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ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ПРОФЕСОР ДР ДРАГОС ЛАВ ШУМАРАЦ, ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Чекају нас велики
пос лови на
модернизацији Коморе
Поштоване колегинице и колеге,
завршили смо још једну календарску годи
ну у којој су најважнији посао били избори за
трећи сазив Скупштине Инжењерске коморе
Србије, који је успешно реализован. Као што
знате, Скупштина има 120 чланова и ниједан
од изабраних кандидата није пропустио а да
не верификује свој мандат 21. децембра када
је одржана констит утивна седница Скупшти
не. У трећем сазиву ће радити 84 инжењера
који већ имају искуства у раду највећег органа
наше организације, јер су били и у претход
ном сазиву, док је тачно 30 одсто или 36 инже
њерки и инжењера први пут изабрано за овај
изузетно значајан и сложен посао. Да кажем
и то да најстарији члан има 75, а најмлађи 33
године, па се слободно може рећи да је то до
ста верна слика старосне структ уре Коморе.
У трећем сазиву је 38 колегиница и оне са 31,7
процената партиципирају у укупном броју
чланова Скупштине. Међутим, то није довољ
но добра родна равноправност највишег ор
гана Коморе, јер су колегинице бројније међу
25023 чланова, колико је било 31. децембра
2012. године.
Имам посебну част и задовољство што мо
гу да истакнем прис уство Његове светости па
тријарха српског Иринеја на свечаности кон
стит уисања Скупштине трећег сазива и овом
приликом се захваљујем на топлим, очинским
речима, које је упутио инжењерском народу.
Скупштину и целу Комору очекују велики
послови у 2013. години. Инжењерска орга
низација, без сумње је највећи национални
креативни и стваралачки потенцијал, што ће
мо покушати и практично да покажемо и до
кажемо у скупштинском, четворогодишњем
мандат у.
Наравно, посебно ћемо се ангажовати на
модернизацији и осавремењавању начина
рада Коморе, да директно и непосредно, сва
кодневно, будемо на услузи сваком нашем

члану. То нећемо моћи без мењања нашег
кровног документа – Стат ута, а онда и свих
нижих правних аката, којима се уређује рад
Инжењерске коморе Србије.
Не бих да говорим о постигнутим резул
татима, који нис у мали, у акцијама и актив
ностима у нашој земљи Србији (повећању
материјалне основе Коморе), а посебно у ме
ђународној сарадњи, како регионалној, још
више европској и светској, понајвише зато
што ни један остварени резултат није довољ
но добар, да није могао бити бољи. Уосталом,
окупили смо се и удружили у намери да се бо
римо за најбоље, за највише циљеве.
Међутим, морам да појасним једну сит у
ацију, да не кажем – недоумицу, која се чула
на констит утивној седници Скупштине, 21.
децембра. Наиме, замерено је да се, ето, завр
шава година, а нема плана рада и активности
за долазећу – 2013. Посебно је наглашен „про
блем“ недостатка финансијског плана и страх
да се рад Коморе не заустави, јер нема ни од
луке о привременом финансирању. Наравно,
да страха да ће Комора стати – нема. А поме
нутих докумената нема из само једног тради
ционалног разлога – у години скупштинских
избора, на констит утивној седници САМО се
верификују мандати и изаберу челници. Дру
ги се послови не раде. План и програм рада за
2013. годину и финансијски план, као његов
саставни део, донеће се на посебном заседању
Скупштине.
Кадa овај уводник буде пред вама, коле
гинице и колеге, кадa га будете чит али, би
ћемо на мање од 150 дана од прв е деценије
пос тојања и трајања Инжењерске комор е
Србије. Основ ани смо 14. јуна 2003. године
са намер ом да заув ек трајемо, па ћемо тако
14. јуна 2013. године прославити први дво
цифрени јубилеј и закорачити ка прилично
удаљеној дист анци пунолетс тва. Пот руди
ћемо се да тај значајан јубилеј обележимо
како и заслуж ује.
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ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО МАТИЧНИМ СЕКЦИЈАМА*

извођачи радова

15340

Пројектанти

19550

извођачи радова (виша)

1541

Урбанисти

1326

Планери

203

*ЧЛАН КОМОРЕ ИСТОВРЕМЕНО МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ВИШЕ МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА

ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВА КОМОРЕ

Извођачи

16977

Урбанисти

1334

Извођачи (виша)

1693

Планери

203

Пројектанти

21981

укупно

42188

ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО СТРУКАМА

ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО РЕГИОНИМА

Суботица

1146

Чачак

882

Нови Сад

3766

Краљево

1090

Београд

13226

Ниш

2641

Архитеката

5005

Машинаца

4191

Крагујевац

1380

Косовска Митровица

89

Грађевинаца

8738

Осталих струка

2290

Ваљево

812

укупно

25032

Електроинжењера

4808

Укупно

25032

Бројчано стање чланства 31. децембар 2012.

На насловној страни:
Свечаност конституисања Скупштине
трећег сазива увеличао је својим
присуством патријарх Иринеј

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

Укупан број издатих лиценци

25.032
203
1.334
21.981
18.670
16.997
1.693
42.188
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Списак лиценци које издаје Инжењерска комора Србије
Врсте лиценци одговорног просторног планерa
Шифра лиценце:
100

Назив лиценце:
Одговорни планер

Врсте лиценци одговорног урбанисте
Шифра лиценце:

Назив лиценце:

200

Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких
планова и урбанистичких пројеката
Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких
планова
Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких
планова за саобраћајнице
Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких
планова инфраструктуре

201
202
203

За дипломираног инжењера електротехнике:
Шифра лиценце:

Назив лиценце:

350

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

351
352
353

За дипломираног инжењера саобраћаја:
Шифра лиценце:

Назив лиценце:

369

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

370

Врсте лиценци одговорног пројектанта
За дипломираног инжењера архитектуре
Шифра лиценце:

Назив лиценце:

300

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

301
302

За дипломираног грађевинског инжењера:
Шифра лиценце:

Назив лиценце:

310

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

311
312
313
314
315
316
317
318

За дипломираног инжењера технологије
Шифра лиценце:
371

За дипломираног инжењера геодезије:
Шифра лиценце:
372

Шифра лиценце:
330
332
333
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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

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

За дипломираног инжењера машинства

Назив лиценце:
Одговорни пројектант технолошких процеса

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

За одговорног инжењера енергетске ефикасности зграда
Шифра лиценце

Назив лиценце:

381

Одговорни инжењер за енергетску
ефикасност зграда

За дипломираног инжењера металургије
Шифра лиценце:

Назив лиценце:

385

Одговорни пројектант металуршких процеса
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За дипломираног инжењера геологије

За инжењера специјалистичких струковних студија машинства:

Шифра лиценце:

Назив лиценце:

391

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

392
393

Врсте лиценци одговорног извођача радова

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
студијама, грађевинских радова на
високоградње
Одговорни извођач, са специјалистичким
студијама, грађевинских радова на
нискоградње

За инжењера машинства:
Шифра лиценце:
830

струковним
објектима
струковним
објектима

Шифра лиценце:

Назив лиценце:

800

Одговорни извођач грађевинских радова на објектима
високоградње

Шифра лиценце:
812

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 грађевинских радова
на објектима нискоградње

Шифра лиценце:

Назив лиценце

430

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

434

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

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

470

За дипломираног инжењера машинства:

432

Назив лиценце:
Одговорни извођач машинских инсталација

Шифра лиценце:
450

За инжењера архитектуре и инжењера грађевине

За инжењера грађевине

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

За дипломираног инжењера електротехнике:

За дипломираног инжењера архитектуре
Шифра лиценце:
400

Шифра лиценце:
730

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
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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

Чланови Инжењерске коморе Србије, њих 25.023, имају могућност да добију једну или више лиценци, а на
избору им је 77 врста лиценци. Планери имају могућност да добију за само једну врсту лиценце, урбанисти –
четири, пројектанти – 32, а извођачи радова – 40. Укупан број издатих лиценци последњег дана 2012. године
био је – 42.188.
припремио: Радован Радовић
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„18. Сусрети просторних планера Србије – 2012“, Стара Планина 26-29. септембар

