча ра спо на 68 
ме та ра, ко ји су у по ја су ста кле ног зи да осло ње ни на 
ред сту бо ва у об ли ку латиничног сло ва V. Ста тич ки и 
ди на мич ки про ра чу ни су вр ше ни пре ма Еуро код стан
дар ди ма уз ко ри ште ње софт ве ра Con steel. Из ра да еле
ме на та кон струк ци је је би ла мо гу ћа за хва љу ју ћи ко ри
ште њу ра чу нар ски во ђе не ма ши не за се че ње че лич них 
це ви, као и уво ђе њем на пред них тех но ло ги ја у про из
вод њи и за ва ри ва њу.

За че лич ну кров ну кон струк ци ју „Не бе ског дво ри
шта“ (SkyCo urt) Европ ски са вет за че лич не кон струк
ци је (ECCS  Euro pean Con ven tion for Con struc ti o nal 
Ste el work) до де лио му је 2011.  го ди ние јед но од нај пре
сти жни јих ме ђу на род них при зна ња  Euro pean Steel 
Award, на гра ду ко ја се до де љу је сва ке дру ге го ди не са 
ци љем да се по др жи про јек то ва ње и из во ђе ње кре а
тив них и ино ва тив них че лич них кон струк ци ја.

На кра ју једнодневног скупа за кљу че но je да je ово 
по че так за јед нич ке са рад ње ко ју је у на ред ном пе ри о
ду по треб но обо га тити и про ши ри ти. У том ду ху до го
во ре на је уз врат на по се та пред став ни ка Ре ги о нал ног 
цен тра Су бо ти ца Ин же њер ској ко мо ри Чон град ске 
Жу па ни је у окви ру ко је би се на ста ви ли раз го во ри и 
ин те нзи ви ра ли и кон кре ти зо ва ли пред ло зи ве за ни за 
раз ме ну зна ња и ис ку ста ва. Убу ду ће ће се по се бан ак
це нат ста ви ти  на за јед нич ке про јек те ре ги о нал ног ка
рак те ра ко ји би би ли усме ре ни пре ма фон до ви ма ЕУ, 
по себ но оним (фон до ви ма) ко ји по спе шу ју пре ко гра
нич ну са рад њу, од но сно, ре ги о нал ни раз вој.

СУ СРЕТ РЕ ГИ О НАЛ НЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ СУ БО ТИ ЦА  И ЖУ ПА НИ ЈЕ ЧОН ГРАД – СУ БО ТИ ЦА, 23. НО ВЕМ БАР

За је д нич ки про јек ти за  
ЕУ пре ко гра нич не фон до ве
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ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА РЕ ГИ О НАЛ НОГ ЦЕН ТРА НИШ ОБ И ШЛА ПОД РУЧ ЈЕ ПО ГО ђЕ НО зЕ МљО ТРЕ СОМ У БУ ГАР СКОЈ

Ре ги о нал ни  од бо ри  под сек ци је ди пло ми ра них 
ин же ње ра ар хи тек ту ре ма тич них сек ци ја Про јек та
на та и Из во ђа ча ра до ва Ре ги о нал ног цен тра Ниш, 
ор га ни зо ва ли су и ре а ли зо ва ли 27. но вем бра струч
ну екс кур зи ју у Бу гар ску, ка ко би по се ти ли  под руч је 
по го ђе но зе мљо тре сом, град  Пер ник и око ли ну. У 
де ле га ци ји је би ло пет на е стак ин же ње ра свих стру ка 
на че лу са Дра га ном Жив ко ви ћем, во ђом пу та. До
ма ћин по се те де ле га ци је Ре ги о нал ног цен тра Ниш 
би ла је  бу гар ска  ко мо ра  КИ ИП (Ка ма ра на ин же
не ри те в ин ве сти ци о но про ек ти ра не  Ре ги о нал на 

ко ле гија Со фија  град ) са ко јом Ин же њер ска ко мо
ра Ср би је има ду го го ди шњу са рад њу. Ни шку де ле га
ци ју је у Со фи ји до че као Ге ор ги Кор дов, пред сед ник 
КИ ИП са сво јим сарад ни ци ма.

Струч на по се та је ре а ли зо ва на у два де ла. У пр
вом де лу су бу гар ски зва нич ни ци, у Со фи ји (кон фе
рен циј ска са ла хо те ла Ра дон) пре зен ти ра ли три пре
да ва њаана ли зе о зе мљо тре су у под руч ју Пер ни ка, 
док је дру ги део ре а ли зо ван на те ре ну – оби ла ском 
оште ће них згра да/обје ка та у Пер ни ку и око ли ни.

На кон по здрав них ре чи ко је су упу ти ли пред
сед ник КИ ИП, Ге ор ги Кор дов  и члан ни шке де ле
га ци је, Пред сед ник Скуп шти не Ко мо ре, проф. др 
Ми ли сав Дам ња но вић, при сту пље но је ре а ли за ци
ји пр вог де ла про гра ма. Пр ви из ла гач би ла је  инж. 
Со ња Ге ор ги је ва, ис пред Бу гар ског ми ни стар ства 
гра ђе ви не и  из не ла за кон ске окви ре по ко ји ма се 
про јек ту је и гра ди у Ре пу бли ци Бу гар ској, и са при
хва ће ном ре гу ла ти вом Евро ко до ва, ко ја се  при ме
њу је у про це су из ра де про је ка та. Ис та кла је да су у 
Ре пу бли ци Бу гар ској уве ли, да но ви објек ти мо ра ју 
да има ју Тех нич ке па со ше, ко ји са др же све тех нич ке 
ка рак те ри сти ке згра де. Дру ги из ла гач би ла је проф. 
др Ми ха е ла Пу те ва са де парт мен та за зе мљо тре сно 
ин же њер ство у На ци о нал ном ин сти ту ту за ге о фи
зи ку, ге о де зи ју и ге о гра фи ју,  Ака де ми је на у ка Ре пу
бли ке Бу гар ске, који је пред ста ви о из ве штај са чи њен 
по сле зе мљо тре са у Гра ду Пер ни ку и око ли ни. Пред
ста ви ла је хро но ло шки зе мљо тре се, ко ји су се до го

ди ли у  Бу гар ској и по сле ди це ко је су ти зе мљо тре си 
иза зва ли. Тре ћи из ла гач био је инж. Цвет ко Ту жа
ров, пред став ник гра да Пер ни ка, ко ји је пре зен то вао 
по сле ди це зе мљо тре са на ка рак те ри стич ним  јав ним 
објек ти ма. Он је при ка зао и по је ди не про пу сте у 
град њи оште ће них обје ка та, као и при ме ре са на ци је 
тих обје ка та.

Ге ор ги Кор дов, пред се ник КИ ИП је обез бе дио 
при лич но обим ну до ку мен та ци ју за овај скуп, а по
сле из ла га ња би ла је ди ску си ја на осно ву при ка за них 
при ме ра оште ће них згра да и ме ра ко је су пред у зе те 
за њи хо ву са на ци ју. Он је из нео при мер до бре са рад
ње и по хва лио уче шће два ин же ње ра из Ср би је, ко ји 
су се до бро вољ но укљу чи ли у рад са њи хо вим еки па
ма, од мах по сле зе мљо тре са.   

По сле за вр ше них из ла га ња/пре да ва ња и пре гле да 
до ку мен та ци је, го сти, за јед но са до ма ћи ном, го спо
ди ном Кор до вим, упу ти ли су се у оби ла зак по је ди
них обје ка та у гра ду Пер ни ку. По се ће на је Тех нич ка 
шко ла ко ја је пре тр пе ла оштећ ења, као и рас хлад ни 
то рањ тер мо е лек тра не ко ји је на по ла био сру шен. 
На кон то га по се ће но је се ло Ди во ти но, де се так ки
ло ме та ра по ред Пер ни ка, где је у при су ству пред сед
ни ка оп шти не Ру ме на Сер ги је ва, по гле да на  оште ће
на основ на шко ла, на ко јој су по че ле са на ци је, у ви ду 
оја ча ња спољ них сту бо ва и гре да.  По се ће на је и јед на 
ин ди ви ду ал на стам бе на згра да ко ја ни је мо гла да се 
са ни ра, па је из гра ђе на но ва. На кра ју оби ла ска Пер
ни ка и око ли не  по се ће на је управ на згра да Град ског 
во до во да, ко ја је спо ља на из глед би ла ма ло оште ће
на, али је уну тар објек та, у ход ни ци ма, пре град ним 
зи до ви ма и по до ви ма, би ло при лич ног оште ће ња. 
При сут ни су се уве ри ли да је по че ла са на ци ја ко ја је 
из ве де на спе ци јал ним по ступ ком уград ње че лич не 
ре шет ка сте кон струк ци је, мон ти ра не на ли цу ме
ста у за ва ре но виј ча ним спо је ви ма. Ве за из ме ђу ста
ре бе тон ске кон струк ци је и че лич не кон струк ци је 
оства ре на је пу тем уград ње спе ци јал ног бе то на ко ји 
се про из во ди у ма ке дон ској фир ми Адинг из Ско пја. 

По сле свих оби ла за ка до ма ћи ни из КИ ИП су 
при ре ди ли угод но дру же ње ко ме су се при кљу чи ли 
и пред сед ник Бу гар ске ин же њер ске ко мо ре, инж. 
Сте фан Ки на рев и пре дед ник КИ ИП за град Пер ни к, 
инж. Ка лин Ран ге лов. То ком дру же ња и раз го во ра 
за кљу че но је да се у Ни шу одр жи струч ни скуп на 
ко ме би се де таљ ни је пре зен то ва ло не по сред но са
гле да ва ње оште ће ња на објек ти ма и при ку пље не ин
фор ма ци је на ли цу ме ста, ра ди од го ва ра ју ћих струч
них ана ли за са ци љем упо зна ва ња ши рег члан ства 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

             Алек сан дар Пан чић

Ру бри ку МЕ РИ ДИ ЈА НИ при пре ми ла 
 Ана Жде ро, се кре тар Ко ми си је за ме ђу на род ну 
са рад њу ИКС

Раз ме ње на искуства зе мљо тре сног 
инжењерства

Учесници посете подручја погођеног земљотресом у Бугарској са 
домаћинима у околини гра да Пер ни ка



39

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Glasnik

СТРУчНИ ИСПИТИ

СЛО бО ДАН КА СИ МИћ

На по след њи ово го ди шњи рок за по ла га
ње струч них ис пи та, но вем бар ски, иза шло 
је 642 кан ди да та од ко јих је 617 по ло жио 
струч ни ис пит, што чи ни скор успе ха од 
пре ко 96 про це на та. Пре о ста ли по сто так, 
ма њи од че ти ри, ни је ус пео у пр вом по ку
ша ју, па је 21 кан ди дат упу ћен на по прав ни 
ис пит из оп штег или по себ ног де ла струч
ног ис пи та, док ће че тво ри ца кан ди да та мо
ра ти да по но ве по ла га ње.

Ана ли зи ра ју ћи број кан ди да та ко ји су 
по ла га ли струч ни ис пит у но вем бар ском 
ис пит ном ро ку 2012. го ди не, по обла сти ма, 
нај ви ше кан ди да та у овом ро ку, као и у јун
ском ис пит ном ро ку 2012. го ди не, по ла га ло 
је струч ни ис пит из обла сти енер гет ске ефи
ка сно сти згра да. Под се ћа мо да 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 згра да, ко је има ју 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. 

Сле ди спи сак успе шно окон ча них по ла
га ња, по обла сти ма по ла га ња струч ног ис
пи та: област енер гет ске ефи ка сно сти згра да 
301 кан ди да та, 79 за ар хи тек тон ску стру ку, 
за област ур ба ни зма 16, од но сно, пе то ро 
за област про стор ног пла ни ра ња. Сле ди 91 
кан ди дат за гра ђе вин ску стру ку, 33 за ма
шин ску, 55 за елек тро тех нич ку, 12 за са о
бра ћај ну, 14 за област ге о де зи је, по пе то ро 
кан ди да та за тех но ло шку и ме ли о ра ци о ну 
стру ку и је дан кан ди дат за област во до при

вре да еро зив них под руч ја.
Да се вра ти мо на под на слов, од но сно, на 

по че так и да по гле да мо ко је су стру ке да ле 
нај ве ћи до при нос по ве ћа њу бро ја чла но ва 
Ко мо ре.

Као што се и оче ки ва ло нај ве ћи број про
фе си о нал них ли цен ци 591, дат је струч ња
ци ма за енер гет ску ефи ка сност згра да. Од
мах тре ба ре ћи да су ме ђу њи ма ин же ње ри 
свих стру ка ко је чи не члан ство Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је.

Ни је тај на да од укуп ног бро ја чла но ва 
ИКС  25.032 (на дан 31. де цем бар 2012.) ви
ше од по ло ви не чи не ар хи тек ти и гра ђе вин
ци. Тај од нос је за др жан и кад је реч о кан
ди да ти ма са по ло же ним струч ним ис пи том, 
бу ду ћим ли цен ци ра ним чла но ви ма Ко мо
ре, па је то ком 2012. го ди не 295 гра ђе ви на ца 
и 286 ар хи те ка та по ло жи ло струч ни ис пит. 
Сле де кан ди да ти са елек тро тех ни ке – 169 
и ма шин ства – 130. Све оста ле стру ке уче
ству ју са дво ци фре ним и јед но ци фре ним 
бро јем кан ди да та ко ји су по ло жи ли струч
ни ис пит: ур ба ни сти – 42, са о бра ћај ци – 32, 
ге о де те – 23, про стор ни пла не ри – 16, тех но
ло зи – 14, пеј за жни ар хи тек ти – 12, струч
ња ци за ме ли о ра ци ју – се дам и за област во
до при вре де еро зив них под руч ја – че тво ро.

Ина че, у Ин же њер ској ко мо ри Ср би
је уве ли ко су по че ле ак тив но сти ве за не за 
ор га ни за ци ју по ла га ње струч них ис пи та у 
мар тов ском ис пит ном ро ку 2013.  го ди не. 
Као и у прет ход ним ис пит ним ро ко ви ма, 
ко ми си је за по ла га ње струч ног ис пи та при
пре ма ју се ми на ре а Ко ми си ја за по ла га ње 
струч ног ис пи та из обла сти енер гет ске ефи
ка сно сти згра да, за ка за ла је 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 мар тов ском ис пит ном ро ку 2013. Обу ка 
се као и у прет ход ном ис пит ном ро ку одр
жа ва у Бе о гра ду, Ни шу и Но вом Са ду. 

Ви со ка ефи ка сност и у 
2012. го ди ни
У три ро ка за по ла га ње струч них ис пи та (мартју нино вем бар) то
ком 2012. го ди не при ја ви ло се 1.655 кан ди да та, док је нео п ход ну 
сте пе ни цу (по ло жен струч ни ис пит) за до би ја ње про фе си о нал не 
ли цен це „пре ско чи ло“ 1578 кан ди да та из 13 ин же њер ских стру
ка плус про стор ни пла не ри
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ПЕРМАНЕНТНО УСАвРШАвАЊЕ

ИВА НА ЛА зИН

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 у ве зи су фи нан си ра ња про је ка та ко ји 
су од ин те ре са за уса вр ша ва ње ра да чла но ва Ко мо ре, а 
по себ но за чла но ве Ма ти чи не сек ци је ур ба ни ста, јед на 
је од 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. 
Из вр шни од бор Ма тич не сек ци је ур ба ни ста је на 27. ре
дов ној сед ни ци одр жа ној 20. ју ла 2012. го ди не, име но вао 
Ко ми си ју за су фи нан си ра ње про је ка та у сле де ћем са ста
ву: др На та ша Да ни ло вић Хри стић, дипл.инж.арх., пред
сед ни ца и чла но ви мр Ти хо мир Об ра до вић, дипл.инж.
арх., и Ја сна Ло врић, дипл.инж.арх.

У скла ду са за да ци ма Ко ми си је, рас пи сан је Кон курс 
у днев ном ли сту „По ли ти ка“, 03. сеп тем бра 2012. го ди
не. На кон ис те ка про пи са ног ро ка за при сти за ње при
ја ва, раз мо тре не су и про ве ре не ис пу ње но сти основ них 
усло ва по ме ну тих при ја ва (у скла ду са кри те ри ју ми ма и 
ис пу ње но сти усло ва у по гле ду ле ги ти ми те та под но си

о ца зах те 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.

На рас пи са ни Кон курс при сти гло је се дам при ја ва и 
то у те мат ској обла сти – струч не пу бли ка ци је, пре зен
та ци је /књи га, ча со пи са, CD/DVD, до ку ме тар них фил
мо ва) и soft werа. 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 че ти ри про јек та 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 ИКС, одо бри ли. 