Усавршавање струке кроз
размену искус тава
Активнос ти Матичне секције планера у ток у летњих
месеци су биле усмер ене прв енс твено на орг аниз ацију
скупа «18. Сусрети прос торних планера Србије – 2012.»,
који је одржан од 26. до 29. септембра 2012. године на
Стар ој планини.
У период у од маја до краја авгус та извршeне су анали
зе пријављених тема за учешће на Сусретима и прегледи
пријављених тема. Припремљен је програм и пот ребна
обав ештења са додатним инф ормацијама (две), које су
упућене чланс тву ИКС, јавним предуз ећима, реп ублич
ким и другим инс тит уцијама, предс тављена на сајт у Ин
жењерске комор е Србије.
Основни циљ одржав ања Сусрет а је унапређење стру
ке прос торног планирања кроз размен у иск ус тав а одго
ворних планера, през ент ације примера из праксе израде
планов а, размен у иск ус тав а са гос тима предав ачима, ин
формис ање чланов а Комор е о положају, улози и значају
прос торног планирања.
Поздравним гов ор ом Скуп су отворили: Председник
ИО Матичне секције планера, мр Алекс андар Вучиће
вић, председник Орг аниз ационог одб ора, др Саша Ми
лијић, председник Скупштине Инжењерске комор е Ср
бије, проф. др Милис ав Дамњановић, Татјана Ђорђевић,
потпредседник УО ИКС, помоћник Министра за гра
ђевинарс тво и урб аниз ам, Зорица Чоловић Суб отић,
државни секрет ар Минис тарс тва прир одних рес урс а,
рударс тва и прос торног планирања, Срђан Белиј, По
крајински секрет ар за архитект уру, урб аниз ам и гради
тељс тво АП Војв одине, Слоб одан Пуз овић и председник
Скупштине општине Књажев ац, Драг ан Манчић.
Главна тема – «Имплемент ација у прос торном пла
нирању», реализ ов ала се кроз три сесије, на којима је
през ентирано седам радов а. Модератори сесија су били:
мр Алекс андар Вучићевић, Мирјана Ваш ут и др Никола
Крунић.

Сесија I: Програм имплемент ације прос торног плана
Реп ублике Србије, Имплемент ација у прос торном пла
нирању и Анализ а прос торних планов а са аспект а им
племент ације.
Сесија II: Обилаз ак тер ена са дискусијом о имплемен
тацији планских решења на Стар ој планини: турис тички
цент ар Јабучко равниште (у изградњи), концепт разв о
ја планираних турис тичких локалитет а, разв ој алпског
скијалишта са пратећом инфрас трукт ур ом, прир од
ни рез ерв ат Бабин Зуб и др. (реализ ов ана у сарадњи са
предс тавницима локалне заједнице, Инс тит у том за ар
хитект уру и урб аниз ам Србије и ЈП Скијалишта Србије).
Сесија III: ГИС у имплемент ацији прос торних и ур
банис тичких планов а, Специфичнос ти израде програма
имплемент ације РПП АПВ и Територијална агенда о да
љем прос торном разв оју ЕУ (најновија публикација Ма
тичне секције планера, осма по ред у).
Циљ наведених радова/презентација је био да одговор
ни планери размене иск ус тва и дефинишу проблеме у им
плементацији прос торних планова, а нарочито са аспекта
законодавне регулативе, садржаја планова и организације
субјеката у имплементацији планских решења.
По већ створ еној традицији на крају сваког Струч
ног семинара одржав а се и отвор ене седнице Извршног
одб ора Матичне секције планера, којој прис ус твују сви
учесници, а којом руков оди „први чов ек“ ИО МСП. Тако
је зак ључним размат рањем мр Алекс андра Вучићевића
завршен је тродневни „18. Сусрет прос торних планера
Србије - 2012“.
На крају само да подсетимо да скуп прос торних пла
нера на Стар ој планини предс тавља нас тав ак традиције
сусрет а одржав аних у Дубровник у, а потом на Копаони
ку, која ће се, у орг аниз ацији Матичне секције планера
ИКС, нас тавити и нар едних година.
					
Ивана Лазин
9

Glasnik

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

Добитници награда и признања на октобарским данима архитектуре у Нишу

13. Дани архитектуре Ниша – Тријенале архитектуре 2012 – Ниш, 3. – 28. октобар

Милојковићу и Николићу
Велика награда Тријенала 2012
У Галерији Србија и Галерија ДАН у Нишу од
3. до 28. октобра одржана је манифес тација – „13.
Дани архитект уре Ниша – Тријенале архитект уре
2012“, у организацији Друштва архитеката Ниша
и Регионалних одбора дипломираних инжењера
архитект уре Регионалног центра Ниш Инжењер
ске коморе Србије. Свечаном отварању изложбе
„Тријенале архитект уре“, 3. октобра, у 19 сати,
прис ус твовало 600 посетилаца. Велика награда
Тријанала додељена аутоском тиму „Garage group
architectures“, који сачињавају архитекте др Алек
сандар Милојковић и Марко Николић, за „Анекс
Медицинског фак ултета у Нишу“.
Традиционална манифес тација Дани архитек
туре Ниша, која се од скоро зове Октобар месец
архитект уре Ниша, и која се одржава по трина
ес ти пут, ове године имала је у свом основном
програму четврто Тријенале архитект уре Ниша
2012. На отварању коме је прис ус твовало око 600
посетилаца, уз пригодан програм и уз поздравне
речи - проф. др Милисава Дамњановића, пред
седника Скупштине ИКС, проф. Дарка Маруши
ћа, испред Удружења архитеката Србије и Мио
драга Медара, председника Друштва архитеката
Ниша, манифес тацију „13. Дани архитект уре
Ниша – Тријенале архитект уре 2012“ отворио је
проф. др Зоран Перишић, градоначелник Ниша.
У оквиру овогодишњег Тријенала приказани
10

су радови архитеката и студената архитект уре из
Ниша и југоис точне Србије. На расписани кон
курс у организацији Друштва архитеката Ниша
пријављено је 115 радова. Селекциона комисија је
одлучила да сви приспели радови буд у приказа
ни и то у пет категорија: архитектонски пројектиреализација - 18 радова, архитектонски пројекти
(37), ентеријери-реализације (13), студенски ра
дови (37), публикације и публицис тика (5). Из
ложене радове је оцењивао Жири (арх. Миодраг
Медар из Ниша - председник, и чланови проф.
Дарко Марушић из Београда и мр Лазар Кузма
нов из Новог Сада), који је на након вишедневног
жирирања и увида у радове, те и обилазака обје
ката на терену, доделио Велик у наград у Тријена
ла, четири награде и 11 равноправних признања.
Велика награда Тријенала додељена је за Анекс
Медицинског фак ултета у Нишу, ауторском тиму
„Garage group architectures“,односно, архитектама
др Александру Милојковићу и Марк у Николићу.
Велика награда додељена је у категорији „архи
тектонски пројекти-реализација“ , за квалитетан
начин компоновања доградње високошколског
објекта, уз чист функционални склоп са добром
организационом шемом, као и за доследан архи
тектонски израз.
У истој категорији – „архитектонски пројек
ти-реализација“ додељена су три једнако вредна
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признања за - клиник у Аудио БМ
у Нишу, ауторском тиму, Архитек
тонског атељеа АМ, доц. др Алек
сандру Кековићу, Марјану Петро
вићу и Славиши Кондићу, кућу у
природи, на Завојском језеру, ауто
ру архитекти Бранимиру Ћирићу
и пословни центар „Фаза“ у Нишу,
ауторском тиму архитекати Ивану
Кос тићу, Славиши Кондићу и др
Милану Танићу.
У категорији „архитектон
ски пројекти“ Награда је припала
ауторском тиму Грађевинско ар
хитектонског фак ултета у сас таву,
проф. др Петар Митковић, Слави
ша Кондић, др Милан Танић, Иван
Кос тић, мр Миомир Васов, проф.
др Љиљана Василевска и проф. др
Велиборка Богдановић за Научно
тех
но
ло
шки парк у Ни
шу. У ис
тој категорији три једнако вредна Са изложбе "50 објеката архитектуре Ниша"
Признања припала су архитекти мр
Бранислави Стоиљковић за породичну
хитектама др Александру Милојковићу и Марк у
кућу у Нишу, затим, ауторском тиму архитеката, Николићу за ентеријер породичног стана Рис тић
у сас таву, Саша Буђевац, Миљана Игњатовић и у Београд у и ауторском тиму Форма Антика у са
Андреја Буђевац за Конгресни центар у Нишу и ставу Сима Гушић и Мирко Гушић за реконс трук
архитектама Ђорђу Китићу и Душану Николићу цију изложбене сале нове пос тавке Народног му
за Апартманско насеље ХЕК Монтенегро.
зеја у Лесковц у.
У категорији „ентеријери-реализације “Награ
У категорији „студентски радови“ додељена је
да Тријенала припала је Архитектонском струди једна награда и два признања којима се „окити
ју „Алтерно“ који је радио у сас таву: Горђе Китић ло“ четворо нишких студената архитект уре. На
и Душан Николић за кафе бар „Бла Бла“ у Нишу, града је припала ауторима рада Музеј савремене
док су два једнако вредна Признања додељено уметнос ти у Буенос Аирес у, Бојани Анђелковић
аутоском тиму „Garage group architectures“, ар и Ивани Величковић, док су Признања припала

Овако је почело свечано отварање - "13. Дани архитектуре Ниша - Тријенале 2012"
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Војиславу Николићу за Галерију савремене умет
нос ти у Нишу и Милану Брзаковићу за пословно
стамбени комплекс на Кеју у Нишу.
У категорији „публикације“ Наград у Тријена
ла је добио архитекта, мр Михајло Медведев, за
монографију „Пројекти и архитект ура инг. Алек
сандра И. Медведева“, у издању Друштва архите
ката Ниша, док је Признање припало архитекти
Зорану Чемерикићу за монографију „Савремена
архитект ура Ниша од 1946. до 1966. године“ у из
дању Друштва архитеката Ниша.
Све награде и признања, наравно, и Велик у на
град у Тријенала 2012. после отварања изложбе,
уручио је први човек Града Ниша - проф. др Зо
ран Перишић.
Поред „конк урсне изложбе“ манифес тацију
„13. Дани архитект уре Ниша – Тријенале архи
тект уре 2012“, пратиле су још три изложбе: Би
јенале Македонске архитект уре БИМАС 2010 2012. година, Архитек ура Ниша од 1970. до 1990.
година и колаж од три изложбе са БИНА 2012.
Бијенале Македонске архитект уре БИМАС
2010.- 2012. приказано је у галерији Друштва ар
хитеката Ниша и предс тавља опус македонског
архитектонског стваралаштва кроз 26 награ
ђених и одабраних радова од стране селектора
БИМАС-а архитекте Радовановић. Селектор је
отворио изложбу пред више од 80 посетилаца, и
предс тавио саму манифес тацију и одабране ауто
ре. Након отварања БИМАС-а, архитекта Зоран
Чемерикић одржао је предавање са темом „Архи
тект ура Лондона“.
Изложба „Архитект ура Ниша 1970 – 1990“ ура
ђена је у прод укцији Друштва архитеката Ниша и
Архитектонског атељеа АМ из Ниша. Приказано

је 50 радова из овог градитељски најдинамични
јег периода развоја Ниша. Она предс тавља трећу
од четири изложбе у низу које треба да предс та
ве савремену архитект уру Ниша од 1878 од данас.
Серијал од четири изложбе предс тавља основ
за израд у Архитектонског водича Ниша који ће
бити публикован 2013. године за потребе посе
тилаца на обележавању 17 векова од Миланског
едикта. Након отварања изложбе „Архитект ура
Ниша 1970 – 1990“ којој је прис ус твовало 120 по
сетилаца, уприличена је презентација моногра
фије „Пројекти и архитект ура инг. Александра
И. Медведева“ коју је промовисао њен аутор мр
Михајло Медведев.
Последњи изложбено/излаг ачки дог ађај на
маниф ес тацији „Тријенале 2012“ био је колаж
од три изложбе које су премијерно приказ ане
на Београдској интернационалној недељи ар
хитект ур е (5. БИНА 2012), одржаној током ма
ја мес еца у Београд у. Прв а изложба је носила
назив „Архитектонске разгледнице из свет а“ и
предс тав аља преглед стар алаш тва српских ар
хитекат а који жив е и ствар ају у инос транс тву.
Друг а изложба је била – „Преглед свих архитек
тонских објекат а и маниф ес тација које су до
биле нек у од награда за архитектонско свар ала
штво у Србији, а укупно их је било осам. Трећу
изложбу предс тављали су награђени радови на
архитектонским кок урсим а у орг аниз ацији Са
вез а архитекат а Србије (САС) у претходном пе
риод у. Након отвар ања ове „троједне изложбе“,
коме је прис ус твов ало око 90 пос етилаца, архи
тект а Миомир Живковић, одржао је предав ање
„Архитект ур а Шпаније“.
Александар Панчић

Табаковићева награда за архитектуру за реализована архитектонска дела

Слободану Кузманову „Табаковићева награда 2012“
Архитект а Слоб одан Кузманов овогодишњи је лау
реат „Таб аковићев а награда за архитект уру“ за реализ о
вана архитектонска дела.
У Галерије Матице српске у Новом Сад у, од 9. до 12. ок
тобра, реа лизована је манифес тација „Табаковићева на
града 2012“, у организацији Инжењерске коморе Србије,
Регионалног одбора дипломираних инжењера архитект у
ре Регионалног центра Нови Сад.
„Табаковићева награда за архитект уру“ – најзначајније
је признање за архитектонско стваралаштво које додељује
Душтво архитеката Новог Сада – ДаНС. Установљена је
1994. године и знак је признања једном од пионира наше
модерне архитект уре, истакну том градитељу Новог Сада
и Војводине, архитекти Ђорђу Табаковићу (1897-1971).
„Табаковићева награда“ за архитект уру додељује се по
јединцима, члановима ДаНС-а са територије Војводине,
за истакну та и плодотворна остварења која су потврђена
вреднос тима врхунског домета, и која су у одређеном раз
добљу имала прогресивни утицај на дос тигнуће, развој и
друштвену улогу архитект уре.
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Први део маниф ес тације “Таб аковићев а награда за
2012 годин у” одржан је 9. октобра у 18 час ов а у Га
лерији Матице српске. Свечаном скуп у пред око 150
званица прис ус твов ала је и Маријана Таб аковић-Пери
шић, ћерка архитекте Таб аковића. Поздравн у реч при
сутним гос тим а и члановим а ДаНС-а упу тио је Срђан
Црквењаков, дипл.инж.арх. предс едник ДаНС-а, док
је Мир ослав Крс тоношић, дипл.инж.арх., предс едник
Одб ор а за додел у Награде, саопш тио је да је архитект а
Слоб одан Кузманов овог одишњи лаур еат. Предс едник
ДаНС-а уручио је Плакет у и Пов ељу овог одишњем до
битник у Слоб одан у Кузманову, дипл.инж.арх. Као члан
ДаНС-а у стручним орг аниз ацијам а током вишедеце
нијског анг ажов ања, архитект а Кузманов дао је велики
допринос унапређењу и афирм ацији струке. Добитник
Таб аковићев е награде захвалио се на признању које су
му колег е доделиле.
Други део манифес тације је протекао у разгледању из
ложбе и уз пригодан коктел и музик у.
Вера Бубоња
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5. Саветовање о обновљивим изворима енергије – Стара Планина, 13. октобар

Хидро потенцијал Старе планине кроз МХЕ
Регионални одб ори Подс екц иј а дип ломи
раних маш инских инжењ ер а и Подс екц иј а
дип ломир аних инжењ ер а елект ротехн ике Ре
гионалног цент ра Ниш, орг ан из ов ал и су 13.
октобра на Стар ој план ин и 5. Сав етов ањ е о
обновљивим изв орим а енерг иј е са темом „Хи
дро енергија Стар е план ине, произв одњ а елек
троенергије у МХЕ – иск ус тва у изг радњ и“. Са
ветов ању је прис ус твов ало стот инак чланов а
Комор е из свих делов а Срб иј е, као и професори

Бојан Ковачић
фак ултета, предс тавн иц и лок алн их самоуправ а
и државних инс тит уц иј а.
Чим су стигли на „лице мес та“ (на „прв ој
станици“ иза мес та Црн и врх у близин и Калне)
учесници Сав етов ањ а су се пешице упу т ило
ка комп лекс у мале хидроелект ране „Грам ада
- Црни Врх“. Иако је ромињ ала киша, учес ни
ци нис у могли да сак риј у одушевљењ е изазва
но предивним амбиј ентом шумс ког зелен ила
Стар е планине и корит а Големе Реке на кој ој је
изграђена МХЕ „Грам ада - Црн и Врх“ снаг е 470
кW. Прис утни су разгледал и објек ат, машинс ку
хал у и упознали се са најс авремен иј ом опре
мом уграђеном у МХЕ која је почела да ради у
авгус ту ове године и од тада испоруч уј е „зеле

ну“ енерг иј у ПД Југ оис ток и то по повлашћеној
цени. После обиласка ове лок ац иј е учесниц и су
се упу тил и ка финалном одр ед иш ту - Јаб учком
равн иш ту и хотел у Стар а планина, изг рађ е
ном на 1.350 мет ар а надморске висине, у коме
се одрж ав ало Сав етов ањ е.
Пето саветовање је, уводним излагањем,
отворио Драган Живков ић, дипл. маш. инж.
предс едник Орг аниз ац ионог одб ор а. У окви
ру цер емон иј е отвар ањ а прис утним а су се по