Одо бре на су че ти ри про јек та/зах те ва: Ми ро сла ви Пе
тро вић Ба луб џић  мо но гра фи ја  „Ре ка и град ски про
стор у Ср би ји“ на при ме ру: Ва ље во, Ужи це и Пан че во, 
Љи ља ни Вуј ко вић  мо но гра фи ја  „Кул тур на пеј за жна 
ба шти на Ср би је“, Зла ти Вук са но вић Ма цу ра  мо но
гра фи ја „За европ ски Бе о град 19211922: Про јек ти са 
Ме ђу на род ног кон кур са за Ге не рал ни план Бе о гра да“ 
и  Удру же њу гра ђа на дру штва ар хи те ка та, мо но гра фи
ја „Ре зул та ти ра да на Лет њој шко ли ар хи тек ту ре у Ба чу 
2011. и 2012. го ди не“.

Подршка за че ти ри мо но гра фи је

Одр жа на че ти ри пре да ва ња у Бе о гра ду и два у Ни шу
МИЛАНА МИЛОВИћ

Кра јем 2012. го ди не, то ком но вем бра и де цем бра ме се
ца, у окви ру Про гра ма пер ма нент ног уса вр ша ва ња одр
жа но  је шест пре да ва ња и то че ти ри у Бе о гра ду и два у 
Ни шу. 

Пре да ва ње на те му “Оп ци је упра вља ња ко му нал ним 
чвр стим от па дом”, одр жа ла је др Зо ра на На у но вић, дипл.
инж.техн. у Бе о гра ду 5. но вем бра 2012. го ди не. На пре
да ва њу је пред ста вљен пре глед кон цеп та  ин те гри са ног 
упра вља ња от па дом са пре зен та ци јом ме то да упра вља ња 
чвр стим ко му нал ним от па дом.

“Упра вља ње про јект ном до ку мен та ци јом и при ме на 
од го ва ра ју ћих па ке та и стан дар да” би ла је те ма пре да ва ња 
ко је су одр жа ли Ми ло ван Гла во њић, дипл.инж.ел., Ан дреј 
Оре шник, дипл.инж.ел. и Едвард Стен рад, дипл.инж.ел., 
22. но вем бра 2012. го ди не у Бе о гра ду. При сут ни уче сни
ци су има ли при ли ку да се упо зна ју са про пи си ма ко ји су 
пре у зе ти из Европ ске Уни је и њи хо вом прак тич ном при
ме ном у елек тро про јек то ва њу.  

Др Ма ри на Нен ко вић Ри знић, дипл.пр.пла нер и мр 
Ду шан Шљи ван ча нин су одр жа ли пре да ва ње на те му 
“Про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну при из град њи ре
ги о нал них де по ни ја у Ср би ји”. Пре да ва ње је одр жа но 5. 
де цем бра 2012. го ди не у Бе о гра ду. На пре да ва њу су пре
зен то ва на ак ту ел на ис ку ства у по ступ ку пла ни ра ња ло
ка ци ја за упра вља ње от па дом. По се бан осврт је био дат 
на ме то до ло ги ју и ис ку ства у про це ни мо гу ћих ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и де фи ни са ње ме ра за пре вен ци ју или 

сма ње ње не га тив них ути ца ја.
Пре да ва ње са те мом – “Те о ри ја и при ме на ми кро ар ми

ра ног бе то на, тре ћи део”, одр жа ли су мр Пре драг Бла го је
вић, дипл.грађ.инж. и мр Дар ко Жив ко вић, дипл.грађ.инж. 
из Ни ша. Пре да ва ње је одр жа но 14. де цем бра у про сто ри
ја ма Ре ги о нал ног цен тра Ниш. Циљ пре да ва ња је био упо
зна ва ње ши ро ког ауди то ри ју ма са но вим ма те ри ја ли ма и 
мо гућ но сти ма при ме не ми кро ар ми ра ног бе то на.

До цент др Дра ган Ко стић, дипл.грађ.инж. Вук Ми ло
ше вић, дипл.инж.арх. и Алек сан дар Ву чур, дипл.инж.
арх. одр жа ли су пре да ва ње са те мом   “Ви се ћи и ша то
ра сти кров ни си сте ми у са вре ме ној прак си”. Пре да ва ње је 
одр жа но у Ни шу 21. де цем бра, на ко ме су се ин же ње ри 
упо зна ли са раз ви је ном ме то до ло ги јом ну ме рич коекс пе
ри ме нал не ди јаг но сти ке. На пре да ва њу је дат при каз ре
ше них ре ал них про бле ма у при вре ди.

Про фе сор  др Алек сан дар Пе тро вић, дипл. инж. маш. 
и Или ја Ко ва че вић, дипл.инж.маш. одр жа ли су пре да ва
ње на те му “Пре глед и оце њи ва ње уса гла ше но сти опре ме 
под при ти ском у скла ду са но вим тех нич ким про пи си ма”. 
Пре да ва ње је одр жа но 27. де цем бра  2012. го ди не у Бе о
гра ду. На пре да ва њу је би ло ре чи о за кон ској ре гу ла ти ви, 
о опре ми под при ти ском, ис пи ти ва њу и кон тро ли са њу 
опре ме, оби му и са др жа ју до ку мен та ци је за опре му под 
при ти ском као и оспо со бља ва њу уче сни ка за са ста вља ње 
и ту ма че ње до ку мен та ци је, ка ко при ку по ви ни опре ме из
ра ђе не пре ма но вим за кон ским про пи си ма, та ко и у то ку 
екс пло а та ци је, ре мон та и ис пи ти ва ња опре ме ко ја ра ди 
под при ти ском.
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ВЕ РА бУ бО њА

Ре ги о нал ни цен тар Бе о град

Од бор ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих тех нич ких 
стру ка, ор га ни зо вао је 5. сеп тем бра оби ла зак и упо зна ва
ње ин же ње ра за за шти ту од бу ји ца и еро зи је са про бле
ма ти ком бу јич них то ко ва и еро зи о ним про це си ма дуж 
аку му ла ци ја ХЕ „Ђер дап 1 и 2“, као и одр жа ва ње струч ног 
ску па са том про бле ма ти ком у До њем Ми ла нов цу.

Удру же ње бу ји ча ра Ср би је сва ке го ди не ор га ни зу је 
струч ну екс кур зи ју, са су сре ти ма бу ји ча ра Ср би је. Ове 
го ди не, то је би ло у су ор га ни за ци ји са Ин же њер ском ко
мо ром Ср би је. За да так ових струч них екс кур зи ја, као  и 
су сре та,  је упо зна ва ње са оства ре ним ре зул та ти ма и про
бле ми ма ко ји пра те област уре ђе ња бу ји ца и за шти те од 
еро зи је у Ср би ји и ино стран ству. Ове го ди не, пред мет 
струч не екс кур зи је је био оби ла зак де сне оба ле Ду на ва на 
сек то ру при о ба ља, од ушћа ре ке Мла ве до ушћа Ти мо ка, у 
тра ја њу од три да на, 5 – 7. сеп тем бра 2012. го ди не. Же ља је 
би ла Управ ног од бо ра Удру же ња бу ји ча ра да се мла ди, ли
цен ци ра ни ин же ње ри, за јед но са ста ри јим струч ња ци ма, 
упо зна ју са из ве де ним ра до ви ма за за шти ту ви со ких оба
ла и оба ла при то ка (ве ћих и ма њих) ко је су под ути ца јем 
успо ра по са да шњем ре жи му ра да ХЕ „Ђер дап 1 и 2“, као и 
низ вод ним де лом до ушћа Ти мо ка, од но сно, ра до ви ма на 
за шти ти од бу ји ца.

Струч на екс кур зи ја, не са мо да је има ла прак ти чан 

ка рак тер, од но сно, оби ла зак обје ка та за за шти ту од бу
ји ца, не го и пре да вач ки ка рак тер, где су струч ња ци из 
ове обла сти има ли пре да ва ња и из ла га ња то ком струч не 
екс кур зи је. Те ме ко је су би ле из ла га не су: „Уре ђе ње бу
јич них то ко ва и ур вин ских про це са на под руч ју Ве ли ког 
Гра ди шта“  Ми ле та Ми ло је вић; „За шти та аку му ла ци ја 
ХЕ „Ђер дап 1 и 2“ од на но са, про у зро ко ва них еро зи о ним 
про це си ма“  Зо ран Га ври ло вић; „За др жа ва ње плу та ју
ћег на но са у аку му ла ци ји ХЕ Ђер дап 1, у ци љу по бољ ша
ња хи дроенер гет ског по тен ци ја ла“  Зо ран Га ври ло вић; 
„Раз вој На ци о нал ног пар ка Ђер дап“  Ду шан Мр ђа и „Тек
тон ски про це си на под руч ју Ђер дап ске кли су ре“  Ра ден
ко Ла за ре вић.

На осно ву ути са ка при сут них ко ји су уче ство ва ли на 
струч ној екс кур зи ји, оби ла зак те ре на и из ла га ња струч
них ли ца 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.

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  9. ок то бра пре да ва ње са те мом: „Из гу
бље но гра ди тељ ско на сле ђе Бе о гра да то ком пе ри о да из
ме ђу два свет ска ра та“. Пре да вач је био ар хи тек та Иван 
Мар ко вић ко ји је пред ста вио је дан број сру ше них, де ва
сти ра них и ре кон стру и са них обје ка та ко ји су пре тр пе ли 
нај ве ћа оште ће ња то ком Дру гог свет ског ра та, од но сно 
ре кон струк ци је на кон 1945. го ди не. Осим ово га, при ка
зао је и та ко зва ну па пир ну ар хи тек ту ру, од но сно мно
ге про јек те  ко ји ни ка да ни су ре а ли зо ва ни у Бе о гра ду. 
Симп то ма тич но је што су и по ред огром ног ра за ра ња 
у са мом ра ту, мно го број ни вред ни објек ти ар хи тек ту ре 
пре тр пе ли ра за ра ња и ру ше ња и по сле ра та, за вре ме ап
со лу ти стич ке ко му ни стич ке вла да ви не, ко ја ни је тр пе ла 
ар хи тек ту ру сти ло ва, не го је мно го то га би ло по ру ше но 
и ре кон стру и са но, у сти лу та ко зва не мо дер не ар хи тек
ту ре без ор на ме на та и укра са. Та кав при мер је згра да 
По ште 1, по ред Же ле знич ке ста ни це, ко ја је би ла из ван
ре дан при мер стил ске ар хи тек ту ре, ко ја је ре кон стру и
са на и ли ше на свих еле ме на та сти ла и по ста ла без лич на 
и обич на. Та ко ђе су про ме ње не и згра де Дво ро ва, од
но сно згра де у Пи о нир ском пар ку. Пре да вач Мар ко вић 
је, та ко ђе, при ка зао и мно го број не ква ли тет не про јек
те ко ји ни су оства ре ни/ре а ли зо ва ни. За при мер је узео 
про јек те: Те ра зи је, арх. Ко ва љев ског, ком плекс згра да 
око Та шмај дан ског пар ка и На род не скуп шти не, арх. 
Шам бо на, од но сно, па ла те „Ал ба ни ја“, арх Зло ко ви ћа и 
дру ге. По себ но је ука зао на мно ге про бле ме у за шти ти 
ква ли тет ног ар хи тек тон ског на сле ђа. Пре да ва њу је при
су ство ва ло око два де сет по се ти ла ца, ко ји су па жљи во 

При род ни и об но вљи ви ре сур си 
у пр вом пла ну
У пе ри о ду сеп тем барде цем бар, иако су из бо ри за но ви са зив Скуп шти не ИКС, 
од но сно, за председнике под сек ци ја у две нај ве ће ма тич не сек ци је би ли „у пр
вом пла ну“, све ре ги о нал не кан це ла ри је ин тен зив но су реaлизовале ак тив но
сти  од ин те ре са за сво је члан ство, од пре да ва ња, ску по ва, три би на, до струч
них по се та енер гет ским и са о бра ћај ним објек ти ма ши ром Ср би је

Округли сто: „ Мелиоративци урадимо нешто за струку”
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пра ти ли пре да ва ње и на кра ју се раз ви ла ве о ма ин спи
ра ти ва рас пра ва, па је скуп/пре да ва ње по тра ја ло до ста 
ду же не го уоби ча је но. 

Од бор ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра, ор га ни
зо вао је 26. ок то бра струч ну по се ту ХЕ „Ђер дап 1“.

Струч на по се та ХЕ „Ђер дап 1“ у Кла до ву, обу хва ти ла 
је оби ла зак глав ног по гон ског објек та ове хи дро е лек
тра не, где су до би је не нај ва жни је ин фор ма ци је, по чев 
од исто ри ја та до тех нич ких де та ља (ди мен зи је бра не, 
ка па ци те ти, про ток во де, брод ске пре вод ни це, ...), од
но сно, уло гом елек тра не у елек тро е нер гет ском си сте му 
Ср би је. По се ће на је те мат ска из ло жба фо то гра фи ја, где 
је при ка за на исто ри ја елек тра не, од по чет ка ра до ва на 
из град њи бра не до да нашњх да на. Усле дио је оби ла зак 
глав ног по гон ског објек та – ма шин ске са ле, где је упра
во у то ку ре ви та ли за ци ја јед ног од шест агре га та, док 
је на га ле ри ји при ка зан филм о ре ви та ли за ци ји пр вог 
агре га та, ко јим је дат увид у са став не де ло ве сва ког еле
мен та агре га та  тур би на, ге не ра тор са ста то ром и ро
то ром, ле жа је ви и дру го, као и у уну тра шњост са мог 
агре га та. По сле то га је по се ће на елек тро ко ман да, где су 
пред ста вље ни на чи ни ре гу ла ци је ра да агре га та, над зо
ром над ра дом ру мун ских агре га та, као и са уса гла ша ва
њем ра да елек тра не са хи дро ло шким при ли ка ма.

По се та је би ла ве о ма ин струк тив на и ко ри сна, по нај
ви ше за ма шин це, елек три ча ре и гра ђе вин це, ко ји су се 
упо зна ли са ре ше њи ма из сво јих стру ка на јед ном не
сва ки да шњем објек ту.

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, 22. но вем бра је одр жа но пре
да ва ње: „Зо не за шти те не по крет них кул тур них до ба ра 
у све тлу ка но на и стан дар да ба зи ра них на са вре ме ним 
про пи си ма“ у Бе о гра ду.

У уво ду из ла га ња мр Гор да на Мар ко вић је упо зна ла 
при сут не са спе ци фич но сти ма кул тур ног на сле ђа и по
себ но сти ма трет ма на ду хов не ба шти не код од ре ђи ва ња 
зо на за шти те у кон тек сту про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња – пу тем пре зен ти ра ња по сто је ћих по да та ка и 
ис ку ста ва, а пре ма кри те ри ју ми ма за шти те не по крет них 
кул тур них до ба ра и за шти те не ма те ри јал ног на сле ђа. 

Сле ди ло је упо зна ва ње са сте че ним оба ве за ма уста
но вље ним ка но ни ма Ва се љен ских са бо ра, са за кон ском 
ре гу ла ти вом ми кроам би јен та Ср би је као и са ре гу ла
тив ним смер ни ца ма ма кро ам би јен та – европ ских зе ма
ља, са ис так ну тим ком пе тен ци ја ма у обла сти за шти те 
кул тур ног на сле ђа. 

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра ор га ни зо вао је 23. но вем бра струч ну по се ту 
гра ди ли шту – „Но ви мост на Ду на ву (Зе мунБор ча)“. 
Пре по ла ска на са мо гра ди ли ште Ви до је Јо ви чић, дипл.
грађ.инж. упо знао је по се ти о це са ак тив но сти ма ко је су 
прет хо ди ле са мом про це су из во ђе њу ра до ва, са пред
но сти ма из град ње мо ста и пра те ћих са о бра ћај ни ца и са 
про це сом из ра де про јект не до ку мен та ци је у Са о бра ћај
ном ин сти ту ту ЦИП из Бе о гра да.

Оби ла зак гра ди ли шта ор га ни зо ван је уз вођ ство Ми
ле та Ма шо вић, дипл.грађ.инж., Ни ко ле Жар ко ви ћа, 
дипл.грађ.инж. и оста лих струч них ли ца ко ји уче ству ју 
у про це су из во ђе ња објек та. На по чет ку су ана ли зи ра не 
фа зе ра до ва и тех но ло ги је из во ђе ња ра до ва (при прем ни 
ра до ви, при вре ме не гра ђе ви не, из град ња при ступ них 
са о бра ћај ни ца и гра ди ли шних пу те ва, при вре ме но за у
зи ма ње во де ног то ка, из град ња глав не кон струк ци је, се
вер не и ју жне при ла зне кон струк ци је). На ро чи та па жња 

по све ће на је фа за ма из ра де сту бо ва мо ста при ме ном 
Лар сен тал пи. Ко ле ге Ма шо вић и Жар ко вић по себ но су 
пре зен ти ра ли упо тре бу гра ђе вин ске ме ха ни за ци је у то
ку из во ђе ња ра до ва (кра но ви, ди за ли це,...) .