Милун Бабић

здравним реч им а обратил и, мр Бој ан Ков ач ић,
дипл. маш. инж. исп ред Мин ис тарс тва енер
гетике, разв ој а и заш тите жив отне сред ине,
Зор ан Крс тић, дипл.ел.инж., члан Матичне
секц ије извођача радов а ИКС и проф. др Дра
гољуб Живков ић, дир ектор Рег ионалног цен
тра за енерг етску ефик асност Ниш.
Мр Бој ан Ков ач ић је одрж ао прв о пред ав а
ње/през ент ац иј у са темом „Мале хид роелек
тране – мог ућнос ти за примен у“ и указ ао на
значај обновљив их изв ор а енерг иј е, а пос ебно
МХЕ, за чиј у изг радњ у пос тој и вел ик и број ло
кац иј а у Реп ублиц и Срб иј и, пос ебно, на про
стор у југ оис точне Срб иј е. Такођ е је ист ак ао да
се за протек лих пет год ина врло мало урад ило
13
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Постројење мале хидроелектране Грамада Црни Врх
на изг радњ и МХЕ. Разлог а је мног о, а пос ебно
због дуг ог админ ис трир ањ а у пос тупк у доб иј а
ња пот ребн их саглас нос ти, односно грађ ев ин
ске дозволе (предус лов почетк а градњ е) као и
(не)могућност кредит ир ањ а. Друг и рад през ен
тов ао је проф. др Мил ун Баб ић, дир ектор Рег и
оналног Евро цент ра за енерг етску ефик асност
из Крагуј евц а, под нас лов ом „Цев и и цев ов од
ни сис теми као објект и енерг етско, еколош ко
– економс ког менаџмент а при градњ и МХЕ“. У
свом рад у је указ ао на вел ик и значај цев ов од а,
као дела сис тем а комп лекс а МХЕ. Прил иком
прој ектов ањ а и изг радњ е, врло чес то се зане
мар уј е значај цев ов ода као једног од најб ит
нијих елеменат а, а од њег ов ог прав илног про
јектов ањ а/ усвај ањ а, у мног оме зав иси степен
корис нос ти целог пос трој ењ а и водне енерг иј е
која се прет вар а у елект ро енерг иј у. Финанси
јско учешће за изг радњ у цев ов од а, износи и до
40 одс то, у однос у на цео сис тем МХЕ, па је и
због тог а врло битно правилно прој ектов ати
и изградит и цев ов одн и сис тем. Следећ и изла
гач био је Алекс андар Вес ел инов ић дипл.маш.
инж. сар адн ик Регионалног цент ра за енерг ет
ску ефик ас ност Ниш, са радом „Софтв ер за
прор ач ун снаг е МХЕ са отвор ен им дерив ац ио
ним каналом“. У свом рад у през ентов ао је зна
чај изр аде прој ек ат а за иградњ у нов их МХЕ, с
обз ир ом на одр еђ ене пар амет ре за изб ор типа
пос трој ењ а и турб ина. Применом софтв ер а за
прор ач ун, Вес ел иновић, уједно и аутор нав е
деног софтв ер а, обу х ват ио је и прав илан из
бор радн их турб ина (Кап ланов е, Френсис ов е
и Банк иј ев е) ради пос тиз ањ а максим алног сте
пена искоришћењ а хидроенерг иј е, као и изб ор
асих рон их генер атор а, а све у циљу пос тиз а
ња већег степена искоришћењ а. Драг ан Рапа
јић, дипл.ел.инж. директор техн ичког систем а
ПД Југ оис ток а Елект рот имок Зај ечар, излож ио
је тем у „Обновљиви изв ори енерг иј е у ЕПС“.
У оквиру излаг ањ а, учес нике је упоз нао како
ЕПС конк ретно ради на обновљив им изв ори
ма енерг иј е. „У прв ом план у је рев ит ал из ац иј а
од вел ик их до мал их блоков а, а следећ и пос ао
је санац иј а мал их хидроелект рана. Започет а је
обнов а 17 мал их хидроцент рала и чим тај зад а
так буде извршен крен уће се на градњ у нов их
14
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мини хид роелект рана. Прв а код Овчар Бање је
при зав ршетк у, остале су у фаз и идејн их про
јек ат а. Убуд ућ е, најв ер ов атниј е, град иће се и
више мал их цент рала, јер су оне дефин ит ивно
исп латив е“ – ист ак ао је Рапаи ћ. Такође је из
нео план рев ит ал из ац иј е старих МХЕ, кој е ра
де скор о јед ан век, а још су у функц иј и, и пред
стављај у техн ичк у и култ урн у баш тин у Србиј е.
Нар едно излаг ањ е имао је Гор ан Матовић, шеф
одс ек а за енерг етску ефик асност и ОИЕ, SE
EC, кој и је през ентов ао тем у „Линиј а дир ект
ног финансир ањ а прој ек ат а одрж ив е енерг иј е
за зем ље Западног Балк ана –WeBSEDFF “. У
излаг ањ у је представиo мог ућнос ти и преду 
слов е за доб иј ањ е финансијских средс тав а, као
и процед ур у која се рад и да би се након доби
јањ а грађ ев инске доз воле, одоб рила тражена
новчана средс тва. Горд ана Васиљев ић, замен ик
дир ектор а компан иј е Е3 Интернац ионал - Бео
град, учесниц им а је излож ила тем у „Кред итне
лин иј е за одрж иву енерг иј у за Западн и Бал
кан - WeBSEFF“, кој ом је предс тав ила мог ућ
нос ти и предуслов е за доб иј ањ е финансиских
средс тав а, као и процед ур у која се рад и да би
се након доб иј ањ а грађ ев инске доз воле, одо
брила тражена новчана средс тва. Учесницимa
5. Сав етов ањ а се представилa и фирмa ФОД
из Бор а, кој а се бав и инжењ еринг пословим а у
изг радњ и објек ат а из облас ти ОИЕ, пословим а
изр аде хид ромех ан ичке опреме за мале и вели
ке хид роелект ране, као и остал им машинским
делов им а по спец иј алним нар уџб инам а инв е
ститор а. На крај у се учесниц им а Сав етов ања
предс тав ио и Инс тит ут за руд арс тво и мет а
лург иј у Бор’’, обраћ ањ ем дир ектор а др Вла
стим ир а Труј ић а, кој и је през ентов ао облас ти
кој им а се Инс тит ут бав и. Предс тав ио је и три
лок ац иј е за мале хид роелект ране за кој е су они
прип рем ил и сву прој ектн у док умент ац иј у и у
пос тупк у су доб иј ањ а сагласнос ти одр еђен их
опш тинских и реп убличк их инс тит уц иј а.
После свих изнес ен их радов а и обраћања
предс тавник а фирм и кој е су помогле у реали
зац иј и овог скупа, разв ила се жив а дискусиј а
где су учесниц и могли међ ус обно да размењуј у
миш љењ а о свем у што се тиче изг радњи МХЕ и
прој екат а кој и се однос е на ОИЕ.
Усаглашен и зак ључак 5. Сав етов ања је –
Инжењ ерска комор а Срб иј е и инжењери свих
струк а, на свим нив ои м а, треб а да се укључе
у даља решав ањ а проблем атике вез ане за ток
изг радњ е МХЕ, а кој е су нед восмислено енер
гетска буд ућност ОИЕ, пос ебно хид ро рес урс а
кој их је у изоб иљу на југ оис ток у Срб иј е и кој е
„пок рив а“ Рег ионални цент ар Ниш.
Драг ан Живков ић, предс едник Орг ан из ац и
оног одб ор а, не само да је „отворио“ 5. Сав ето
вањ е, већ га је и „затворио“, нај ав ивш и – нар ед
но, кој е је у план у да се одрж и у Вучј у. Пов од да
се баш на овој лок ац иј и одрж и 6. Сав етов ање
је - 110. год ина пос тојањ а МХЕ “Вучје” која је
означена индекс ом – „светске елект ротехн ичке
баш тине“.
Алекс анд ар Панч ић

ТРАГОМ
ДОГАЂАЈА
ИЗВЕШТАЈИ

Glasnik

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ИзложбА “Крагујевац у другој половини XX века” 14-28. новембар

Вишес лојност архитектонског нас леђа
У Нар одној библиотеци
„Вук Караџић“ одржана је од
14. до 28. нов ембра изложба
“Крагујев ац у другој поло
вини XX века”, аутора Алек
сандра Рудника Миланови
ћа, дипломираног инжењера
архитект ур е и председника
Региналног одб ора архитека
та Регионалног цент ра Кра
гујев ац. На изложби су били
предс тављени најзначајнији
објекти подигн у ти у Кра
гујевц у, а који су грађени за
пот реб е: спорт а, здравс тва,
образ ов ања, станов ања, по
слов ања-услуг а и јавне адми
нис трације.
Вишеслојнoст архитектон
ског наслеђа Крагујевца ука
зује на његов о трајање али и
интенцију за напретком, који
се у визуелном контекс ту мо
же сагледати пу тем посмат рања стилов а кроз
различите периоде његов ог пос тојања.
Од балканско оријент алног стила са почетка
XIX века , преко дух а Европе са краја XIX и по
четка XX века, приказ аног кроз изградњу обје