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра ор га ни зо вао је 6. де цем бра струч ну по се ту ЈКП 
„Бу ку ља“ у Аран ђе лов цу. О ре кон струк ци ји и до град њи 
по стро је ња за пре ра ду во де (ППВ) – Бу ку ља, до но си мо 
оп ши ран текст/при лог у ру бри ци „струч ни ра до ви“ из 
пе ра Ол ге Ми ло са вље вић.

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка  ор га ни зо вао је 7. де цем бра окру гли 
сто са те мом: „Ме ли о ра тив ци, ура ди мо не што за стру
ку“. Увод ни чар и мо де ра тор ра да за окру глим сто лом би
ла је Сне жа на Ми хал ков, дипл. инж.пољ. Го сти окру глог 
сто ла су би ли  пред став ни ци Ми ни стар ства при род них 
ре сур са, ру дар ства и про стор ниг пла ни ра ња Зо ран По
по вић, дипл.инж. ге о ло ги је и Ми ла Ви ћен ти је вић, дипл.
инж.шу мар ства као и члан Из вр шног од бо ра ма тич не 
сек ци је из во ђа ча ра до ва Но ви ца Пе тро вић, дипл.инж.
ге о ло ги је. У обра ћа њу уче сни ци ма окру глог сто ла Жељ
ко Мар де шић го во рио је о про бле ми ма ко ји су при сут ни 
у прак си при ли ком про јек то ва ња и из во ђе ња ра до ва на 
си сте ми ма за на вод ња ва ње, од вод ња ва ње као и на ком
плек сном уре ђе њу зе мљи шта. Са гле да ва ње на чи на пре
ва зи ла же ња про бле ма са аспек та да љег раз во ја стру ке, 
струч но по ве зи ва ње и за јед нич ко де ло ва ње од го вор них 
про јек та на та и из во ђа ча ра до ва.

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 одр жа на је три би на на ко јој се 
рас пра вља ло о „Јав ним на бав ка ма у гра ђе ви нар ству и 
ин же њер ској стру ци – при ме ри из до са да шње прак се“. 
Пре да вач је би ла Љу бин ка Ко ва че вић. Циљ три би не је 
био по ди за ње све сти чла но ва Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је ко ји уче ству ју у јав ним на бав ка ма као и дру штве не 
од го вор но сти у про це су јав них на бав ки у ци љу ра ци о
нал ни је и бр же из град ње обје ка та као и спре ча ва ње мо
гућ но сти за ко руп ци ју  ја сним де фи ни са њем За ко на о 
јав ним на бав ка ма.

Због ве ли ке ко руп ци је и ко руп ци о на шких про бле ма 
код спро во ђе ња јав них на бав ки пу тем тен де ра, при ли
ком из град ње обје ка та и ве ли ког ин те ре со ва ња свих ре
ле вант них уче сни ка у том про це су, од ин же ње ра свих 
стру ка до при вред них су бје ка та, ка ко при ват них та ко 
и јав них, ко ја уче ству ју у ра зно ра зним сег мен ти ма из
град ње, по сто ја ли су зах те ви за одр жа ва ње три би не са 
на ве де ном те ма ти ком. С об зи ром да се За кон о јав ним 
на бав ка ма већ на ла зио у Скуп шти ни и по сла ни ци вр ло 
жу стро о ње му рас пра вља ли (и усво ји ли га по след њег 
да на 2012. го ди не) „глас ин же њер ске стру ке“ ма ло је за
ка снио, од но сно, пред ло зи и при мед бе ко ји су се чу ли 
на три би ни, мо жда би мо гли да бу ду ак тел ни ка да се (и 
ако се) отво ри јав на рас пра ва о Из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о јав ним на бав ка 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 вао је 26. де цем бра пре да ва ње са те мом: 
„Ен те ри је ри ар хи тек те Де ја на Ба бо ви ћа“. У увод ном 
обра ћа њу др Мир ја на Лу кић пред ста ви ла је ар хи тек ту 
Де ја на Ба бо ви ћа ко ји је кроз ви зу ел но ин те ре сант но и 
ин спи ра тив но из ла га ње ус пео да оства ри циљ пре да ва
ња: упо зна ва ње ин же ње ра ар хи тек ту ре и дру гих стру ка 
са про бле ми ма об ли ко ва ња уну тра шњих про сто ра, кре
а ци је по себ них и при јат них ам би је на та у за ви сно сти од 
функ ци ја и по тре ба у про сто ру.
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С об зи ром на мно го број не ра до ве овог ауто ра, пре 
све га су би ли при ка за ни на гра ђе ни  ен те ри је ри, а за тим 
по свом из бо ру још не ке ко је је ар хи тек та Ба бо вић сма
трао зна чај ним за ње гов ства ра лач ки опус, а то су, пре 
све га, ен те ри је ри ко ји су за слу жи ли Го ди шње на гра де 
УЛУ ПУДСа, али и дру га ре а ли зо ва на де ла.  

Ре ги о нал ни цен тар Но ви Сад

У ор га ни за ци ји Од бо ра ди пло ми ра них ин же ње ра 
оста лих тех нич ких стру ка, 20. сеп тем бра, одр жа но је 
пре да ва ње на те му „Пе тро хе миј ски про цесХи дро де
сул фу ри за ци је“. При сут не уче сни ке, по здра вио је Ми

лан Са мар џи ја, пред сед ник Под сек ци је ди пло ми ра них 
ин же ње ра оста лих тех нич ких стру ка Ма тич не сек ци
је про јек та на та Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. На ве де но 
пре да ва ње одр жао је др Ра до слав Ми ћић, дипл. инж. 
тех. чи ју је мо но гра фи ју –  „Хи дро де сул фу ри за ци је“, 
од но сно, ње но из да ва ње, су фи нан си ра ла  Ин же њер ска 
ко мо ра Ср би је, апри ла 2011. го ди не. Циљ пре да ва ња је 
био упо зна ва ње ин же ње ра са те о ри јом хи дро де сул фу
ри за ци је и ис ку ства из прак се из обла сти пе тро хе миј
ских тех но ло ги ја и хе миј ског ин же њер ства.

Од бор ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра ор га
ни зо ва но је 27. сеп тем бра  пре да ва ње: „Уград ња ме ра
ча по тро шне во де – во до ме ра са си сте мом да љин ског 
очи та ва ња у окви ру си сте ма во до снаб де ва ња оп шти
не Ин ђи ја“, ко је је одр жао Бо ри во је Бо жић, дипл. маш.
инж. Пре да вач је упо знао при сут не да у же љи да упра
вља во дом и вод ним ре сур си ма, ка ко то ра де са вре ме
не зе мље Евро пе и све та, оп шти на Ин ђи ја ис ка за ла је 
же љу да у свој си стем во до снаб де ва ња угра ди во до ме ре 
са да љин ским очи та ва њем (1500 ком.) ка ко би знат но 
по ви си ла ни во и ква ли тет услу ге, од но сно, ис по ру че ња 
здра ве пит ке во де сво јим по тро ша чи ма, уз обо стра но 
за до вољ ство. Са овим би оп шти на Ин ђи ја би ла пр ва оп
шти на у др жа ви, ко ја би се укљу чи ла у гру пу раз ви је них 
европ ских зе ма ља, ко ја по се ду је нај са вре ме ни је си сте ме 
за ме ре ње очи та ва ња и об ра чун утро ше не во де. У том 
ци љу ова струч на ана ли за по ма же да се што ра ци о нал
ни је и еко но мич ни је при сту пи од го вор ном и фи нан
сиј ски круп ном ин ве сти ци о ном за хва ту. Пре да ва ње је 
би ло по де ље но у не ко ли ко це ли на: Гру пе по тро ша ча и 

њи хо ве спе ци фич но сти у окви ру ме ре ња и очи та ва ња 
ко ли чи не утро ше не во де; Мер ни уре ђа ји утро шка во де 
– во до ме ри; Си стем да љин ског очи та ва ња; Ин ста ли са
ње – уград ња во до ме ра са си сте мом да љин ског очи та ва
ња; Ана ли за це на уград ње во до ме ра са си сте мом да љин
ског очи та ва ња; За кључ ци.

На кра ју пре да ва ња уче сни ци су по ста вља ли пи та ња 
пре да ва чу и узе ли уче шће у ди ску си ји. Циљ пре да ва ња 
је упо зна ва ње струч не јав но сти са  са вре ме ним ме то
да ма да љин ског очи та ва ња по тро шње во де у скла ду са 
по зи тив ним ис ку стви ма за ма ља Евро пе и све та, упо зна
ва ње са ефек ти ма и уште да ма ко је је ова кав је дан си стем 
до нео у оп шти ни Ин ђи ја и са прав ци ма да љих ак тив но
сти на уна пре ђе њу ре ше ња у овој обла сти.

У Га ле ри је Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, од 9. до 12. 
ок то бра, одр жа на је ма ни фе ста ци ја „Та ба ко ви ће ва на
гра да 2012“, у ор га ни за ци ји Од бо ра ди пло ми ра них ин
же ње ра ар хи тек ту ре, на ко јој је уру че но при зна ње ар хи
тек ти Сло бо да ну Ку зма но ву, ово го ди шњем ла у ре а ту, за 
ре а ли зо ва не ар хи тек тон ске про јек те.

Да на 26. ок то бра 2012. го ди не у ор га ни за ци ји Од бо ра 
ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра одр жа но је пре да
ва ње: „Ко ри шће ње би о ма се за за гре ва ње про из вод ног, 
кан це ла риј ског и стам бе ног про сто ра“, ко је је одр жао 
проф. др Ми ла дин Бр кић, дипл.инж.пољ. Пред сед ник 
ор га ни за ци о ног од бо ра Сто јан Га лић, дипл.маш.инж. 
по здра вио је при сут не и на гла сио да ће пре да ва ње би ти 
фо ку си ра но ка ис ко ри шће њу би о ма се у ви ду ба ли ра не 
сла ме на нај јед но став ни ји и нај бр жи на чин ко ји при то
ме до но си ве ли ке уште де. Са зна ња из овог при ме ра ко
ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је су дра го це на за 
ин же ње ре свих стру ка.

Проф. др Ми ла дин Бр кић при ка зао је ко ли чи ну би о
ма се у АП Вој во ди ни ко ја се мо же ко ри сти ти као го ри во 
у то пло вод ним ко тлар ни ца ма. Це на би о ма се (ба ли ра не 
сла ме) за да на шње усло ве је ве о ма при хва тљи ва јер је, у 
од но су на лож уље, ни жа за 10,4 до 12,1 пу та. Пред ста
вље ни су ре зул та ти сни ма ња ко тлар ни ца и по тро ша ча 
то плот не енер ги је у Бач ком Пе тро вом се лу. Ко тлар ни ца 
за гре ва стам бе ну згра ду, а као го ри во тро ши ма зут. У 
не по сред ној бли зи ни на ла зи се зе мљо рад нич ка за дру га 
на ко јој по сто ји ко тлар ни ца ко ја не ра ди, а ко ја као го
ри во та ко ђе ко ри сти ма зут. Пред лог про фе со ра Бр ки ћа 
пред ви ђа да се ко тлар ни ца у окви ру зе мљо рад нич ке за
дру ге до гра ди и да се мон ти ра ју два ко тла на ба ли ра ну 
сла му. До би је ном то плот ном енер ги јом би се гре ја ли и 
објек ти за дру ге, а то пло во дом би се спо ји ле обе ко тлар
ни це и по ве за ли окол ни објек ти ко ји се на ла зе у са мом 
цен тру: ам бу лан та, основ на шко ла, згра да ло кал не са
мо у пра ве, цр ква и стам бе на згра да. По сто је ћи ко тло
ви на ма зут оста ли би у функ ци ји као ре зер ва. Ово је 
при мер ка ко би се у сва ком се лу у АП Вој во ди ни мо гла 
ис ко ри сти ти би о ма са у ви ду ба ли ра не сла ме за гре ја ње 
обје ка та од оп штег зна ча ја. Об зи ром да у АП Вој во ди ни 
има 45 оп шти на, а у сва кој 34 се ла, мо же се са си гур
но шћу ре ћи да би се у нај ма ње 135 ме ста мо гле ин ста
ли ра ти ко тлар ни це на ба ли ра ну сла му, ко је би гре ја ле 
објек те од оп штег зна ча ја. Го ди шња уште да (у од но су на 
лож уље) би ла би та ква  да би се ком плет на ин ве сти ци ја 
мо гла ис пла ти ти за јед ну греј ну се зо ну! На кон из ла га
ња пре да ва ча уче сни ци су по ста вља ли пи та ња на ко ја су 
до би ли кон крет не од го во ре.

Циљ пре да ва ња је би ло, што је и ис пу ње но, при ка
зи ва ње уште де ко ри шће њем би о ма се као го ри ва у ви ше 

Са предавања: „Пе тро хе миј ски про цес-Хи дро де сул фу-
ри за ци је“.
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ма њих ко тлар ни ца у се о ским на се љи ма, од но сно, на ме
сти ма у чи јој бли зи ни би о ма са и на ста је.

У ор га ни за ци ји Од бо ра ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра одр жа но је, 15. но вем бра пре да ва ње: „Ме то
до ло ги ја тех но е ко ном ски ускла ђе ног раз во ја си сте ма 
ка на ли за ци је на се ља и пре чи шћа ва ње от пад них во да 
кроз фа зну из град њу по стро је ња за пре чи шћа ва ње бар
ском ве ге та ци јом, у на се љи ма ко ја до са да ни су има ла 
си сте ме ка на ли за ци је“, ко је је одр жао Ра де Ми лу ти но
вић и у увод ном де лу при сут не упо знао са про бле ми ма 
су ви шне от пад не во де у на се љи ма до 3000 ста нов ни ка 
(ко јих у Вој во ди ни има 358). Та ко ђе је ин фор ми сао и о 
не ким дру штве ноеко ном ским по сле ди ца ма не пра вил
ног од ла га ња су ви шне от пад не во де. У дру гом де лу пре
да ва ња Ми лу ти но вић је при ка зао јед но од мо гу ћих ре
ше ња за при хват су ви шне от пад не во де, пре чи шћа ва ње 
и утро шак пре чи шће не от пад не во де. Та ко ђе је ука зао 
на тех нич ке и еко ло шке пред но сти по ну ђе ног ре ше ња 
као и кри те ри ју ме ко је тре ба да за до во љи ло ка ци ја по
стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад не во де на се ља. По сле 
пре да ва ња усле ди ла је ди ску си ја.

Циљ пре да ва ња је био – упо зна ва ње струч не јав но
сти са: про бле ми ма су ви шне от пад не во де у на се љи ма, 
не ким дру штве ноеко ном ским по сле ди ца ма ње ним не
пра вил ним од ла га њем, од но сно,  јед ним од мо гу ћих ре
ше ња за при хват су ви шне от пад не во де. 

Ре ги он Ниш

У Га ле ри ји Ср би ја у Ни шу, од 3. до 28. ок то бра одр
жа на је ма ни фе ста ци ја – „13. Да ни ар хи тек ту ре Ни ша 
– Три је на ле ар хи тек ту ре 2012“, 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 
Ре ги о нал ног цен тра Ниш Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. 
Све ча ном отва ра њу из ло жбе „Три је на ле ар хи тек ту ре“, 
3. ок то бра, у 19 са ти, при су ство ва ло је 600 љу ди. Ве ли ка 
на гра да Три је на ла до де ље на је аутор ском ти му „Ga ra ge 
gro up ar chi tec tu res“, ко ји са чи ња ва ју ар хи тек те др Алек
сан дар Ми лој ко вић и Мар ко Ни ко лић, за „Анекс Ме
ди цин ског фа кул те та  у Ни шу“. (Оп шир ни је у ру бри ци 
„Тра гом до га ђа ја“)

Ре ги о нал ни од бо ри ди пло ми ра них ма шин ских ин
же ње ра и ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке 
ор га ни зо ва ли су, 13. ок то бра, на Ста рој пла ни ни, са ве
то ва ње са те мом – „Об но вљи ви из во ри енер ги је, Ма ле 
хи дро е лек тра не  Хи дро енер ги ја Ста ре пла ни не, про из
вод ња елек тро енер ги је у МХЕ – ис ку ства у из град њи“. У 
ма ни фе ста ци ји је уче ство ва ло сто ти нак струч ња ка, пре 
све га на ших ин же ње ра из свих кра је ва Ср би је, за јед но 
са про фе со ри ма фа кул те та, пред став ни ци ма ло кал них 
са мо у пра ва и др жав них ин сти ту ци ја. Уче сни ци су се 
оку пи ли ис пред ма ле хи дро е лек тра не Гра ма да – Цр ни 
Врх   ко ја се на ла зи иза  ме ста Цр ни Врх у бли зи ни Кал
не и на по чет ку пре див ног ам би јен та ко ри та Го ле ме ре
ке. Ина че МХЕ Гра ма да – Цр ни Врх, сна ге 470 КW,  по че
ла је да ра ди пре два ме се ца (у ав гу сту) и већ ис по ру чу је 
елек трич ну енер ги ју ПД Ју го и сток и то по бе не фи ци ра
ној це ни.

У це ре мо ни ји отва ра ња Са ве то ва ња, по сле увод ног 
из ла га ња Драганa Жив ко ви ћа, дипл.маш.инж. пред
сед ни ка Ор га ни за ци о ног од бо ра ко ји je по здра вио све 
уче сни ке и по же лео им до бро до шли цу, ис пред Ми ни
стар ства енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди

не, по здрав не ре чи упу тио је пред став ник мр Бо јан Ко
ва чић, дипл.маш. инж. Ис пред ИКСа, по здрав не ре чи је 
упу тио Зо ран Кр стић, дипл.ел.инж., члан Ма тич не сек
ци је из во ђа ча ра до ва  ИКСа и  ди рек тор Ре ги о нал ног 
цен тра за енер гет ску ефи ка сност Ниш, проф. др Дра гу
љуб Жив ко вић, дипл.маш.инж.

Пр ви пре зен та тор био је мр Бо јан Ко ва чић, са те
мом „Ма ле хи дро е лек тра не – мо гућ но сти за при ме ну“, 
и ука зао на зна чај об но вљи вих из во ра енер ги је (ОИЕ), а 
по себ но МХЕ, за ко је по сто је ло ка ци је у Ре пу бли ци Ср
би ји и на про сто ру ју го и сточ не Ср би је. Ис та као је да се 
за про те клих пет го ди на вр ло ма ло ура ди ло на из град
њи МХЕ из ви ше раз ло га, а по себ но због ду гог ад ми ни
стри ра ња у по ступ ку по чет ка град ње, т.ј. до би ја ња свих 
по треб них са гла сно сти и ко нач но до би ја ња гра ђе вин ске 
до зво ле, ко ја је пред у слов по чет ка град ње, као и мо гућ
ност до би ја ња фи нан сиј ских сред ста ва.

Дру ги рад под на сло вом „Це ви и це во вод ни си сте ми 
као објек ти енер гет ско, еко ло шко – еко ном ског ме наџ
мен та при град њи МХЕ“, пре зен то вао је проф. др Ми
лун Ба бић, ди рек тор Ре ги о нал ног Евро цен тра за енер
гет ску ефи ка сност из Кра гу јев ца. У свом ра ду је ука зао 
на ве ли ки зна чај це во во да, као де ла си сте ма ком плек са 
МХЕ. При ли ком про јек то ва ња и из град ње, вр ло че сто 
се за не ма ру је зна чај це во во да као јед ног од нај бит ни јих 
еле ме на та, а од ње го вог пра вил ног усва ја ња т.ј. про јек
то ва ња, у мно го ме за ви си сте пен ко ри сно сти це лог по
стро је ња т.ј. вод не енер ги је ко ја се пре тва ра у елек тро 
енер ги ју. Фи нан сиј ско уче шће за из град њу це во во да из
но си и до 40 од сто, у од но су на цео си стем МХЕ, па је и 
због то га вр ло бит но пра вил но про јек то ва ти и из гра ди
ти цев ни си стем.   

Оста ли из ла га чи би ли су: Алек сан дар Ве се ли но вић 
дипл.маш.инж. са рад ник Ре ги о нал ног цен тра за енер
гет ску ефи ка сност Ниш,  са ра дом „Софт вер за про ра
чун сна ге МХЕ са отво ре ним де ри ва ци о ним ка на лом“, 
Дра ган Ра па јић дипл.ел.инж. ди рек тор тех нич ког си сте
ма, ПД Ју го и сток, Елек тро ти мок За је чар, ко ји је из ло
жио те му „Об но вљи ви из во ри енер ги је у ЕПСу“, Го ран 
Ма то вић, шеф од се ка за енер гет ску ефи ка сност и ОИЕ, 
SE EC, ко ји је пре зен то вао те му „Ли ни ја ди рект ног фи
нан си ра ња про је ка та одр жи ве енер ги је за зе мље За пад
ног Бал ка на –WeB SEDFF“ и Гор да на Ва си ље вић, за ме ни
ца ди рек то ра ком па ни је Е3 Ин тер на ци о нал из Бе о гра да, 
са ра дом „Кре дит не ли ни је за одр жи ву енер ги ју за За
пад ни Бал кан   WeB SEFF“. 

Уче сни ци ма Се ми на ра се пред ста ви ла и фир ма ФОД 
из Бо ра, ко ја се ба ви ин же ње ринг по сло ви ма у из град
њи обје ка та из обла сти ОИЕ, по сло ви ма из ра де хи дро
ме ха нич ке опре ме за ма ле и ве ли ке хи дро е лек тра не, као 
и оста лим ма шин ским де ло ви ма по спе ци јал ним на
руџ би на ма ин ве сти то ра, као и „Ин сти тут за ру дар ство 
и ме та лур ги ју Бор’’ у чи је је име го во рио ди рек тор др 
Вла сти мир Тру јић, и по бро јао обла сти ко ји ма се Ин сти
тут ба ви, а пред ста вио је и три ло ка ци је за ма ле хи дро
е лек тра не за ко је су они ура ди ли ком плет ну про јект ну 
до ку мен та ци ју и у по ступ ку су до би ја ња са гла сно сти 
од ре ђе них оп штин ских и ре пу блич ких ин сти ту ци ја.

По сле свих пре зен ти ра них ра до ва и обра ћа ња пред
став ни ка фир ми ко је су нам по мо гле у ре а ли за ци ји овог 
ску па, раз ви ла се жи ва ди ску си ја где су уче сни ци  мо гли 
ме ђу соб но да раз ме њу ју ми шље ња о све му што се ти че 
из град њи МХЕ и про је ка та ко ји се од но се на ОИЕ. 

За кљу чак је, да пре све га ИКС и ин же ње ри свих стру ка, на 
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свим ни во и ма тре ба да се укљу че у да ља ре ша ва ња про
бле ма ти ке ве за не за ток из град ње МХЕ ко је су не дво
сми сле но енер гет ска бу дућ ност ОИЕ а по себ но хи дро 
ре сур са ко ји је ве о ма при су тан на ју го и сто ку Ср би је, а 
ко ји и по кри ва РЦ ИКС Ниш. Са што ве ћом ак ту е ли за
ци јом ОИЕ по ве ћа ва мо у су шти ни и енер гет ску ефи ка
сност  а са мим тим и  до при нос као ин же њер ска стру ка 
у оства ре њу Европ ске ди рек ти ве 202020, што зна чи да 
се до 2020. го ди не 20% елек трич не енер ги је про из во ди 
из ОИ а са мим тим по стиг не ве ћа и ква ли тет ни ја ан га
жо ва ност свих ин же њер ских  стру ка.

Циљ овог Са ве то ва ња је био да се ука же на зна чај ми ни 
хи дро е лек тра на као об но вљи вих из во ра енер ги је, под сти
цај ис ко ри шће њу хи дро по тен ци ја ла зе мље, при вла че ње 
мо гу ћих ин ве сти то ра у окви ри ма пре по ру ка енер гет ске 
ефи ка сно сти по узо ру зе ма ља ЕУ, што је и оства ре но. Са 
што ве ћом ак ту е ли за ци јом ОИЕ по ве ћа ва мо у су шти ни и 
енер гет ску ефи ка сност, а са мим тим и  до при нос као ин
же њер ска стру ка у оства ре њу Европске ди рек ти ве 2020
20, што зна чи да се до 2020.  го ди не 20 од сто елек трич не 
енер ги је про из во ди из об но вљи вих из во ра.  

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 елек тро
тех ни ке ор га ни зо вао је  4. ок то бра струч ну по се ту ми
ни хи дро е лек тра не „Под гра дом“ у Ужи цу и Шар ган ској 
осми ци на Мо крој Го ри.

Пре зен та ци ју исто ри је из град ње и 113 го ди на ра да 
ми ни хи дро е лек тра не „Под Гра дом“ одр жао је Ми ло мир 
Да ни ло вић, дипл.инж. ел. Циљ по се те је упо зна ва ње са 
пр вом из гра ђе ном ми ни хи дро е лек тра ном ко ја и да нас 
про из во ди елек трич ну енер ги ју, и упо зна ва ње са ње ним 
ка рак те ри сти ка ма.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал них од бо ра ди пло ми ра них 
ин же ње ра оста лих тех нич ких стру ка ор га ни зо ван је 
9. но вем бра у хо те лу „Ма љен“ на Див чи ба ра ма, ше сти 
тра ди ци о нал ни скуп:  „Ге о ло шке под ло ге као са став ни 
део про стор них и ур ба ни стич ких пла но ва“, и „Ге о тех
нич ке под ло ге као са став ни део глав них гра ђе вин ских 
про је ка та“. 

На 6. Ску пу су уче ство ва ли ди пло ми ра ни ин же ње ри 
ге о ло ги је – за ге о тех ни ку, ин же ње ри ар хи тек ту ре – пла
не ри, ур ба ни сти и про јек тан ти, гра ђе вин ски ин же ње ри 
– кон струк то ри и пред став ни ци ур ба ни стич ких слу жби 
из оп шти на. У ра ду су уче ство ва ли и пред став ни ци Ми
ни стар ства за при род не ре сур се, ру дар ство и про стор
но пла ни ра ње. У ра ду Ску па уче шће су узе ли и чла но ви 
Скуп шти не ИКС Но ви ца Пе тро вић, дипл. инж. гео. из 
Бе о гра да, Љи ља на Ми тро вић и Ми лан Пе тро вић, обо је 
дипл. инж.грађ. из Ва ље ва.

Ше сти скуп ге о ло га Ср би је је ор га ни зо ван и ре а ли зо
ван кроз три те мат ска де ла. Увод на из ла га ња свих уче
сни ка за бе ле же на су на ЦДу и по де ље на свим уче сни
ци ма/при сут ни ма 6. Ску па ге о ло га на Див чи ба ра ма.

У пр вом де лу ра да Ску па се го во ри ло о „Ге о ло шким 
под ло га ма као са став ном де лу про стор них и ур ба ни
стич ких пла но ва“ и у ком су пре зен ти ра не две те ме (Ге
о ло шке под ло ге као са став ни део про стор них пла но ва и 
О кла си фи ка ци ји тла за по тре бе при ме не но вих про пи са 
у про тив тру сној град њи и из ра ди се и змо ло шких ка ра та 
ре пу бли ке Ср би је), плус при ме ри из прак се (Про стор ни 
план под руч ја по себ не на ме не пре де ла из у зет них од ли

ка „Ава ла” и „Ко смај”, При каз при мед би и су ге сти ја на 
На црт про стор ног пла на Гра да Ва ље ва) са за кључ ци ма.

У дру гом де лу па жња је по све ће на „Ге о тех нич ким 
под ло га ма као са став ним де ло ви ма гра ђе вин ских про је
ка та“ кроз три при ме ра из прак се  ‘’Ге о тех нич ки усло
ви фун ди ра ња мо ста ‘’Зе мун – Бор ча’’ са по себ ним ак
цен том на при каз из из во ђе ња ра до ва на фун ди ра њу и 
проб ног оп те ре ће ња ши па’’, за тим, „Ге о тех нич ки усло
ви из град ње и са на ци је де по ни ја ко му нал ног от па да“ и 
„Ге о тех нич ки усло ви фун ди ра ња по слов но  стам бе не 
згра де у  Дал ма тин ској ули ци у Бе о гра ду“. На рав но, и 
по сле пре зен та ци је при ме ра из прак се до не ти су оп се
жни и оп шир ни за кључ ци.

Тре ћи део 6. Ску па ге о ло га био је нај зна чај ни ји, ка да 
је реч о бу ду ћем ра ду, ак ци ја ма и ак тив но сти ма ре ги
о нал них од бо ра оста лих тех нич ких стру ка, пре све га, 
пи та ња ор га ни за ци је ге о ло шке стру ке у окви ру Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је.

О „За да ци ма ге о ло га у окви ру но ве Од лу ке о ли цен
ца ма за дипл.инж. ге о ло шке стру ке“ го во рио је Но ви ца 
Пе тро вић, дипл.инж.ге ол. из Се кре та ри ја та за ур ба ни
зам и гра ђе вин ске  по сло ве Гра да Бе о гра да, али и члан 
Скуп шти не ИКС. По по вић је ин фор ми сао при сут не о 
ак тив но сти ма ИКС на усва ја њу но вих ли цен ци у окви ру 
ге о ло шке стру ке. Из ра же но је по себ но за до вољ ство што 
су усво је не про јек тант ске ли цен це за ди пло ми ра не ин
же ње ре ге о ло ги је, ко ји су ве за ни за град њу обје ка та. По
ста вље но је и пи та ње до де љи ва ња ли цен ци за ди пло ми

ра не ин же ње ре ге о ло ги је ко ји не ма ју од го вар ју ћи смер, 
и ту ма че ња чла на 43. „Од лу ке  о вр ста ма ли цен ци ко је 
из да је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је“, где се из у зет но за 
ду го го ди шње ис ку ство мо же из да ва ти ли цен ца за зна ња 
сте че на  кроз прак су, без об зи ра на за вр ше ни смер. Ве
ћи на је би ла ми шље ња да се не мо гу пра ви ти пре се да ни 
и да се мо ра по што ва ти Од лу ка о вр ста ма ли цен ци ко ја 
за сва ку ли цен цу у пре ам бу ли де фи ни ше ко ји фа кул те
ти и ко ји сме ро ви мо гу до би ти пред мет ну ли цен цу, као 
и За кон о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма код 
ис пу ње но сти усло ва за до де лу ли цен ци. Из у зе ци, евен
ту ал но, мо гу би ти из не ке ста ри је ге не ра ци је. У сва
ком слу ча ју ово се пи та ње мо ра де таљ ни је уса гла си ти 
у окви ру ор га ни за ци је ге о ло шке стру ке уну тар ИКС, уз 
уче шће  Ру дар ско ге о ло шког фа кул та та и ре сор ног Ми
ни стар ства за при род не ре сур се, ру дар ство и  про стор
но пла ни ра ње. Пред ло же но је да се фор ми ра по себ на 
ко ми си ја ге о ло га ко ја би ре ша ва ла ова пи та ња и да се 
до даљ њег не из да ју ли цен це ли ци ма ко ја не ма ју од го ва
ра ју ћи смер. По ла зе ћи од за кљу ча ка до не тих на ску по
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ви ма одр жа ним 2010. и 2011. го ди не, ра ди аде кват ни јег 
ор га ни зо ва ња ге о ло шке стру ке у окви ру ИКС, Пе тро
вић је пред ло жио да ге о ло зи, ко ји се на ла зе у ор га ни
ма ИКС, у са рад њи са над ле жним слу жба ма и ор га ни ма 
ИКС, по кре ну ини ци ја ти ву за фор ми ра ње од го ва ра ју ћег 
од се ка или оде ље ња ге о ло га  за ге о тех ни ку, у окви ру 
под сек ци је оста лих тех нич ких стру ка.  

Дру га те ма, у овом де лу 6. Ску па, би ла је „Ге о ло шке, 
ин же њер ско ге о ло шке и ге о тех нич ке под ло ге у За ко ну 
о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма“ о че му је 
го во рио  Ве ли зар Ни ко лић, дипл.инж.ге ол. из Ми ни
стар ства за при род не ре сур се, ру дар ство и про стор но 
пла ни ра ње, ко ји је при сут не ин фор ми сао о по сто је ћим 
ре ше њи ма, ка да се ра ди о ста ту су ин же њер скоге о ло
шких и ге о тех нич ких ис тра жи ва ња у окви ру по сто је ћег 
За ко на о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма. Та ко
ђе је ис та као да ће, нај ве ро ват ни је, до ћи до из ра де но вог 
За ко на о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма и ру дар ству и да 
је по треб но да се у про це су ње го вог до но ше ња укљу че 
ИКС и дру ге ор га ни за ци је ко је се ба ве овим ис тра жи
ва њи ма.  У ве зи овог пи та ња ука за но је на нео п ход ност 
да се Ин же њер ска ко мо ра ак тив но укљу чи у до но ше ње 
под за кон ских ака та, од но сно, Пра вил ни ка  ко ји тре ба 
де таљ ни је да ре гу ли ше област ин же њер скоге о ло шких 
ис тра жи ва ња за по тре бе про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња, као и за по тре бе гра ђе ња обје ка та.  

Ре ги о нал ни цен тар  Кра ље во

У ор га ни за ци ји Од бо ра под сек ци је ди пло ми ра них 
гра ђе вин ских ин же ње ра одр жа но је, 25. ок то бра у Ве ли
кој са ли Ре ги о нал не при вред не ко мо ре Кра ље во, пре да
ва ње: „Гре шке при про јек то ва њу, из во ђе њу и екс пло а та
ци ји зи до ва од опе ке“.