кат а стилски опредељених ка архитектоници
академизма и еклектике, град Крагујев ац своје
“златно доб а” пројектов ања и изградње бележи
у другој половини XX века.
Модерна, функционализ ам, соцр еализ ам или
интернационални стил, су само неки
од могућих опис а стилских каракте
рис тика објекат а који нас тају у дру
гој половини XX века, а које у основи
карактерише изградња уз примен у
комбинације скелетних бетонских
конс труктивних елемент а и опекар
ских зиданих исп уна уз поједнос та
вљени минималис тични однос пре
ма визуелном аспект у през ент ације
физичког корп ус а и фас ада објекат а.
У том смислу објекти који у Кра
гујевц у нас тају у том период у, пред
стављају концепт уа лн у архитект уру,
доследн у у својем третирању физич
ке структ ур е коју карактериш у; мул
тифункционалност, равни кров ови и
једнос тавна али веома прецизно про
јектов ана геомет рија објекат а.
Поједнично особ ени али и ускла
ђени са идејама прок ламов аним кроз
Међунар одни конгрес модерне архи
тект ур е (CIAM), и надаље кроз про
кламацију Атинске пов еље која се у
основи односила на решав ање и ме
ђусобно усаглашав ање примарних
функционалних аспекат а града по
пут саобраћаја, станов ања, радних,
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рекреативних и меморијалних зона у Крагујев
цу се са појав ом креативног архитектонског ду
ет а г-ђе Јов анке Јефт ановић и г-дина Мих ајла
Мит ровића успос тављају урб анис тички, а за
тим и пројект антски правци који су били ин
спирација за многе ствараоце у даљем разв оју
града Крагујевца.
Град Крагујев ац у том период у запљуснут та
ласом ”модерне” са узорима у архитектонским
опусима Frank Llowd Wright-а , Charles-Édou
ard Jeanneret познатијег као Le Corbusier, али и
Бау х аус школе и делима Walter Gropius-а, Hans
Meyer-а ,Mies van der Rohe-а на њихов ом чел у,
улаже у значајне инв ес тиционе под у хвате који
резулт ују пројектима и изградњом репрез ент а
тивних јавних објекат а који данас предс тављају
ризниц у ”модерне” архитект ур е у град у Крагу
јевц у. Објекти предс тављени на овој изложби, и
данас после готов о пола века од њихов е изград
ње, доприносе општем позитивном утиску ко
ји град Крагујев ац оставља на своје суграђане и
његов е посетиоце.
Велика заслуг а за такав утис ак пре свег а при
пада његовим значајним пројект антима и ства
раоцима поп ут архитекат а: Вуловића, Аранђело
вића, Атанасијевића, Славковића, Стојановића,
Жив ојновић-еве и др...
Велик у захвалност за пос тављање и предс та
вљање ове изложбе дугујемо г-дин у Предрагу
Мих ајловићу-Цилет у, мајс тору фотографије и
члану УЛУПУДС-а као фактографу, уметнич
ком фотографу и диз ајнеру, без чијих запис а –
фотографија, свакако не би били у прилици да
са вишедеценијске дист анце предс тавимо овко
специфичан поглед ка архитект ури Крагујевца
из друге половине XX века .
Александар Рудник Милановић
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Интернационални конкурс „Tondach професионалац за кров Европе 2012“

Национални победник кров
винарије „Звонко Богдан“
Аустријски „Tondach“, мултина
ционална компанија за производњу
грађевинског материјала од печене
глине, у чијем сас таву је „ПотисјеКањижа“, расписао је пролетос (3.
јуна) конк урс за најбољег европ
ског кровопривача – „Tondach про
фесионалац за кров Европе 2012.
године“. Овогодишњи конк урс, за
разлик у од ранијих конк урса за из
бор најлепших кровова покриве
них цреповима Tondach, (одржани
2002. и 2008. године) посвећен је у
потпунос ти струци, конкретно, за
натском знању и умешнос ти крово
покривања, без којих, у недос татк у
или недовољној прецизнос ти по
стојећих прописа у облас ти висо
коградње, многе од замисли инве
ститора и пројектаната не би могле
бити остварене.
Прав о да се надмећу на конк ур
су имају изв едени кров ови у 13
европских држав а у којима Ton
dach има инс талиране сопс твене
капацитете – Аустрија, Србија,
Црна Гора, Слов енија, Хрв атска, Босна и Хер
цеговина, Македонија, Чешка, Слов ачка, Ма
ђарска, Рум унија Буг арска и Украјина. Прав о
да учес твују на конк урс у имају сви кров ови из
грађени између 1. нов ембра 2011. и 31. октобра
2012. године. Почетком 2013. године у Глајнште
тен у, седишту компаније „Tondach“ , биће про
глашен поб едник између 13 националних лау
реат а. Поб едник у интернационалног такмичења
– „Tondach проф есионалац за кров Европе 2012.
године“ припашће аутомобил фолксваген, (VWАmorok), друг а наград је 2.500 и трећа 1.500 евра.
„Потисје-Кањижа“ била је орг аниз атор и реа
лизатор конк урса за Србију. Резултати национал
ног конк урса проглашени су 5. децембра у Свеча
ној сали Грађевинског фак ултета у Београд у.
„На српски национални конк урс стигло је пе
десет ак пријав а, које је Стручни жири (проф. др
Алекс андра Крс тић – Фурунџић, редовни про
фесор Архитектонског фак ултет а Београдског
унив ерзитет а, Дарко Мијатовић, дипл. грађ.
инж. и Данијел Ђурић, дипл. инж. арх. сaвет
ници за примен у произв ода Tondach ПотисјеКањижа) прегледао и оценио према критери
јумима из „Правилника о рад у и оцењив ању“
посебно вредн ујући – уклапање у окружење,
однос кров а и фас аде, естетски и функционал
но-технички аспект“ – каже Алекс андар Бер оња,

руков одилац промотивних активнос ти Tondach
Потисје-Кањижа. „С обзир ом да се на конк урс
јавио велики број бриљантно изв едених кров о
ва покрив ених нашим црепом, жири је одл учио
да пор ед три награде, додели и четири Посебна
признања. За најб ољу националн у „пет у стра
ну куће“ проглашен је кров Винарије „Звонко
Богдан“ на Палићу, коме је припала награда од
2.000 евра. Друг а награда и 1.500 евра додеље
на је Вишепор одичној згради на Златиб ору, а
трећа и 1.000 евра, Пор одичној кући у Бајиној
Башти. Четири подједнако вредна Посебна при
знања жири је доделио: Вишепор одичном стам
беном објект у у Суб отици, Рецепцији хотелског
комплекс а „Мећавник“ на Мокрој Гори, Кућама
у низу на Злат ару и Нов ој цркви манас тира Ра
дов ашница“.
Иначе, уочивши хроничан недос тат ак струч
них кадров а у облас ти грађевинарс тва, њихо
ву недов ољн у инф ормис аност о новитетима у
облас ти кров опокрив ања, међунар одни лидер у
произв одњи керамичког црепа „Потисје-Кањи
жа“ члан Tondach групе, пок ушав а од 2007. годи
не да прев азиђе школов ањем буд ућих кадров а у
грађевинским средњим школама у нашој земљи,
али и перманентним обучав ањима активних
грађевинских посленика на тер ен у.
Слободан Кујунџић
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Награда Ранко Радовић 2012

Надметало се 37 радова
Конк урс за Наг рад у „Ранко Рад ов ић“ реал из уј е
се од 2006. год ин е, а нaград е се дод ељ ују у три ка
тег ориј е - крит ичко-теоријс ке текс тов е о арх ит ек
тури обј ав љен е у претх одн ој кал енд арс кој год ин и
као и у тек ућ ој год ин и до дат ум а дод ел е наг рад е, и
то за крит ике, есеј е, књиг е, пред ав ањ а и пис ан у реч
уопш те, зат им, тел ев из ијс ке емис иј е, изл ож бе или
мулт им ед иј алн е през ент ац иј е и реал из ов ан о арх и
тект онс ко дел о дов рш ен о у истом период у. Наг ра
да „Ранко Рад ов ић“ се сас тој и од плакет е, пов ељ е и
новч ан ог изн ос а.
На овог од иш њи, седм и по ред у Конк урс стигло је
укупн о 37 рад ов а - 21 за прв у кат ег орију, шест за
друг у и 10 за трећ у кат ег ориј у.
Наг рад а ‘’Ранко Рад ов ић’’ у кат ег ориј и крит ичко-