Пре да ва чи су де таљ но из не ли по је ди нач не слу ча је
ве ко ји се де ша ва ју у са мој фа зи из ра де про јект нотен
хнич ке до ку мен та ци је, за тим при из во ђе њу обје ка та, као 
и код са ме екс пло а та ци јеистих. При сут ни ма су из не ли 
број не при ме ре мо гу ћих гре ша ка ко је се по ја вљу ју, за тим 
исте у прак си ка ко се кон струк ци је и објек ти по на ша ју 
и за тим про пу сти код са ме екс пло а та ци је обје ка та. Ово 
пре да ва ње је има ло из у зет но еду ка тив ну на ме ну, ка ко би 
се у да љем ра ду (про јек то ва њу, из во ђе њу или екс пло а та
ци ји) из бе гле мо гу ће гре шке, а са мим тим про ду жио рок 
си гур не упо тре бе обје ка та, без по тре бе за са на ци јом.

Пре да ва њу је при су ство ва ло 78 чла но ва Ко мо ре, ди
пло ми ра них ин же ње ра свих стру ка, а нај ви ше из гра ђе
вин ске стру ке, ко ји су би ли за ин те ре со ва ни за ово вр ло 
по уч но пре да ва ње. 

Ово пре да ва ње је има ло за циљ да ука же свим при
сут ним чла но ви ма, на вр ло бит не де та ље на ко је тре ба 
обра ти ти па жњу од фа зе про јек то ва ња, пре ко из во ђе ња 
обје ка та, као и код екс пло а та ци је, да уко ли ко се од ра де 
пра вил но, а у све му у скла ду са про пи си ма и де та љи ма 
за ту област, по тре ба за  са на ци јом та ко из ве де них обје
ка та би ла би ис кљу че на.

У ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло ми ра них ма шин
ских и гра ђе вин ских ин же ње ра Ре ги о на Кра ље во, одр
жа на је 14. де цем бра три би на на те му: „Раз ме на струч
них ис ку ста ва сте че них у 2012 го ди ни из свих обла сти 
тех нич ких стру ка“ у са ли Ре ги о нал не при вред не ко мо ре 
Кра ље во, уз уче шће ре ги о нал них цен та ра Ча чак и Кра
гу је вац. Овом ре тро спек ти вом прак тич но је под нет из
ве штај о ак тив но сти ма у то ку 2012. го ди не, са освр том 

на про бле ма ти ку њи хо вих ре а ли за ци ја, што је био и 
основ ни мо тив одр жа ва ња овог ску па. На три би ни су 
из не ти су пла но ви за ре а ли за ци ју да љих за јед нич ких 
ак тив но сти са ак цен том на ак ти ви ра ње и при до би ја ње 
што ве ћег бро ја члан ства као и њи хо во уче шће у да љем 
ра ду Ре ги о нал ног цен тра. До нет је и за кљу чак да би ова
ква вр ста оку пља ња тре ба ло да пре ђе у тра ди ци о нал
но оку пља ње што ве ћег бро ја чла но ва Ко мо ре са ових 
про сто ра, с об зи ром на ге о граф ско под руч је на ком се 
на ла зе ова три цен тра.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра ор
га ни зо ва ла је пре да ван ње: „Об но вљи ви из во ри енер ги је 
до би је ни из по љо при вред не и пре храм бе не ин ду стри је“ 
у Но вом Па за ру, 14. де цем бра. Циљ пре да ва ња је био да 
се под стак не раз вој про из вод ње енер ге на та до би је них из 
об но вљи вих из во ра, од но сно, из се кун дар них си ро ви на 
ко је на ста ју у  по љо при вред ној и пре храм бе ној ин ду стри
ји, што по ма же очу ва њу при род них нео б но вљи вих ре сур
са.  Пре да ва чи су де таљ но из не ли по је ди нач не слу ча је ве 
ко ји се де ша ва ју у са мој фа зи тех но ло шке пре ра де от па да 
до би је них из об но вљи вих из во ра енер ги је, као и њи хо
ва бу дућ ност у ко ри шће њу ка ко енер ге на та у при вре ди и 
при каз за кон ских ре гу ла ти ва ко је ће ову ма те ри ју ре гу ли
са ти. Ука за но је на ве о ма ве ли ку за о ста лост на ше зе мље у 
при ме ни ова квих енер ге на та, као и не до ста так фа бри ка за 
њи хо ву про из вод њу.  

У ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра одр жа на је 20. де цем бра три би на: „Ре гу ла ци ја За
пад не Мо ра ве – исто ри јат и при вред ни зна чај“ у са ли Ре ги
о нал не при вред не ко мо ре Кра ље во. Три би на је од из у зет ног 
зна ча ја за чла но ве Ко мо ре са овог ре ги о на, јер би овом ре
гу ла ци јом ре ке би ла упо сле на це ла кра ље вач ка гра ђе вин ска 
опе ра ти ва и оста ла при вре да, што би пре вас ход но мно го 
зна чи ло за све чла но ве Ко мо ре са овог Ре ги о на. При ка за
на је  ком плет на ре гу ла ци ја во до то ка ко ја је де фи ни са на 
про јек том пр ве фа зе и план за на ред ни пе то го ди шњи вре
мен ски пе ри од да ље ре гу ла ци је ре ке. Та ко ђе је при ка за на 
ве ли чи на пла вље ног под руч ја  при ли ком из ли ва ња ре ке, 
ко ја иза зи ва  ве ли ке ма те ри јал не ште те са мим гра ђа ни ма 
Кра ље ва, као и не по сред но др жа ви Ср би ји. Да те су ин фор
ма ци је ве за но за Про стор ни план са ме ре гу ла ци је ко ји се 
свр ста ва у ве ће ин ве сти ци о не пла но ве ко је би тра ја ле бар 
на ред них пет го ди на. Пре да ва њу је при су ство вао 46 чла на 
Ко мо ре, ди пло ми ра них ин же ње ра пре те жно гра ђе вин ске 
стру ке, ко ји су би ли за ин те ре со ва ни за ову ак ту ел ну те му.

РЕГИОНИ

Заједничка трибина рег. центра Чачак, Краљево и 
Крагујевац: „Размена стручних искустава стечених у 2012. 
години из свих области техничких струка“
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Ре ги о нал ни цен тар чачак

Подсекције ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра  ре
ги о нал ног цен тра Ча чак, ор га ни зо ва на је 13. de cem bra 
пре да ва ње: „Об но вљи ви из во ри енер ги је до би је ни из 
по љо при вред не и пре храм бе не ин ду стри је  ” у Зе ле ној 
са ли Елек тро ди стри бу ци је Ча чак. Пре да ва чи су би ли 
Ми лан Са мар џи ја, дипл.инж.техн. и др Ра до слав Ми
ћић, дипл.инж.техн. из Но вог Са да. 

У пр вом де лу пре да ва ња, об у хва ће не су сле де ће 
обла сти: ко ли ко се у вре ме ко рист об но вљи ви из во ри 
енер ги је и по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти. Ина че, 
Ди рек ти ва 2009/28/ЕЦ  ЕУ пред ви ђа по ве ћа ње уче шћа 
об но вљи вих из во ра енер ги је у укуп ној по тро шњи, та ко 
да 2020. го ди не уче шће ОИЕ до стиг не 20 од сто утро ше
не енер ги је. Енер гет ски по тен ци јал об но вљи вих из во ра 
енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји ве о ма је зна ча јан и про
це њен на пре ко 4,3 ми ли о на то на, од че га је 63 од сто из 
би о ма се, по 14 про це на та из со лар на енер ги ја и хи дро 
енер ги је, пет од сто из  енер ги је ве тра и че ти ри про цен
та из ге о тер мал не енер ги је. Циљ пре да ва ња је био да се 
чла но ва Ко мо ре ин фор ми шу о нео п ход но сти ко ри шће
ња го ри ва из об но вљи вих из во ра, по себ но, за кон ска ре
гу ла ти ва и пред но сти упо тре бе би о го ри ва са еко ло шког 
аспек та, као и под сти ца ње раз во ја про из вод ње енер ге
на та до би је них из об но вљи вих из во ра енер ги је.

Ре ги о нал ни цен тар Кра гу је вац

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је ди пло ми ра них гра
ђе вин ских ин же ње ра ор га ни зо вао је уче шће на Сај му 
по љо при вре де ко ји је одр жан од 13. до 16. сеп тем бра у 
Кра гу јев цу.

Пре ма пла ни ра ним ак тив но сти ма у овој го ди ни, Ре ги о
нал ни од бор ИКС у Кра гу јев цу по тре ћи пут је уче ство вао 

на Сај му по љо при вре де на Град ском сај ми шту „Шу ма ди ја 
са јам“ у Кра гу јев цу, са основ ном те мом – про мо ци ја Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је. Ком пле тан про па ганд ни ма те
ри јал ко ји је био при пре мљен та ко је пре зен ти ран да су се 
по се ти о ци мо гли ин фор ми са ти о ра ду Ко мо ре у прет ход
ном пе ри о ду и пла но ви ма за бу ду ћи рад.

Нај ви ше ин те ре со ва ња је при ву кло пре да ва ње мр 
Ми ла на Са мар џи је, дипл.инж.техн. из Но вог Са да о 
„Об но вљи вим из во ри ма енер ги је из по љо при вре де и 
ин ду стри је (би о ал ко хол и би о ди зел)“. „Про це сом екс
тру ди ра ња зр на уља ри ца до би ја се уље за про из вод њу 
би о ди зе ла про це сом тран се сте ри фи ка ци је и нус про и
зво ди (по га ча, сач ма, гли це рол, со ли и са пу ни). Ва ло
ри за ци јом нус про и зво да це на та ко до би је ног би о ди зе ла 
би ће кон ку рент на це ни фо сил ног ди зел го ри ва. На ши 
по тен ци јал ни ин ве сти то ри уз ко ри шће ње зна ња и ис ку
ства на ших струч них уста но ва и ме ро дав них ин же ње ра 
па жљи во ана ли зи ра ју ћи сва ки еле ме нат ко ји ути че на 
це ну би о ди зе ла има ће ми шље ње да је та про из вод ња у 
на шим усло ви ма рен та бил ни ја ако се во ди дис кон ти ну
и ра ним (шарж ним) не го кон ти ну и ра ним по ступ ком“, 
ис та као је у свом из ла га њу Са мар џи ја. 

По се бан зна чај ова квог уче шћа ИКС на са јам ским 
ма ни фе ста ци ја ма је да обез бе ди бо ље ин фор ми са ње на
ших чла но ва у ци љу ква ли тет ни јег оба вља ња по сло ва 
из њи хо ве де лат но сти.

Ре ги о нал ни цен тар Су бо ти ца

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал них од бо ра свих под сек ци
ја, ор га ни зо ва на је 8. сеп тем бра струч на по се та Хи дро е
лек тра ни «Ђер дап 2 “ у Кла до ву. Циљ по се те је био упо
зна ва ње ин же ње ра свих стру ка са ве ли ким објек ти ма, 
са си сте ми ма град ње, но вим ма те ри ја ли ма и пре но ше ње 
ис ку ства са са ме град ње.

Ре ги о нал ни од бо ри ди пло ми ра них ин же ње ра оста
лих тех нич ких стру ка, ор га ни зо ва ли су, 16. но вем бра, 
пре да ва ње са те мом – „Об но вљи ви из во ри енер ги је до
би је ни  из си ро ви на и нус про из во да из по љо при вре де 
и пре храм бе не ин ду стри је“, а пре да ва чи су би ли мр Ми
лан Са мар џи ја, дипл.инж.техн. и др Ра до слав Ми ћић, 
дипл.инж.техн. 

На по чет ку пре да ва ња ауто ри су кон ста то ва ли да је 
у по след ње вре ме ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер
ги је и по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у по ра сту. Та
ко Ди рек ти ва Европ ске уни је 2009/28/ЕЦ пред ви ђа по
ве ћа ње уче шћа об но вљи вих из во ра енер ги је у укуп ној 
по тро шњи енер ги је, па се до 2020. го ди не пред ви ђа да 
ће се њи хо во уче шће по пе ти на 20%. Тех нич ки ис ко ри
стив енер гет ски по тен ци јал об но вљи вих из во ра енер ги
је (ОИЕ) у Ре пу бли ци Ср би ји je ве о ма зна ча јан, и про
це њен је на пре ко 4,3 ми ли о на то на екви ва лент наф те 
(тен) го ди шње, од че га је 63% из би о ма се, 14% со лар на 
енер ги ја, 14% хи дро е нер ги ја, 5% енер ги ја ве тра и 4% ге
о тер мал на енер ги ја. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да је нео
п ход но ви ше ра ди ти на еду ка ци ји ста нов ни штва, ве за
но за зна чај ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је и 
енер гет ске ефи ка сно сти, а по себ но је ва жно акре ди то
ва ње но вих сту диј ских про гра ма ве за них за ову област. 

У пр вом де лу пре да ва ња, об у хва ће не су сле де ће обла
сти: Де фи ни ци ја и по де ла об но вљи вих из во ра енер ги је, 
Ста ње раз во ја и ис тра жи ва ња ко мер ци јал них тех но ло
ги ја, Ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је, за кон ски 
аспек ти, По тен ци ја ли об но вљи вих из во ра енер ги је у 
Ср би ји и Обра зов ни си стем и про ме на од но са ста нов
ни штва пре ма об но вљи вим из во ри ма енер ги је и енер
гет ској ефи ка сно сти. У дру гом  де лу пре да ва ње се ба
зи ра ло на би о ди зел, тех но ло ги је, а да та је де фи ни ци ја 
тран се сте ри фи ка ци је, по де ла про це са, ти по ви про це са 
и по ре ђе ње про це са 1, 2 и 3 ге не ра ци је.

РЕГИОНИ

 Изложба: „ Архитектура Крагујевца у другој пловини 
20. Века“
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РА ДЕ МИ ЛУ тИ НО ВИћ*

От пад на во да уси са на ци стер ном се од во зи 
и из ру чу је у око ли ни на се ља у ме ли о ра ци о не 
ка на ле, на ди вље де по ни је, крај пу те ва, у раз не 
ла гу не, во до то ке и на дру га слич на ме ста. У не
до стат ку аде кват ног из ра за за ту от пад ну во да 
ко ја се из на се ља од во зи ци стер на ма, на зва на је, 
са аспек та упој не мо ћи сеп тич ке ја ме  су ви шна 
от пад на во да или ви шак от пад не во де. 

Су ви шна от пад на во да нај че ће за вр ши у ме
ли о ра ци о ним ка на ли ма у ко ји ма се во да спо ро 
кре ће или сто ји. У спо ро те ку ћој во ди ка на ла 
по ме ша ној са от пад ном во дом до ла зи до ин
тен зив ног раз во ја ал ги. Ал ге се за крат ко вре
ме пре ко мер но на мно же и та да до ла зи до по ја ве 
цве та ња ал ги. При том, у за ви сно сти од вр сте 
ал ги, до ла зи до ства ра ња ве о ма опа сних отро ва 
ко ји за тру ју сав жи ви свет у ка на лу, зе мљи шту 
око ка на ла као и во до ток у ко ји се во да из ка на
ла из ли ва. На ста ли отро ви су ве о ма опа сни за 
чо ве ка, а свр ста ва ју се у гру пу хе па то ток си на и 
нер вних бој них отро ва. 

Ура ђе не ана ли зе су ви шне от пад не во де су по
ка за ле да је она кон цен трат от пад не во де и да 
са др жи у про се ку три пу та ви ше оп те ре ћу ју ћих 
ма те ри ја од стан дард не са ни тар не от пад не во де 
из до ма ћин ства. 

Про це на је да се ци стер на ма из на се ља из ве
зе од 5 до 15 од сто укуп но про ду ко ва не от пад не 
во де на се ља и из ру чи у око ли ни на се ља. На се ља 
су за га ђе на от пад ном во дом из сеп тич ких ја ма, 
ко ја је, због по ви ше них ни воа под зем не во де до
спе ла у по вр шин ски слој зе мље. Око ли на на се
ља је че сто за га ђе на су ви шном от пад ном во дом 
ко ја се не кон тро ли са но из ру чу је ци стер нам. Та, 
про цен ту ал но ма ла ко ли чи на от пад не во де, ко ја 
се из на се ља из во зи ци стер на ма, знат но је опа
сни ја од от пад не во де ко ја оста је у сеп тич кој ја
ми и би ва упи је на у под зе мље и зе мљи ште око 

ја ме. Она пра ви раз не еко ло шке про бле ме на 
ме сту из ру чи ва ња, дуж ка на ла ко јим те че као и 
у во до то ку у ко ји се во да из та квог ка на ла ули
ва. Она ве о ма за га ђу је око ли ну јер је то от пад на 
во да са све жим фе кал ним оп те ре ће њем ко јим 
се мо гу пре но си ти раз не људ ске бо ле сти, а ка да 
иза зо ве цве та ње ал ги у во ди, он да на ста ју ве о
ма опа сни ток си ни и за чо ве ка и за жи ви свет у 
во до то ку. 

Ко нач но ре ше ње овог про бле ма је да се у на
се љи ма из гра де си сте ми ка на ли за ци је и по стро
је ња за пре чи шћа ва ње от пад не во де. Ка ко са да 
ства ри сто је, за тај по сао ће нам би ти по треб но 
пар де це ни ја, а за га ђе ње на се ља је већ са да до
сти гло кри тич ну тач ку. Пред ло же но тех нич ко 
ре ше ње по стро је ња за су ви шну от пад ну во ду је 
од го вор на та кво ста ње и ну ди мо гућ ност ње
го вог пре ва зи ла же ња. Ре ше ње је јед но став но и 
при ме ре но се о ским на се љи ма. Ре ша ва тре нут ни 
про блем и отва ра пер спек ти ву за бр же ко нач
но ре ше ње ка на ли са ња на се ља и пре чи шћа ва ња 
от пад не во де. Не спу та ва при ме ну тех нич ких 

От пад не во де ко је се не 
упи ја ју у под зе мље

РЕ ША ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА СУ ВИ ШНЕ ОТ ПАД НЕ ВО ДЕ У НА СЕ љИ МА И РАз ВОЈ СИ СТЕ МА  
КА НА ЛИ зА ЦИ ЈЕ МА ЛИХ НА СЕ љА У ВОЈ ВО ДИ НИ

СТРУчНИ РАдОвИ

до ма ћин ства ко ја ни су при кљу че на на си стем ка на ли за ци је, од ла
жу сво ју от пад ну во ду у сеп тич ке ја ме ко је су нај че шће упој не. Ка да 
у сеп тич ку ја му до ла зи ви ше от пад не во де не го што се из ње мо же 
упи ти у под зе мље, за пре ти опа сност да ће се от пад на во да из ли ти. 
Из ли ва ње из сеп тич ке ја ме се спре ча ва цр пље њем от пад не во де 
ци стер ном и од во же њем ван дво ри шта
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пре чи ста ча као ко нач ног ре ше ња ако то мо гућ
но сти до зво ле.  

Да би се за у ста ви ло да ље за га ђе ње око ли не 
на се ља су ви шном от пад ном во дом, за град Зре
ња нин је ура ђе но 6 идеј них ре ше ња за на се ља 
у сред њем По та миш ју ко ји ма се пред ви ђа при
хва та ње от пад не во де до ве же не ци стер на ма, 
пре чи шћа ва ње на по стро је њу са шљун ком и 
бар ском тр ском и утро шак пре чи шће не во де. 

Прин ци пи при ме ње ни у тим про јек ти ма 
пред ста вља ју осно ву док три не ППУ: При хва ти
ти от пад ну во ду, Пре чи сти ти је и Утро ши ти.

Док три на је при клад на пр вен стве но за на се
ља до 3000 ста нов ни ка, ка квих у Вој во ди ни има 
358, а у Ср би ји ју жно од Са ве и Ду на ва, три пу та 
ви ше, ма да се мо же при ме ни ти и на све гра до ве, 
јер сви на ши гра до ви има ју про блем су ви шне 
от пад не во де.

По стро је ње за су ви шну от пад ну во ду чи не зе
мља на ла гу на за при хват от пад не во де и по стро
је ње са шљун ком и бар ском тр ском. Су ви шна 
от пад на во да се из ру чу је у при јем ну ла гу ну, у 
ко јој се вр ши ње но та ло же ње. У сре ди шњем де
лу при јем не ла гу не се на ла зи по јас бар ске тр ске 
кроз ко ји во да ла га но про ти че до сло ја шљун ка 
на низ вод ном кра ју ла гу не. У шљун ку је од вод на 
пер фо ри ра на цев ко јом се от пад на во да од во ди 
у по стро је ње са шљун ком и тр ском. По стро је ње 
за су ви шну от пад ну во ду са шљун ком и бар ском 
тр ском се ди мен зи о ни ше на 1/3 укуп не ра чун ске 
ко ли чи не от пад не во де на се ља. Чи не га три ба
зе на у ни зу, ис пу ње на шљун ком. У пр вом је нај
круп ни ји шљу нак, а у по след њем нај сит ни ји. За 
та кво по стро је ње је по треб но не то око 1,5 м3/
ЕС гра ну ли са ног шљун ка или 1,8 м3/ЕС бру то. 
По вр ши на по стро је ња са шљун ком је око 3,0 м2/
ЕС. У ба зен ис пу њен шљун ком от пад на во да до
ти че кроз си стем до вод них пер фо ри ра них це ви, 
а оти че кроз си стем од вод них пер фо ри ра них це
ви. По стро је ње са шљун ком и тр ском за пре чи
шћа ва ње су ви шне от пад не во де је за нас еко ло
шки и фи нан сиј ски ве о ма при хва тљи во. 

За на се ље од 1.000 ЕС, по стро је ње се ди мен зи
о ни ше на 1/3 по треб ног но ми нал ног ка па ци те та 
за це ло на се ље, тј. за 333ЕС. На бав ка, до пре ма и 
уград ња гра ну ли са ног шљун ка је глав на став ка 

при из ра ди по стро је ња. По треб на не то ко ли чи
на три фрак ци је шљун ка је 1,5м3*333ЕС=500м3, 
тј бру то 600м3. По треб на не то по вр ши на за по
стро је ње је 3м2 *333ЕС = 1.000м2 = 0,1 ха = 10 
ари. Због из град ње II и III фа зе по стро је ња или 
тех нич ког пре чи ста ча на ис тој ло ка ци ји, укуп на 
по вр ши на пар це ле тре ба да бу де три пу та ве ћа 
т.ј. не то 3.000 м2 т.ј. 30 ари, а бру то око 5.000 
м2 т.ј. 50 ари зе мљи шта ко је се са да не ко ри сти 
за дру ге на ме не. Це на по стро је ња је до три пу та 
ве ћа од це не шљун ка по треб ног за по стро је ње. 
За на се ље од 1.000ЕС је то око 600 м3 x 2200 дин/
м3 x 3 = 3.960.000 ди на ра, од но сно 3.960 дин/ЕС 
или око 35ЕУ/ЕС.

Пре чи шћа ва ње от пад не во де у по стро је њу 
са шљун ком и бар ском тр ском је пот пу но при
род но. Во да се кре ће спо рим то ком кроз це ви 
и шљу нак и при том се у по стро је њу за др жа ва 
ми ни мум 3 да на. За то вре ме се пре чи сти, а зна
тан део во де се утро ши на ева по тран спи ра ци ју 
тр ске. Те че ње во де је гра ви та ци о но. Пре чи шћа
ва ње је без утро шка енер ги је за пре чи шћа ва ње. 
От пад на во да се не по ја вљу је на по вр ши ни те
ре на или шљун ка и не за га ђу је се око ли на. 

Део во де ко ји се не утро ши за ева по тран спи
ра ци ју у по стро је њу, ис ти че из по стро је ња као 
пре чи шће на во да и она се тро ши за на вод ња ва
ње за са да др ве ћа или дру гих би ља ка ко је се не 
ко ри сте за људ ску ис хра ну. На ова кво по стро је
ње се мо же при кљу чи ти и си стем ка на ли за ци је 
ка да се поч не гра ди ти, та ко што ће се на по стро
је ње до гра ди ти је дан ви ше ко мор ни бе тон ски 
при јем ни ба зен, а од опре ме до да ти ме ха нич ка 
ре шет ка и ду ваљ ка са па не ли ма за аера ци ју. Са 
ова ко до гра ђе ним по стро је њем за су ви шну во
ду, мо же се при хва ти ти и от пад на во да из си
сте ма ка на ли за ци је на по чет ку ње го вог ко ри
шће ња, а и су ви шна от пад на во да ко ја се и да ље 
до во зи ци стер на ма. 

Ова квим ре ше њем се ре ша ва и про блем пре
чи шћа ва ња су ви шне от пад не во де ка да не ма 
си сте ма ка на ли за ци је и пре чи шћа ва ње от пад не 
во де из си сте ма ка на ли за ци је на по чет ку ње го
вог ко ри шће ња. Ова кав при ступ омо гу ћу је не
ко ли ко пред но сти над дру гим на чи ни ма фор
ми ра ња си сте ма ка на ли за ци је и по стро је ња за 
пре чи шћа ва ње от пад не во де, а то су:

По стро је ње за пре чи шћа ва ње су ви шне от
пад не во де је 1/3 ка па ци те та укуп но по треб ног 
по стро је ња за на се ље па му је и це на око 1/3 од 
це не укуп ног по треб ног по стро је ња са шљун
ком и бар ском тр ском. 

Це на ком плет ног по стро је ња са шљун ком и 
тр ском је све га око 50 до 60 од сто од це не аде
кват ног тех нич ког пре чи ста ча истог ка па ци те та, 
па је по стро је ње за су ви шну от пад ну во ду око 20 
до 25 про це на та од це не тех нич ког пре чи ста ча.

Из град њом по стро је ња за пре чи шћа ва ње су
ви шне от пад не во де шљун ком и тр ском ка па
ци те та 1/3 од по треб ног се вр ши вр ло по вољ на 
пре ра спо де ла у ди на ми ци ула га ња фи нан сиј ских 
сред ста ва за из град њу си сте ма ка на ли за ци је.   

Не усло вља ва се да на ред на фа за по стро је
ња бу де по стро је ње са тр ском већ ко ри сник сам 
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до но си од лу ку пре ма прет ход ним ис ку стви ма 
ко ри шће ња по стро је ња, и ма те ри јал ним мо гућ
но сти ма, на ста вља ли да раз ви ја по стро је ње са 
тр ском или пре ла зи на тех нич ки пре чи стач. 

У ма лим на се љи ма, ко ја не ма ју ин ду стри је и 
ко ја ни су има ла си стем ка на ли за ци је, број ста
нов ни ка се сма њу је, а на по чет ку су не по зна ти и 
ко ли чи на и са став са ни тар не от пад не во де. Фа
зном из град њом по стро је ња са шљун ком и тр
ском у три фа зе и ре дов ном из град њом си сте ма 
ка на ли за ци је пре ма фи на сиј ским мо гућ но сти
ма, мо гу се у пот пу но сти ускла ди ти ка па ци тет 
по стро је ња и ко ли чи на от пад не во де на се ља. 
Из бе га ва се опа сност од пре ди мен зи о ни са ња 
по стро је ња, што је ску по, или под ди мен зи о но
са ња по стро је ња, што је еко ло шки и тех нич ки 
не до пу сти во.  

Из бо ром ло ка ци је по је дин стве ним кри те
ри ју ми ма за из бор ло ка ци је по стро је ња при ка
за ним на пре да ва њу и у ма те ри ја лу по де ље ном 
уче сни ци ма, за по стро је ње се за по се да про стор 
ко ји од го ва ра за оба ти па по стро је ња  и по
стро је ње са шљун ком и тр ском и тех нич ки пре
чи стач.

Пре по ру ка је да то не бу де по љо при вред но 
зе мљи ште, већ не плод но или на дру ги на чин де
гра ди ра но зе мљи ште. 

За до во ља ва њем да тих кри те ри ју ма, у око ли
ни по стро је ња ће се мо ћи по ди ћи за са ди бр зо
ра сту ћег др ве ћа и сва пре чи шће на во да утро
ши ти за њи хо во на вод ња ва ње.

На вод ња ва њем бр зо ра сту ћег др ве ћа се 
оства ру је до бит из ко је се фи на си ра одр жа ва ње 
по стро је ња.

У по стро је њу са тр ском се во да тро ши та ко да 
ће зна ча јан пе ри од го ди не, ка да је нај ве ћа ева
по тран спи ра ци ја, сва пре чи шће на от пад на во да 
би ва ти утро ше на, а не ис пу ште на у во до то ке.

Утро ши ти сву пре чи шће ну во ду и про из ве
сти би о ма су у ви ду тр ске или оства ри ти до дат
ни при раст др ве не ма се на вод ња ва њем уз оства
ри ва ње до би ти је вр хун ски еко ло шки прин цип 
одр жи вог раз во ја.

Из гра ђе но по стро је ње за при хва та ње и пре
чи шћа ва ње су ви шне от пад не во де се уз до град
њу при јем ног бе тон ског ба зе на, ре шет ке и ду
ваљ ки за аера ци ју, ко ри сти и за пре чи шћа ва ње 
от пад не во де из си сте ма ка на ли за ци је па се не 
мо ра ју у по чет ној фа зи из град ње си сте ма ка на
ли за ци је ула га ти сред ства за из град њу тех нич
ког пре чи ста ча, већ се сва рас по ло жи ва сред ства 
усме ра ва ју на из град њу си сте ма ка на ли за ци је.

При ме ном овог на чи на пре чи шћа ва ња от
пад не во де шљун ком и бар ском ве ге та ци јом уз 
ко ри шће ње не ких еле ме на та тех нич ких пре чи
ста ча се оства ру је и фи на сиј ска уште да и фи на
сиј ска до бит и за до во ља ва ју се нај стро жи ји еко
ло шки зах те ви.

Бу ду ћи ко ри сни ци си сте ма, вр ло бр зо на кон 
по чет ка из град ње си сте ма ка на ли за ци је, би ва ју 
при кљу че ни и поч ну ко ри сти ти си стем ка на ли
за ци је. То по спе шу је при кљу чи ва ње ко ри сни ка 
и из град њу си сте ма. При том, у тој по чет ној фа
зи из град ње си сте ма, ула жу не знат на сред ства 

за до град њу ра ни је ура ђе ног по стро је ња за пре
чи шћа ва ње су ви шне от пад не во де. 

Ка да се до стиг не ка па ци тет по сто је ћег по
стро је ња са шљун ком и бар ском тр ском, (ди
мен зи о ни са ног на 1/3 ра чун ске ко ли чи не от пад
не во де на се ља) ра ди се дру га фа за по стро је ња 
по ред по сто је ћег или се пре ла зи на из град њу 
тех нич ког пре чи ста ча на ме сту по ред по сто је
ћег по стро је ња. 

До град њом ме ха нич ке ре шет ке на по сто је ће 
по стро је ње, сва се от пад на во да при мар но пре
чи сти. У до гра ђе ном бе тон ском ба зе ну сa аера
ци јом во да се зна чај но се кун дар но пре чи сти. У 
по сто је ћем по стро је њу са шљун ком и тр ском се 

пот пу но се кун дар но и тер ци јал но пре чи сти, а 
при том у ве ли кој ме ри и утро ши. 

Пред ло же ни на чин пре чи шћа ва ња от пад не 
во де уз ко ри шће ње ме ха нич ке ре шет ке и аера
ци је се вр ши уз ми ни мал ни утро шак елек трич не 
енер ги је ко ја мо же би ти из ал тер на тив них из во
ра енер ги је – нај по год ни ји су со лар ни па не ли.

По тро шња стру је на пред ло же ном по стро је
њу са шљун ком и тр ском на кон до град ње ме ха
нич ке ре шет ке и ду ваљ ки за аера ци ју је ма ла и 
дис кон ти ну ал на и од го ва ра ди на ми ци до то ка 
от пад не во де. 

Ма ла по тро шња елек трич не енер ги је за пре
чи шћа ва ње от пад не во де је до бар по вод дру
штве ној за јед ни ци да у окви ру по мо ћи оси ро
ма ше ним на се љи ма уло жи у из град њу ми ни 
со лар них елек тра на у на се љи ма из ко јих ће се 
про из ве де на стру ја при хва та ти у мре жу, а за 
уз врат омо гу ћи ти на се љу да ко ри сти из мре же 
стру ју за јав не по тре бе у на се љу па и за по стро
је ње за пре чи шћа ва ње. 

При ме на док три не ППУ: При хва ти ти от пад
ну во ду, Пре чи сти ти је и Утро ши ти без ис пу
шта ња у отво ре не во до то ке је при ме ре но ре ше
ње за на ше на ра сле еко ло шке про бле ме.