ји је радио у сас таву: дипл. инж. арх. Дарко Марушић
(председник), дипл. инж. арх. Јелена Ивановић Војв о
дић и дипл. инж. арх. Борислав Пет ровић.
Наг рад у „Ранко Рад ов ић“ дод ељ уј е Удружењ е ли
ковн их уметн ик а прим ењ ен их уметн ос ти и диз ајн е
ра Срб иј е у сар адњ и са Арх ит ект онс ким фак улт ет ом
у Беог рад у, Фак улт ет ом техн ичк их наук а у Нов ом
Сад у, Инс тит у т ом за арх ит ект ур у и урб ан из ам Ср
биј е, Урб ан ис тичк им зав од ом Беог рад а, Инжењ ер
ском ком ор ом Срб иј е, „Пот ис је-Кањ иж а“ а.д. и Ко
ларч ев ом зад уж бин ом.
Наг рад а кој а нос и име арх ит ект е Ранк а Рад ов ић а
основ ан а је са циљ ем да подс тич е, разв иј а и афирм и
ше крит ичко-теоријс ку мис ао у облас ти арх ит ект ур е
и арх ит ект онс ког ствар ал аш тва и сам им тим устан о

Све награде "Ранко Радовић 2012": "Живот на ивици" - Злата Вуксановић Мацура за публикације, "Један:Сто", за
мултимедијалне презентације и "Породична кућа", Бранислава Митровића и Јелене Кузмановић за реализовано
архитектонско дело
теоријс ки текс тов и о арх ит ект ури, урб ан из му и гра
ду уруч ен а је мр Злат и Вукс ан ов ић Мац ури за књиг у
„Жив от на ивиц и: стан ов ањ е сир от ињ е у Беог рад у
1919-1941“, кој у је обј ав ио „Орион арт“. Одл ук у је до
нео жири у сас тав у - теор ет ич ар култ ур е Ратко Бо
жов ић (предс едн ик), дипл. инж. арх ит ект ур е Влад и
мир Мако и дипл. инж. арх. Дуб равк а Ђук ан ов ић.
У кат ег ориј и тел ев из ијс ке емис иј е, изл ож бе, мул
тим ед иј алн е през ент ац иј е, наг рађ ен и су дип лом и
ран и инжењ ери арх ит ект ур е - Мариј а Марков ић,
Мариј а Страјн ић, Олг а Лаз ар ев ић, Неб ојш а Сте
ван ов ић, Мил ан Драг ић, Јанко Тад ић, Алекс анд ар
Рис тов ић, Никол а Анд он ов, Мил ош Живков ић и
Марко Мар ов ић за изл ож бу „Јед ан:Сто“, а кој а је
предс тав љен а на Биј ен ал у арх ит ект ур е у Вен ец иј и.
О лаур еат им а је одл уч ив ао жири, кој и су чин ил и
дипл. инж. арх. Дан иц а Јов ов ић Прод ан ов ић (пред
седн ик), дипл. инж. арх. Маја Лал ић и дипл. инж.
арх. Деј ан Баб ов ић.
Награда „Ранко Радовић“ у категорији реализ ов ано
архитектонско дело припала је Браниславу Мит рови
ћу и Јелени Кузмановић за Пор одичн у кућу у улици
Кос те Војиновића, Београд. Одл ук у је донео жири ко
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вљав а крит ериј ум е за њен о вредн ов ањ е у Срб иј и и на
међ ун ар одн ом нив оу, што подр аз ум ев а укључ ив ањ е
реп ублик а бивш е Југ ос лав иј е и зем аљ а из свет а са
кој им а је Рад ов ић сар ађ ив ао или у кој им а је рад ио.
Међ ун ар одн у Наг рад у „Ранко Рад ов ић“ устан о
вил и су 2006. год ин е као суос нив ач и - Удружењ е
ликовн их уметн ик а прим ењ ен их уметн ос ти и ди
зајн ер а Срб иј е - УЛУП УДС као оснив ач, Арх ит ек
тонс ки фак улт ет у Беог рад у, Фак улт ет техн ичк их
наук а у Нов ом Сад у - Деп артм ан за арх ит ект ур у и
урб ан из ам, Инс тит ут за арх ит ект ур у и урб ан из ам
Срб иј е - ИАУС, Зад уж бин а Илиј е Мил ос ав љев ић а
Кол арц а, од 2008. год ин е у стат ус суос нив ач а наг ра
де ушли су Урб ан ис тичк и зав од Беог рад а и Пот и
сје Кањ иж а а.д. а од 2009. год ин е стат ус суос нив а
ча наг рад е доб ил а је и Инжењ ерс ка ком ор а Срб иј е.
Сви рад ов и прис пел и на конк урс предс тав љен и су
на зај едн ичкој изл ож би, кој а је отвор ен а на дан уру
чењ а приз нањ а, 21. дец емб ар, у Муз ичкој гал ериј и
Кол арч ев е зад уж бин е, и трај ал а до 24. дец емб ра. То
ком март а 2013. год ин е изл ож ба ће бит и одрж ан а на
Фак улт ет у техн ичк их наук а у Нов ом Сад у.
Милован Пауновић
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Нема лепших цркава у Северној
Америци од правос лавних
Српска православна црква и сада има доста потребе за изградњом цркава, а
то се нарочито односи на градове, један од њих је и Београд, који има велике
потребе за градњом храмова
* Слободан Кујунџић
Пат риј арх српс ки Ирин еј свој им дол ас ком у
Инжењ ерс ку ком ор у Срб иј е увел ич ао је и дао
пос еб ан знач ај нов оиз аб ран ој Скупш тин и тре
ћег саз ив а. Нар авн о, да Пат риј арх ниј е прис у
ствов ао конс тит у т ивн ој седн иц и Скупш тин е,
већ је у Ком ор у стиг ао нов и скупш тинс ких
саз ив, верификов ан, и изаб рао свој е челн ике –
предс едн ик а и потп редс едн ик а. Проф. др Дра
гос лав Шум ар ац, нов и предс едн ик Скупш тин е
ИКС кратком през ент ац иј ом упоз нао је па
триј арх а Ирин еј а, гос те, нов е и стар е члан ов е
Скупш тин е са историјс ким разв ој ем и трен ут
ним стањ ем Инжењ ерс ке ком ор е Срб иј е. По
сле през ент ац иј е зам ол ио је пат риј арх а Ирин е
ја да се бес ед ом обрат и „инжењ ерс ком нар од у“,
што је Њег ов а свет ост, прих ват ил а и том при
ликом рек ла:

„Прв и пут сам на овом скуп у и прв и пут
имам прил ик у да виш е чуј ем о Инжењ ерс кој
ком ори Срб иј е, и у исто врем е корис тим при
лик у да се зах вал им свим а оним а, сручњ ац им а,
арх ит ект ам а, грађ ев инс ким инжењ ерим а, кој и
су свој тал ен ат, свој е знањ е, прим ен ил и на на
шој црк вен ој арх ит ект ури. Имао сам прил и
ку да осет им плод рад а и прис ус твов ао том е,
пош то смо претп рош ле год ин е, доб ил и пом оћ
од Ком ор е за изг радњ у нов ог икон ос тас а, мер
мерн ог, у град у Ниш у, у црк ви пос већ ен ој ца
ру Конс тант ин у, где ће, као што се зна, идућ е
год ин е, бит и цент ралн а прос лав а једн ог врл о
важ ног дог ађ ај а из историј е црк ве и култ ур е
европс ке – Мил анс ког а едикт а“.
„Драг о ми је што мог у да поз драв им град и
тељ е наш их грађ ев ин а, наш их мос тов а, али и
наш их црк ав а“, нас тав ио је Пат риј арх. „По
знат и су бил и не сам о код нас, нег о и у свет у,
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град ит ељ и, как ав је био Дер око и њем у слич
ни, кој и су прој ект ов ал и, град ил и вел ике зна
чајн е храм ов е. Једн о је врем е учин ил о да се тај
инт ер ес инжењ ер а за градњ у сак ралн их обје
кат а успори, заус тав и, стан е, али како је поч ео
да се обн ав ља црк вен и жив от код нас, како је
дош ла пун иј а слоб од а рел иг иј е и вер е, имам о
вел ик и број инжењ ер а кој и се анг аж уј у, инт е
рес уј у, да ожив е, кроз лит ер ат ур у, да упоз нај у
стил ов е црк ав а наш их, да та знањ а прим ењ уј у.
Зат о и у овом наш ем врем ен у има некол ико ве
ом а леп их црк вен их објек ат а кој и су дел о са
даш њих инжењ ер а наш их. Арх ит ект ур а је део
наш е историј е, поч евш и од разв ој а хриш ћан
ства до дан ас, и оно што ми у Срб ији можем о
да пок ажем о култ урн ом свет у у Европ и и дру
гим крај ев им а, то су наш е вел ике свет ињ е, кој е
су град ил и и стран и, али и наш и стручњ ац и,
инжењ ери, како ран иј е, тако и дан ас, у наш ем
врем ен у и доб у“.
„Оно што бих хтео посебн о да кажем, да
искорис тим ову прил ик у, јес те да би треб ал о
обрат ит и виш е паж ње на наш у нар одн у арх и
тект ур у“, рек ао је Пат риј арх. „Има ту леп их
зград а, ран иј е изг рађ ен их, па је пот ребн о те
стар е грађ ев ин е сач ув ат и, ако су оштећ ен е –
поп рав ит и, конз ерв ир ат и, рев ит ал из ов ат и.
Међ ут им, још је важ ниј е да се то иск ус тво ис
корис ти у сав рем ен ом прој ект ов ањ у, како би
се та наш а вел ик а трад иц иј а искорис тил а и
у наш ем врем ен у. Ово се пос ебн о одн ос и на
градњ у наш их црк ав а. Нем а крај а у Срб иј и где
се не град и нек а црк ва. Има људ и кој и су се за
инт ер ес ов ал и за арх ит ект ур у црк ав а, али има
и наив ац а... Сећ ам се једн ог инжењ ер а кој и је
код Круш евц а град ио једн у вел ик у црк ву, па
кад је дош ао до кров а, ниј е знао како да је за
врш и. То је био вел ик и проблем, па је мор ао да
траж и пом оћ, јер ниј е вод ио рач ун а о тем ељ и
ма њен им, од кој их зав ис и и кров сам е црк ве.
„Ми у Српс кој прав ос лавн ој црк ви веом а
смо зах валн и што ваш а струк а гај и, нег уј е и
разв иј а црк вен у арх ит ект ур у, у чем у прат им о
култ урн и свет“, рек ао је пат риј арх Ирин еј. „И
пор ед прис утн их криз а и нев ољ а кој е имам о,
ипак се не заб ор ав ља црк вен а арх ит ект ур а, од
нос но, та врс та градњ е. Кад би дао Гос под да
екон омс ки ожив им о, да још виш е град им о, јер
знак жив от а једн ог нар од а и једн е екон ом иј е
јес те изг радњ а. Имам о прил ике да вид им о, у
Америц и и Кан ад и, где су рад ил и, прој ект о
вал и црк ве, наш е арх ит ект е, кој е су улепш ал е
Америк у. Нем а лепш их црк ав а у Америц и, од
наш их прав ос лавн их црк ав а. Српс ка прав о
славн а црк ва и сад а има дос та пот реб е за из
градњ ом црк ав а, а то се нар оч ит о одн ос и на
град ов е. Сел а су нам, мањ е виш е, поп уњ ен а,
мад а и наж ал ост, остај у праз на, али зат о има
мо град ов е. Јед ан од њих јес те и Беог рад, ко
ји има вел ике пот реб е за градњ ом храм ов а. У
Грчкој пос тој и јед ан град, Пат ра, кој и, по вел и
чин и слич ан Ниш у, има преко 40 црк ав а, а ми
смо, до пре сам о некол ико год ин а, имал и сам о
три црк ве у Ниш у. Дан ас, Бог у хвал а, имам о
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пот реб у да их у град у на Ниш ав и имам о још
најм ањ е 2-3, да зад ов ољ им о основн е пот реб е,
и да пруж им о мог ућн ост наш ем нар од у да не
гуј е и исп ољ ав а, оно што нам је Бог ом дат о, то
је рел иг иоз ност и жив от у вери“.
„Дак ле, пун о успех а вам жел им у жив от у
ваш ем, пун о мог ућн ос ти да град ит е, јер је то
доб ар знак жив от а и екон ом иј е. Нар авн о, да
ник ако не заб ор ав им о и градњ у наш их црк а
ва. Свако доб ро вам жел им и срећн е Бож ићн е
праз нике. Хвал а“, бил е су пос ледњ е реч и у бе
сед и пат риј арх а Ирин еј а инжењ ерим а Срб иј е.
*Прилог је урађен на основу беседе
патријарха српског Иринеја изговорене у свеча
ном делу Скупштине
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Конс титуисање трећег
скупштинског сазива
Прва, конститутивна, седница трећег сазива Скупштине Инжењерске коморе
Србије одржана је 21. децембра у седишту Коморе у Београду, Булевар војво
де Мишића 37. Трећи скупштински сазив броји 120 чланова (као и сви претход
ни) а конститутивној седници је присуствовало 110 ново изабраних чланова

Конституисање трећег сазива Скупштине догађало се пред дупке пуном салом

Радош О. Драгутиновић

Седницом је председавао проф. др Милисав
Дамњановић, председник другог сазива Скуп
штине ИКС, а помагале су му две дипломиране
правнице – Драгана Ђурић, ВД секретара Коморе
и Ана Ждеро, сарадник за правне послове ИКС.
Скупштина је радила у два дела. У прв ом де
лу је извршена верификација мандат а чланов а
Скупштине ИКС трећег сазив а (што је урадила
петочлана Верификациона комисија), изабра
ни су председник и потпредседник Скупшти
не и разр ешен стари и именов ан нови секрет ар
Скупштине ИКС. Други део је имао свечарски
карактер коме су прис ус твов але високе званице
на чел у са Иринејом, пат ријархом Српске пра
вославне цркве, као и друге црквене и световне
званице, пред којима је концерт одржао Слоб о
дан Трк уља, самоуки српски музичар, мултиин
струмент алис та, композитор и „пев ач грленог и
виз антијског стила“.

Конституисање Скупштине

Отварајући седницу Скупштине председник
Дамњановић је саопштио да је на освнову изве
штаја који му је достављен од стране представника
Секретаријата Коморе, од укупно 120 новоизабра
них чланова, седници Скупштине Коморе при
суствује 110 чланова, што је веома висок број, уз
констатацију да постоји потребан кворум за рад и
пуноважно одлучивање, односно, да седници при
суствује више од половине чланова Скупштине.
Још је изразио наду да ће у оволиком или сличном
броју чланови прис уствовати и свих долазећим
седницама у наредне четири године. Иначе, свих
120 изабраних чланова Скупштине трећег сазива
потврдило је своје мандате. Затим је Председник
позвао проф. др Драгослава Шумарца, председни
ка Коморе, да поздрави прис утне.
„На ове изборе је изашло око 25 одс то члан
ства, што је велика излазност у однос у на прет
ходне изборе које смо имали 2008. године, када
је било око 12-13 процената, па самим тим ваш
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Гласало се само пет пута – за дневни ред, верификоване члано
ве, председника, потпредседника и секретара Скупштине
успех је много већи него што је то било за прет
ходне изборе“, истакао је професор Шумарац.
„Сигурно да је част бити предс тавник инжењер
ске струке. Међутим, то је и велика обавеза. Ова
наша инс тит уција опс таје, пре свега захваљујући
чланс тву и захваљујући предс тавницима које су
чланови изабрали у органе. Зато и очек ујем од
вас, новог сазива Скупштине, да ћете се макси
мално ангажовати и да ћете, пре свега оправдати
поверење које сте добили од гласача инжењера.
Оно што морамо да урадимо у наредном перио
ду, то је пре свега да ојачамо положај инжењера
у нашем друштву. Да бисмо то урадили, мораће
мо да међусобно сарађујемо још више, али и да
остваримо још тешњу сарадњу са ресорним ми
нис тарс твом и са свим минис тарс твима, пре све
га на доношењу закона, подзаконских аката, пра
вилника, да самим тим помогнемо да се омогући
инвес титорима брже и једнос тавније долажење
до папира, односно до реализације тих инве
стиција, а самим тим и наши чланови ће имати
и много више посла. Мораћемо да радимо и на
промени Стат у та. Посебно желим да вас обаве
стим да сам јуче, после седнице Управног одбора,
поднео оставк у на чланс тво у њему, како не бих
дошао у сукоб са одредбама Стат у та. Наиме, по
кровном Коморином док умент у, сваки члан има
право да буде члан само два органа. Дакле, то сам
испоштовао. То другим речима значи, да ће Татја
на Ђорђевић, потпредседница УО ИКС, водити
Комору до избора новог Управног одбора. Желим
вам пуно успеха у рад у и заис та очек ујем макси
мално ангажовање, а имаћемо времена до избор
не Скупштине за Управни одбор и за друге орга
не, да се договоримо ко ће шта да ради. Очек ујем
пре свега од вас иницијативу где можете највише
да допринесете а онда ћемо направити један тим
који ће заис та здушно да ради. Нормално, биће ту
расправа пре доношења одлука, а када донесемо
одлуке, онда ћемо их спроводити“.
„Пре него нас тавимо са даљим радом, желим
да се захвалим председник у Шумарц у на лепим
речима и добрим жељама“, рекао је професор
Дамњановић. „Наравно, то је и жеља свих нас.
Желим једном реченицом да се осврнем на ово
председниково обавештење о подношењу остав
ке. Конс тат ујем да је то лични високо морални
чин који потврђује вреднос ти којима се руководи
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Комора и ова Скупштина. Захваљујем се и ценим
тај гест професора Шумарца, а колегиници Тањи
Ђорђевић, потпредседници Управног одбора же
лим успешно обављање послова, обзиром на ову
околност, коју смо сада конс татовали“.
Онда је уследило усвајање дневног реда од са
мо четири тачке – Потврђивање мандата чланова
Скупштине Инжењерске коморе Србије, Избор
председника Скупштине Инжењерске коморе
Србије, Избор потпредседника Скупштине Ин
жењерске коморе Србије и Разрешење и имено
вање секретара Скупштине Инжењерске коморе
Србије.