 
*Ра де Ми лу ти но вић, дипл.инж.грађ. из „Хи-

дро би ро“ АД – Но ви Сад. Пре да ва ње одр жа но 
у Но вом Са ду, 15. но вем бра 2012. го ди не.
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МА РИ НА Д. Н ЕНК ОВИћ-РИзН Ић*

Из бо р циље ва и ин дик атора за по тр ебе изра
де  процен е  ут иц аја н а животн у  средину  п редста
вљ а основ ни  парамет ар  њене  ус пешности . З а 
разл ик у од циљева и  и ндикатора к ој и  се  користе  
п рилико м  израд е стр атешк их  п роцена утица ја  на  
ж ивотну  сре дину, об им и садр жа ј ових  п араме
тара у процени  у тицаја мо ра   бит и ред ук ов ан 
због  с пецифичности п ројект а за к оји  се проце
на ут ицаја р ади (у овом сл учају, з а  регионалне 
д епоније) .  Циљеви  с е, збо г то га, м ог у  сврстати  
у  пе т осн овн их  група и т о  он е који  с е  односе  на : 
 1. ВАЗДУ Х  (ц иљеви  п ри ли ком и зградње деп
оније  су  побољ ша ње пос тоје ћег и  о бе збеђење 
п ла ниран ог  к валитета ,  спреча ва ње  акциде на та 
МЕ ТАН);  2.  ВОДУ  (циљеви  пр ил иком изгра дње  
депони је  су см ањ ење за гађе ња и  оч ув ање квали
те та, п ре чи шћавање отпа дни х вода  са  д епоније
);  3. З ЕМ ЉИ ШТЕ (циље ви  п ри ликом изгр адње 
де по није с у  смањењ е за гађењ а  ус лед стихи јс ког 
о дл аг ања,  см ање ње  површина  под  де по нијама) ; 
 4.  ОТПАД (циље ви  пр иликом изг радње де поније 
 су  смање ње  колич ине  рецик ли ра њем, уре дно  
одвоже ње и о дла гање) и  5.  С ТАНОВНИШ ТВО  
И ЉУДС КО  З ДР АВЉЕ (ц иљеви прили ком из
гр ад ње  д епони је  с у заш ти та здр ав ља локал но г 
 ст ановниш тв а,  мо гућно ст  а нг ажовања).  Са
мим т им ,  даље е ла борирај ући навед ен е циљев е, 
 мо гуће  је  де финисат и  и  појед ина чне инди ка то ре 
за св ак и  од  наве де ни х  ци ље ва.

ВА ЗД УХ  

Ци љев и
.Унапр еђ ењ е пост ој ећег к валит ета  ваздух а  на  

ло кацији 
. Об ез беђивање за довољ авајућег  кв ал ит ета 

ваздуха  на локацији примен ом  мера за шт ите и 
мо ни то рингом

 Индикат ор и
.број  д ана к ад а  су преко ра чене Г ВИ  з а метан , 

 SO2 ,  NO2
.уче сталос т пожара  н а  локац иј и
  
 ВОДА 

 Ци љеви

.Смањењ е  з агађења  и  очување к ва литет а

.П речишћа ва ње о тпадних  в ода с а  де поније
Инд ик ат ори
.к вал итет в ода (био ло шк и, хеми јск и) у рек ам а/

потоц им а у н еп ос редној близи ни  локациј е  
  % трети ра них о тп ад них вода  са  д еп оније  
 
З ЕМ ЉИШТЕ  

 Ци љеви
.С мањење  заг ађења услед  ст ихијск ог  одлагања
.См а ње ње п овршин а  по д депон иј ам а
Инд ика тори
.коли чина/гу би ци  у  земљишт у 
.%  ун и штених  земљи шт а  ус лед не ад ек ватног 

 одл агања 
.површина  з емљишта  п од ди вљ им  депо ни јам а 

 на нивоу  регио на  
.ниво з аг ађ ујући х  ма те рија у  зе мљи шту 
 
О ТП АД 

 Ци љеви
.Смањење количин е  рецик лирањем
.У ред но одвожењ е  и одлаг ање
 Индикатор и
.с пецифичн а  количина отпа да ( кг/ста н/ да н) 
.% отпа да  који се  рецикл ир а  
.% ст ам бених, пос ловних  и  пр ив редних об

јеката ,  ка о и с ме штајних капа цит ет а укљу че ни х у 
с истем о дл аг ања отпа да  

. % учешће р ециклаби ла у уку пн ој кол ичи ни 
отпа да 

.б рој  постој ећи х  локација  ди вљих де по ни ја 
 
СТ АНО ВНИШТВО  И  ЉУ ДСКО ЗДРАВ ЉЕ  

 Циљеви 
.Заш тита здр ав ља ло ка лног  ст ан ов ништва 
.М ог ућност а нга жо вања локалн ог с тановн

ишт ва  на са ку пља њу, р ец иклажи  и п реради  о тп
ада

Индикатори
. посто јећи % стано вн иштв а са ад ек ватним  

 с исте мима п ри ку пљања  о тпада (о пштин ск е депо
ни је,  ЈКП)

.број  љ уд и ко ји је  по д  непос ре дним ути цајем  

Про це на ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну ре ги о нал не де по ни је
Ка ко ре ги о нал не де по ни је ути чу на жи вот ну сре ди ну, про це на ци ље ва, ин ди
ка то ра и но вих ме то до ло ги ја, уз по моћ GIS  ге о граф ског ин фор ма ци о ног си
сте ма за упра вља ње п росторни м  подац им а и њи ма  придр уж еним осо бин ама
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неаекватно г  од ла гања  от п ада 
. %  љу ди излож ен  болест им а у след н еа дек

ватног о дл агања  о тпада 
.%  људи ко ји  ј е на т ер ит ор ији ре ги она ангажо

ва н у сис те му  прикупљања ,  рец ик лаже и  прер ад е  
от пада  

 Св аки од  навед ен их инд ик атора  под ло жа н 
је про мени у з ависности  од  с пецифи чн ости/ 
тип а  регион ал не де по ниј е, об има  радова, 
 на чина  пројек то ва ња и  дру го . У ци љу ш то де
та љ ниј е ана ли зе  пост ојећих  начина  коришћ ења 
земљиш та  и  ефеката  ко је  пл аниране  а кт ивност и 
 изградње регион алне  депон иј е мог у  имати н а 
 не ки  прос то р, у Инсти ту ту  за архитектуру  и 
 урбан из ам  С рб ије (ИАУС) се п ос ледњих  го ди на 
корис те комбин ов ан е методе  за вр ед новање  и 
т о:  а)  б азична методоло ги ја  (ауто р др  Божида р 
 Стојан ови ћ), кој а  је разви јана у  ок виру н аучног  
п рој екта “ Ме тод е за СП У  у планир ању  прост ор
ног ра зв ој а  лиг нитски х б асен а”  и која ут врђ ује 
степ ен  по зи тивног/негативног  у тиц аја на  ж ив от
ну  средину, терит ор ијалну  р аспрос трањеност,  и  
п ојавност  (веро ва тноћу)  и б ) ESIA  (S OTAVEN TO) 
ме то до логија ( ау тор др  Марина  Н енков ићРизн
ић ), раз ви јана у  оквиру  на учног  пр ојекта  „О др
жив и развој  По дунавља  у  Ср бији“ ко ја утврђу је  
в р сту, ду жину трај ањ а, разво ј, изво р е у тицај а, 
 рев ер зибилност, мо гућ ност  ан у л ир ања , трај
нос т,  контину ит е т,  важност  утицаја  и сте пе н 
 не оп ходне  интерв енциј е,  ал и и увр шћ ује  социое
кономс ку димен зију у е ва луациј у.  И једна и д ру га 
мет од ологија има ју сво је  п оз ит ивне и  не гативне 
ст ра не ,  које су дате у  сл едећој та бел и. 

Пр иликом  процене утицаја  н а  живот ну  с ре
ди ну мог ућ е је коришћ ењ е само  је дн е  од ове  
д ве наведене  м етодо ло гије ,  међути м,   те к њих
ово м  комбинаци јо м  могуће  је  о ствар ити  релев
ан тнију ев ал уа цију  ак тивнос ти  на  парам етре 
к валитета  жив отне ср ед ин е и кв ал итета  ж ив
ота ст ано вн ика.

Поред тога ,  за по тр е бе  вредн ов ањ а утицаја  по
једини х  активности ( у о во м случају  р еги оналн е 
д еп они је) на  ж ивотну  сре дину,  к ао  и мог ућ ности 
за  из мештање  потенцијал но еколош ки  хазард не 
л ока ци је ,  могућа  ј е  примена   и нових  G IS алата 

ка о дод ат ног инстр ументар иј ум а плани ра ња. 
Наи ме , приме но м  G IS  алата мог уће  ј е  проц ес 
планирањ а  ус ме рити од  р а ни јег  техноеко но
мск ог и  дет ер министич ко м, ка  к омб инован
ом   те хно економ ск ом и  со циј ал но  за сновано м.   
Раније  коришћен е тех но ек ономске ме то де  више
критер иј ум ск е ана лизе углавн ом  с у биле б а зи ране 
на  ут вр ђ ив ању низ а  кри теријум а к оји су  се  о дн
оси ли на  г ео лошке,  х идроге олошк е,  с еи зм ичке,  
к лим ат ск е к арактер ис тике лока ци је .  Међутим 
 н ове  мет одологи је  в ишекритер ијумске а нал изе: 
у  ком бин ацији  са г еопростор ни м  ан ализама  у 
 оквир у  GI S сис те м а п редста вљ ај у нови н ачин з а 
 мод ел ов ање  и анали зу  локац и ја  регионал них  д еп
он ија.

У с амој в ишекри те ри јумској  анал изи н ео
пходно ј е де термин и сат и осн ов не ула зн е па
раметре , к ој е  чин е  подаци  о  прост о рно м о бухват у 
 нас еља  (топограф ски м кара кте ристи ка ма, ра зво ју  
саобр аћа јне, во доп ривре дн е и ене рг ет ске ин фра
структ уре ,  постој ећ ем  систем у у пр ављања о тп
адом , локациј и  најближи х п ос тојећи х депо ниј а)  
станов ни шт ву  (дем ог рафска ст ру ктура и  пр ој
екције  б ро ја стан ов ника,  д испозиц ија  насељ а), и 
по да ци  о постоје ћим нач ин им а тре тмана  о тп ада 
и о тп ад них во да  и з д омаћинс т ва.  

Након  фо рм ирања б аз е под ат ак а о наведеним  
п ар аметри ма, не оп хо дно ј е  изврши ти  и  њихово  
м апи рање, кр оз  утврђи вањ е  тачних л ок ац ија н ас
еља,  по ст ојећих д еп он ијских  пр ос тора, пос то је
ће и п ланир ане  намен е п овршина,  еве нтуалних  
п остојећих и пла ни ра них зо н а з аш ти те прир
одн их   и  културн их  в редности ,  као и  евент уал них 

г ео м ор фо ло шк их/хид рог еолош ких  
бари је ра  на терену  (зоне за штит е вод
оаку му ла ције,  и нфр аструк тур ни кори
дори,  и слич но)  и  п росторн е дист риб
уц ије корисни ка  п ростор а  (а  на  о сно ву 
прој ек тован ог броја станов ник а). Св е 
навед ене мулт икритеријумске анализ е 
 вр ше се  к ро з софтв е рск и пакет  Arc GIS 
 (Spat ial a na ly st ). Св и  навед ен и п араме
тр и неопхо дни су  п рв ен ствено ради 
 дефиниса ња нач ина  с ак уп љања  от па да 
на  н е кој  тери то ри ји, али  и  ра ди  окви
рног дет е рми нисања  л о ка циј е регио
нал не  д епон ије. 

 Ис тр аж ивање  мора да  о бухвати 
те хноеко но мске,  д ет ерминист ич ке  
критеријума који   се  корист е у  о б ла сти 
изб о ра  ло ка ција за   депо није (к ао  што 
су  гео ло шки, хид ро ге олошк и,  геом

ор фол ошки,  се измички,  к лиматск и,  п ос тојећи 
 и  пл ан ирани  на чини к ори шћења зем љиш та, 
еко лош ки критер иј уми, кр ите ријум и з аштите 
 при родних и к ултурно истор ијских вре дн ос ти, 
инф ра ст ру ктурн а опремље но ст  и  друго ).  

 На  основу  сви х  наведених крит еријума в рши 
с е  ра звр ставањ е  те риторија п о  по вољнос ти , 
а оси м  тога, и  сваки п ојединачни  критери ју м 
 се различито р ан гира у односу  на  њ егов з нач
ај у у ку пном вреднов ањ у,  као на  сл ик ам а 1. и 2 . 
 (н ав едени гра фички  прикази  д ео су оп сежниј
ег  истра живања  н а тери то рији три  сел а која  се  

 Ти п  процене  у ти цај а 
+/  оцена 
методологи је у о дн осу на кри те ри јум е ESIA  б ази чна 

ди ве рсификована квантит ат ив на оц ен а   + 
 оц ена једностваних,  к ум улат ивних, си не-
ргетски х  ефеката  

+   

вр ед нов ање в ар иј ан тних решења  +  
с веобухв ат но ст провцене (еколошк и, 
екон ом ски, с о циј ални  пок аза те љи) 

+  

законс ка уте ме ље но ст   +  
п ри каз ст еп ена неопходне инте рвенци је  +   
п ри ка з тери то ријалне дисперзије  ут ицаја  +  + 
п ри каз могу ћно сти ан ул ирања  у тицаја  +    
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налаз е у  п ар ку приро де Стара плани на ,  ра ђених  
з а потребе  д окт ор ске ди се рт ације а утор ке) . 

Бро ј крит ер ијума  зави си од  сп е ци фичности 
локац ије и с у бје ктивне о це не  п ланера који вр
ши  евалуацију.  С  т им у  вези,  неопх од но је 
напоменути  да ћ е објективнос т  у вред но ва њу 
бити  в ећа укол ико  се  у тим  укључ и већи  бр ој  
стручњак а  раз ли читих  п ро фила. 

Н ајсве тлијом  сивом бо јом о бел ежене су 
 нај по вољниј е лока ције,  ср едњ е сив ом  б ојом 
условн о повољне,  а  на јт амнијом си во м бојом 
н еп ов ољне л ок ације са  аспе кт а ов их кр ит ерију
ма. На сликама с у  приказан е анализ е  за нека 
тур истичка  на сеља кој а су у шл а у ан ализу,  а  која 
 се налазе на  ог ледно м п одручј у у  парку пр иро
де Стара  п ланина (који  има три рез им а  за штите  
прир одн их  и култур них  вредн ос ти ). 

На слиц и 1. с у  де фин исане  зон е повољнос ти 
за изгр ад њу  депониј е  са  аспект а  хипсомет ри је 
под ру чја. На сл иц и  2.  вредноване с у лок ације у 
о дн осу на њихо ву удаљеност  од во до токов а . О во  
су само  не ке од  ан ал иза (од  ук упно 18) .  Ос тале 
 ана ли зе обу хв атале с у а нализе  п ов ољности  у 
 односу на  лок ације  по стоје ћих насељ а, кли матске 
п араметре, у даљеност  од  држав ни х  пут ева пр вог  
и другог  реда и д ру го.

  Ло ка ци је доби је н е  ана лизом пр ед ст ав
љају д иректан  одраз  ра није д ефи ни саних т ех
ноеконом ск их  критерију ма, кој и  се могу  д ода
тном детаљнијо м анализо м утврђивати  и са 
ве ћим  степ ено м преци зн о ст и, што  је да то   на  
сл ици 3.

С друг е  с тра не, избо р  ад екватно г н ачина 
тр етмана  о тп ад а зависи и од р егионалн их  ст
ратегија у прављ ања на н ек ој тери тор ији, с  тим 
 да с истем п рик упљањ а (као  пр ва  ф аза у процесу  
у правља ња) н иј е  директно  ус ло вљена  типом 
 ел им ин ације ,  ве ћ  се  одви ја према  од ре ђеним 
станда рдима.

Но ва  ко мбино ва на мет одологиј а  кој а је 
примење на  у  овом  р ад у, уз дел имичне  из ме не,  
може  се  корис тити  и за  у тврђивање  л окациј а за 
д ру ге ,  потенци ја лно еко лошки хаз ардне  н амене.  
Уз  и зм ену б роја  кри теријум а и њи ховог  ран га  у 
оквиру  мод ела,  и стражи вањ е  мо же пос тићи  и 
већ и степен дет аљн ости.

*Докторка наука, дипломирани просторни 
планер, број лиценце 100 0190 11

 Сл ика 1. Ан ал из а  хипсо ме тр ије п од ру чја

 С лика 2.  Ана лиз а уда љен ости о д водо то кова

 Сл ик а 3. Фина лни  резулт ат  евалуације пре ма 
техн оеконо мским к рите ријума  у  софтве рс ком 
п ак ету А rc GIS
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„АВ“ ан ке та (Ар хи тек тон ски ве сник, гла си ло 
Са вез ар хи те ка та Ру си је, Мо сква)* 

1. По сто ји ми шље ње, да на кон сту па ња Ру си је 
у Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју (WТО), као 
јед на од про фе си о нал них по сле ди ца мо же до ћи 
до уво ђе ња прав них ме ха ни за ма, ко ји тре ба да 
за шти те про је кат и ауто ра про јек та од уоби ча
је не са мо во ље ко јој су из ло же ни од стра не ин ве
сти то ра, из во ђа ча или чи нов ни каби ро кра ти је. 

Да ли је ова кво гле ди ште оправ да но? 

1. По здра вља мо Ва ше сту па ње у WТО (Свет ску 
тр го вин ску ор га ни за ци ју) и на да мо се да ће Вам 
то учла ње ње до не ти до ста до брог у бу дућ но сти. 

Као јед на од про фе си о нал них по сле ди ца те но
во на ста ле си ту а ци је мо же до ћи до сло бод ни јег 
на сту па ино стра них ин ве сти то ра са сво јим ар хи
тек ти ма, а то мо же до ве сти до но вог та ла са кон
ку рен ци је стра них ар хи те ка та до ма ћим ства ра о
ци ма, на про сто ри ма Ру си је. Ово не мо ра да зна чи 
ауто мат ски не га тив ну по сле ди цу, већ мо же до ве

сти и до по зи тив не кон ку рен ци је ме ђу кре а тив
ним ар хи тек ти ма, тј. мо же сти му ла тив но ути ца ти 
на ква ли тет ну раз ме ну ис ку ста ва и сти ло ва ра да 
ме ђу ства ра о ци ма. Ве ру је мо да ће овај про цес по
зи тив но ути ца ти на раз вој ар хи тек тон ске про фе
си је, обра зо ва ња и ар хи тек тон ске прак се у Ру си ји. 

Осни ва ње ко мо ре ар хи те ка та или ин же ње ра 
сва ка ко би у мно го ме по мо гло уре ђе њу од но са 
ин ве сти то ра, из во ђа ча и ра зних др жав них чи нов
ни ка пре ма про јек тан ти ма и ства ра о ци ма, а пре 
све га спре ча ва њу са мо во ље, аро ган ци је и ра зних 
ви до ва зло у по тре ба. 

2. У Ру си ји не до ста је, мо же се ре ћи, низ ва ља них 
(хре сто ма тиј ских) прав них и ин сти ту ци о нал них 
„ин пу та“  си сте ма стан дар ди за ци је ар хи тек тон
ске де лат но сти, на ци о нал ни ре ги стар ар хи те ка та, 
Ко мо ра, ко ја би шти ти ла пра ва ар хи те ка та. Услед 
то га, код нас се про јек то ва њем мо же ба ви ти сва
ко, ко се без има ло устру ча ва ња пред ста вља као 
ар хи тек та. Да ли се ре ал но „јаз мо же пре ва зи ћи 
јед ним ко ра ком?“ Ко је би на ред не ак тив но сти, по 
Ва шем ми шље њу, тре ба ло пред у зе ти? 

Мо же ли срп ска прак са по мо ћи 
ар хи тек та ма Ру си је?

ИСКУСТвА
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По зна та нам је ве ли ка и зна чај на тра ди ци о нал
на уло га Ва ших ар хи тек тон ских шко ла и по себ но 
Са ве за ар хи те ка та Ру си је, ре ги о нал них и град ских 
са ве за, ко ји су то ком ду гог ни за го ди на (за јед но са 
ве ли ким про јект ним ин сти ту ти ма) ве о ма зна чај
но ути ца ли на фор ми ра ње ар хи тек тон ског под
млат ка и ар хи тек тон ске стру ке у Ру си ји, у це ли ни. 

У бли ској бу дућ но сти ве ли ку и зна чај ну уло гу 
сва ка ко ће има ти и ко мо ра ар хи те ка та (или ко
мо ра ин же ње ра) о чи јем осни ва њу се у по след ње 
вре ме до ста раз ми шља и раз го ва ра у Мо скви и 

Ру си ји. О ко мо ри и ор га ни зо ва њу ар хи тек тон ске 
про фе си је у бу дућ но сти ко ја до ла зи та ко ђе је би
ло „ме ђу на род не“ раз ме не ми шље ња и ис ку ста ва 
на не дав но за вр ше ној Кон фе рен ци ји у окви ру фе
сти ва ла ар хи тек ту ре “Зод че ство 2012“, где су раз
ма тра ни нај зна чај ни ји аспек ти, као нпр. из да ва ње 
ли цен ци, уса вр ша ва ње и кон тр о ла пер ма нент ног 
обра зо ва ња, струч ни ис пи ти и про ве ре спо соб но
сти, уво ђе ње но вих ди сци пли на, зна ња и ве шти
на, стан дар ди за ци ја про фе си о нал не де лат но сти, 
ре ги стар ар хи те ка та, реј тинг про фе си о на ли зма, 
ме ђу на род на стан дар ди за ци ја и ускла ђи ва ња, као 
и ме ђу на род ни од но си и члан ства у ра зним асо
ци ја ци ја ма, на гра де идр.). 

Прак са и ис ку ство у мно гим зе мља ма по ка за
ли су да је осни ва њем ко мо ре, ко ја је од го вор на за 
из да ва ње ли цен ци за про фе си о нал но оба вља ње 
про јек тант ске де лат но сти (и дру гих де лат но сти – 
као нпр. над зор, из во ђе ње идр.) у стру ци, до шло 
до сла бље ња уло ге и ути ца ја Са ве за ар хи те ка та – 
као тра ди ци о нал ног ду го го ди шњег об ли ка ор га
ни зо ва ња ар хи те ка та. 

Та ко ђе је, као по сле ди ца, до шло и до дра стич
ног опа да ња ма те ри јал не сна ге и бро ја чла но ва у 
стру ков ним са ве зи ма, и јед но вре ме но до зна чај
ног уве ћа ња бро ја чла но ва у ко мо ра ма. Ар хи тек ти 
(и дру ги ин же ње ри) ви ше ни су ви де ли свој ин те
рес или про фе си о нал не мо ти ве да бу ду чла но ви 
стру ков них са ве за. 

Ко мо ре су та ко ђе ве о ма бр зо по че ле да пре у

зи ма ју (у не ким стре ди на ма и да „пре о ти ма ју“) 
од стру ков них са ве за јед ну по јед ну де лат ност, 
функ ци ју, од го вор ност, па са мим тим и зна чај на 
ма те ри јал на сред ства. Та ко је у не ким сре ди на ма 
до шло до пот пу не мар ги на ли за ци је уло ге, зна ча ја, 
угле да и ауто ри те та стру ков них са ве за, а че сто и 
до њи хо вог га ше ња. 

На ше ис ку ство по твр ђу је став да би пре ци зна 
де фи ни ци ја над ле жно сти и ко ор ди на ци ја ра
да ко мо ре и стру ков них удру же ња и асо ци ја ци ја 
тре ба ло да бу де до го во ре на, утвр ђе на или ус по
ста вље на пре фор ми ра ња ко мо ре. 

О ово ме ва ља на вре ме раз ми шља ти. 

3. Ка кав мо дел ор га ни за ци је Ко мо ре ар хи те
ка та, по Ва шем ми шље њу је нај при клад ни ји за 
ру ске усло ве – не мач ки, ко ји је не за ви стан од др
жав ног над зо ра или ан гло сак сон ски, ко ји под
ра зу ме ва укљу чи ва ње ор га на фе де рал не и (или) 
ре ги о нал не вла сти? Има ли сми сла, осни ва ти та
кво стру ков но удру же ње, ко је у су шти ни, не ма 
ни ка кву прав ну под ло гу? 

Је дан аспект ове зна чај не те ме тре ти ра пи та ње 
за ви сно сти или не за ви сно сти од др жа ве и др жав
них ор га на (ми ни стар ства, др жав не аген ци је, на
чел ства исл.). Ово пи та ње на пр ви по глед из гле да 
да тре ти ра прав ну стра ну про бле ма, али ја сно је 
да тре ти ра јед но вре ме но и фи нан сиј ску, јер су оне 
ве о ма по ве за не и ве о ма зна чај не. 

Оп ти мал но би би ло, ако је мо гу ће, по сти ћи не
за ви сност ко мо ре (ар хи те ка та и ин же ње ра) од др
жав них ор га на. Ти ме би се одр жа ла стру ков на од
го вор ност за из да ва ње про фе си о нал них ли цен ци 
за оба вља ње де лат но сти у са мој ко мо ри (тј. стру ка 
би са ма од ре ђи ва ла реј тинг про фе си о на ла ца, пра
во на про јек то ва ње, ве ли чи не обје ка та и ин ве сти
ци о не су ме за ко је по је дин ци мо гу би ти од стра не 
ко мо ре овла шће ни за про јек то ва ње, оси гу ра ни од 
евен ту ал них ште та, по кри ве ни га ран ци ја ма, итд.). 

Фи нан сиј ска стра на о ко јој го во ри мо ле жи у 
зна чај ним (у не ким зе мља ма и огром ним) су ма ма 
нов ца од ве ли ког бро ја из да тих ли цен ци, као и го
ди шњих упла та за про ду жа ва ње ли цен ци. По је ди
не ко мо ре су ве о ма бо га те, рас по ла жу огром ним 
сред стви ма, по ја вљу ју се на тр жи шти ма, гра де 
објек те и ком плек се, ства ра ју раз ли чи те фон до
ве, па по сто ји мо гућ ност да на тај на чин мо гу чак 
до ћи у си ту а ци ју (или по ло жај) да мо но пол ски 
упра вља ју стру ком, ње ним раз во јем или ути чу на 
при ви ле ги је по је ди на ца. 

Да кле, ко мо ре се, у од ре ђе ним окол но сти ма, 
мо гу у пот пу но сти оту ђи ти од ар хи тек тон ске (ин
же њер ске) стру ке. Сва ка ко да су мо гу ће и раз ли
чи те зло у по тре бе, па овом пи та њу ва ља по све ти
ти зна чај ну па жњу. 

Уко ли ко др жа ва, пре ко од го ва ра ју ћег ми ни
стар ства, фор ми ра ко мо ру и њо ме упра вља, он да 
ће и сва сред ства и сва пра ва би ти на том ме сту, 
а стру ка мо же до ћи у по ло жај да за ви си од во ље 
„не про фе си о на ла ца“, оту ђе них цен та ра мо ћи, тј. 
да мо ра „да мо ли“ за ре а ли за ци ју сва ког про гра
ма, сва ке ак ци је, сва ке иде је и за ми сли, те та да не
ће ди рект но ути ца ти ни на те ку ћу прак су ни на 
раз вој про фе си је. 
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И обр ну то, ако стру ка (са вез ар хи те ка та, са вез 
ин же ње ра, не за ви сна ко мо ра или њи хо ва сим би
о за) бу ду фор ми ра ли ко мо ру и ба ви ли се из да ва
њем ли цен ци за оба вља ње де лат но сти (и оста лим 
де лат но сти ма из сво је над ле жно сти), бу ду њо ме 
упра вља ли, уби ра ли сред ства, усме ра ва ли тро ше
ње тих сред ста ва, та да ће стру ка са ма ути ца ти на 
соп стве ни раз вој, кон тро лу ква ли те та, ства ра ње 
и за шти ту угле да, као и све оста ле аспек те на ше 
про фе си је. 

Мо жда би уло га др жа ве и ње них ор га на мо гла 
да бу де са мо кон трол ног ка рак те ра, у сми слу за
ко но дав но сти и фи нан сиј ске кон тро ле, али ни у 
ком слу ча ју огра ни ча ва ју ћег ни ти на ред бо дав ног 
ка рак те ра. 

4. По след њих го ди на про фе си ја „ур ба ни сте“ 
у Ру си ји за пра во ни је би ла ин сти ту ци о на ли зо
ва на. Да нас се то по сте пе но де ша ва, иако се при 
то ме на и ла зи на од ре ђе ни от пор. Ко ли ко је, по 
Ва шем ми шље њу, та ква по де ла по треб на, и на 
ко ји на чин се у том слу ча ју од ви ја ин тер фе рен
ци ја из ме ђу стру ков них удру же ња – Ко мо ре ар
хи те ка та и Ко мо ре ур ба ни ста. 

Си ту а ци ја по овом пи та њу ва ри ра од зе мље 
до зе мље. Ур ба ни сти се нај че шће обра зу ју на ар
хи тек тон ским фа кул те ти ма или ин сти ту ти ма, на 
од го ва ра ју ћим од се ци ма, али по не где по сто је и 
по себ ни фа кул те ти или од се ци уни вер зи те та за 
ур ба ни зам. 

У не ким зе мља ма су фор ми ра не ин же њер ске 
ко мо ре, са чла но ви ма свим ин же ње ри ма, тј. Ин
же ње ри ма раз ли чи тих стру ка ко ји уче ству ју у 
про це су про јек то ва ња, или у про це су ин ве стри
ци о не из град ње (ар хи тек ти, гра ђе вин ски ин же
ње ри, ма шин ски, елек тро – раз ли чи тих спе ци јал
но сти, хи дро, ге о де те идр.). Ту се сма тра ло да је 
нај бо ље да сви ин же ње ри бу ду у јед ној  ко мо ри, 
ра ди лак шег уса гла ша ва ња, утвр ђи ва ња ме ђу соб
них од но са, оба ве за, од го вор но сти идр. Не ке су 
се ко мо ре ова квог ти па одр жа ле, а не ке су се (као 
сво је вре ме но у Сло ве ни ји) – рас па ле; удру же ни 
ин же ње ри су се раз дру жи ли, па су та ко ар хи тек ти 
фор ми ра ли сво ју по себ ну не за ви сну ко мо ру – Ко
мо ру ар хи те ка та. 

У Ср би ји је фор ми ра на (од стра не од го ва ра ју
ћег ми ни стар ства) Ин же њер ска ко мо ра Ср би је, 
са свим ин же ње ри ма раз ли чи тих стру ка и про
фи ла, као и са ур ба ни сти ма и чак и про стор ним 
пла не ри ма (ко ји ни су ин же ње ри). Ко мо ра је ор га
ни зо ва на та ко што је по де ље на на че ти ри сек ци је 
– про стор ни пла не ри, ур ба ни сти, про јек тан ти и 
из во ђа чи. Ар хи те ка та има у све че ти ри сек ци је, па 
та ко ар хи тек та мо же има ти ли цен цу про стор ног 
пла не ра, ур ба ни сте, про јек тан та и из во ђа ча, као и 
не ко ли ко ли цен ци. Ја сна је сва сло же ност ова кве 
ор га ни за ци је, као и број раз ли чи тих ли цен ци ко је 
се из да ју. 

Ни је ла ко а ни за хвал но да ва ти са ве те, по го
то во за си ту а ци ју Ру си је ко ја је те ри то ри јал но 
огром на, са ве ли ким кон тра сти ма и раз ли чи то
сти ма. 

Ипак сма тра мо да би ва ља ло ра ди ти на до бром 
но вом За ко ну о ар хи тек тон ској де лат но сти, или о 

уса вр ша ва њу по сто је ћег (ко јег Ви у Ру си ји има те), 
као и на ства ра њу Ар хи тек тон ске ко мо ре, или Ко
мо ре ар хи те ка та. 

По себ но је зна чај но одр жа ти ва жну уло гу Са ве
за ар хи те ка та, као и из на ћи оп ти ма лан од нос из
ме ђу Са ве за и Ко мо ре, мо гу ће и не ку вр сту до бре 
кре а тив не сим би о зе. 

Мо жда је мо гу ће да то бу де је дин стве но те ло 
или је дин стве на ор га ни за ци ја ко ја би об је ди ни ла 
тра ди ци о нал не до ка за не и по твр ђе не вред но сти 
и струч ни ауто ри тет (до ма ћи и ме ђу на род ни) Са
ве за ар хи те ка та Ру си је и обо га ти ла их но вим од
го вор но сти ма, оба ве за ма, кре а тив ним иза зо ви
ма, пра ви ма и, што је по себ но ва жно  зна чај ним 
сред стви ма. 

Та ко ђе је ва жно ис та ћи да је нео п ход но на пра
ви на чин осми сли ти ко ор ди на ци ју ра да и са рад
ње ар хи те ка та са дру гим ин же ње ри ма, по себ но 
гра ђе вин ске стру ке, ка ко у слу ча ју фор ми ра ња је
дин стве не ко мо ре, та ко и у слу ча ју да фор ми ра те 
по себ не ко мо ре (нпр. ко мо ру ар хи те ка та, ко мо ру 
гра ђе вин ских ин же ње ра...итд.). 

Срећ но Вам, дра ге ко ле ге, у тра га њу за од го ва
ра ју ћим пра вим ре ше њи ма. 

*По за вр шет ку XIX Ме ђу на род ног фе сти ва ла 
ар хи тек ту ре „Зод че ство ’12“ но ви на ри из ре дак
ци је ча со пи са „АВ“  уче сни ци ма из ино стран ства  
по ста ви ли низ пи та ња, у ви ду ре зи меа основ них 
те ма кон фе рен ци је „Про фе си ја ар хи тект – вре
ме за про ме не“, ко је се ти чу бу дућ но сти ар хи
тек ту ре. Де ле га ци ја Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
про фе со ри Пе тар Ар сић и др Јо ван Де спо то вић, 
од го во ри ли су на че ти ри пи та ња из ан ке те. Пи
та ња и од го во ре до но си мо ин те грал но, од но сно, 
у об ли ку ка ко су их про фе со ри про сле ди ли ре
дак ци ји  ча со пи са „АВ“, гла си лу Са ве за ар хи те
ка та Ру си је

Илустрације за овај прилог су снимљене на 
Међународном фестивалу архитекруре „зод че
ство ’12“  одржане у Москви од 11.до 14. октобра  
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