Радослав Лекић, председник Верификационе
комисије
За реализацију прве тачке било је потребно
изабрати Верификациону комисију од пет чла
нова, а одредио ју је председник Скупштине :
Радослав Лекић, председник и чланови Драгана
Синобад Петровић, Љубица Бошњак, Латинка
Обрадовић и Драган Јеумовић.
После краће паузе, која је дата да Верифика
циона комисија обави свој део посла, уследио је
нас тавак рада, а први говорник био је Радослав
Лекић, председник Верификационе комисије:
„Према одредбама члана 13.Стат у та, Скуп
штина Инжењерске коморе Србије има 120 чла
нова, а чине је по пет чланова из сваке матичне
секције, док преос талих 100 чланова, до броја 120,
матичне секције бирају сразмерно свом учешћу у
укупном броју чланова Коморе, утврђеном на дан
избора“, рекао је Лекић. „Избори су расписани 3.
септембра, док је изборни процес трајао тачно
два месеца - од 24. септембра до 23. новембра. Из
борна комисија за спровођење избора за чланове
Скупштине објавила је 23. новембра 2012. године
коначне резултате избора и упу тила их председ
ник у Скупштине. Верификациона комисија извр
шила је увид у оставк у проф. др Драгослава Шу
марца, поднет у 20. децембра 2012. године. Такође
смо извршили увид у Одлук у Управног одбора,
којом је конс татовано да је др Небојша Стефа
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новић, дипломирани планер, поднео оставк у на
мандат судије Суда час ти, чиме су се стекли усло
ви за верификацију и његовог мандата. Да закљу
чим – од 120 чланова трећег сазива Скупштине 36
је нових, док је 84 „са иск ус твом“ у рад у овог тела.
Најс тарији члан Скупштине има 75, а најмлађи 33
године. У трећем скупштинском сазиву радиће 38
жена и 82 мушкараца. А када је реч о струкама
у Скупштину су изабрани – 42 грађевинаца, 25
архитеката, 23 електроинжењера, 18 машинаца,
петоро прос торних планера, по двоје технолога и
геолога и по један инжењер геодезије, електрони
ке и шумарс тва. И на самом крају – након извр
шеног увида у резултате избора, Верификациона
комисија, на основу члана 7. Правилника о рад у
Скупштине Коморе, предлаже Скупштини да до
несе следећу одлук у: Верифик ују се мандати чла
новима Скупштине Инжењерске коморе Србије,
изабрани на изборима одржаним од 24. септем
бра до 23. новембра 2012. године“.
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јер смо све одлуке донели једногласно. Радило се,
управо због наведених мањкавос ти, дос та дуго,
скоро два месеца, што је заис та, пред уго. Било је
ту и незадовољних људи и захтева да се избори
пониште. То су ипак врло спорадични случајеви с
обзиром на оволики одзив који се може различи
то тумачити. Сигурно да је одзив већи него што
је био раније, али ја још увек мислим да одзив
није велики и да разлог за то управо лежи у си
стемима којима располаже Комора. Једнос тавно,
не могу да прихватим да 10 или 15 одс то инжење
ра погреше у својим лис тићима. Сасвим сам си
гуран, да инжењери нис у баш толико „трапави“,
него мислим да ту нешто није у ред у са изборном
процед уром, на којој, свакако, треба порадити
до следећих избора. Желим и то да кажем - цео
сис тем Коморе, што се тиче управе и запослених
у Комори – сви су радили пожртвовано, није се
гледало на радно време, нити на било какве при
ватне обавезе. Једнос тавно, рад служби Коморе,
био ја заис та сјајан. На крају чес титам избор и
конс тит уисање Скупштине коморе и желим вам
свима да радите са задовољс твом у колегијалној
атмосфери.“

Бирање и оспоравање председника

Иако је за председника Скупштине могло да
буде предложено максимално осам кандидата
(кандидат ура је валидна ако предложени има по
дршку 15 чланова Коморе, док сваки члан може
да подржи само једног кандидата) предложен је
само један – проф. др Драгослав Шумарац. Кан
дидат уру је предао и касније је образложио Вла
стимир Радоњанин, дипл.грађ.инж. из Новог Са
да, уз подршку 15 чланова Скупштине ИКС.

Игор Марић,
председник Изборне комисије
Затим је Ана Ждеро прочитала имена 120 чла
нова чији су мандати верификовани, што значи
да је почео да тече четворогодишњи мандат тре
ћем сазиву Скупштине Инжењерске коморе Ср
бије, који ће се окончати 2016. године.
„Драго ми је што овде видим позната и мање
позната лица, али и сасвим нова лица“, рекао је
др Игор Марић, председник Изборне комисије.
„Мислим да Извештај Верификционе комиси
је потврђује наш добар рад и драго ми је да смо
овај посао урадили како ваља. Морам да изнесем
неколико утисака, а везани су за изборну проце
дуру. Мишљења сам, уосталом као и комплетна
Изборна комисија, да је процед ура прекомплико
вана и пред угачка, па савет ујемо Скупштини да у
наредних четири године размисли о неким једно
ставнијим методама изборне процед уре. Такође,
морам да се захвалим свим члановима Комисије,

Властимир Радоњанин, овлашћени предлагач
кандидата за председника
„Поштовани председавајући, даме и господо,
поштоване колегинице и колеге, мени је припа
ла част и задовољс тво да у име предлагача крат
ко образложим овај предлог“, рекао је Влас тимир
Радоњанин. „Ја сам из богате професионалне и
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научне каријере проф. др Драгослава Шумарца
одабрао само неколико података, буд ући да га сви
веома добро познајете, да истакнем најбитније
ствари“ (комплетни биографски подаци у посеб
ном антрфилеу уз фотографију професора Шу
марца). Посебно бих желео да укажем да енергија
коју је професор Шумарац уложио у протеклом
период у и спремност и организованост, како ор
гана Коморе, тако и стручних служби које су му у
томе помагале, су доказ да је Инжењерска комора
дос тигла један заис та висок ниво. Комора је данас
респектабилна, у нашој држави, међу чланс твом,
а оно је своју подршку проф. Шумарц у дало и
кроз гласање за чланове Скупштине Ижењерске
коморе, јер је он заис та од свих нас који седимо у
овој сали, добио највећи број гласова, што је та
кође одраз те подршке. Дакле, овај реноме који
ужива у нашој земљи, тако и у земљама региона, а
и шире, недвосмислено нас као предлагача и ме
не као извес тиоца, уверава да ће, ако добије вашу
подршку, проф. Шумарац једнако добро обавља
ти и функцију председника Скупштине“.
С обзиром да Пословник о рад у Скупштине не
предвиђа могућност оспоравања/критиковања
кандидата, већ се расправа отвара тек после утвр
ђивања лис те кандидата, а како је за председника
предложен само један кандидат, проф. др Драго
слав Шумарац, нас туп проф. др Бранислава Ив
ковића, потпуно је дисонантно зазвучао. Бивши
двос труки минис тар (грађевине и технолошког
развоја) у Влади Мирка Марјановића, оспорио је
досадашњи рад и остварене резултате (тврдњом
да их практично и нема), да Комора „није ура
дила ништа“ на увођењу Еврокодова, да је дру
штвени утицај Коморе мали, готово мизеран, да
се њен глас не чује „тамо где треба“. Новоизабра
ног председника Скупштине, по дуговечнос ти
на челним позицијама у Комори, упоредио је са
Милом Ђукановићем, јер Комором руководи од
њеног оснивања.
„Јасно је да су потребне промене и то велике
промене, а велико је питање да ли промене треба
и може да спроведе неко или екипа која је органи
зовала ову Скупштину у момент у када сама себе
промовише на исту функцију“, истакао је профе
сор Ивковић. „Критеријум за избор водећег чове
ка Коморе - неспоран је стручни потенцијал, сви
смо лиценцирани, сви смо струка, свако у својој
области. Свако у својој области има вредност.
Свако се и доказао овде у Србији у својој обла
сти. Многе од вас знам, знам где сте и шта радите.
Али, пос тоје критеријуми који морају бити не
спорни. То су морални критеријуми. Човек који
води Комору мора да поштује сваког члана Ин
жењерске коморе, мора себе тако да квалифик ује
да никако не сме да допус ти да интерном кому
никацијом, пу тем телефона и мејлова, вређа сво
је колеге. Морал је један од великих критеријума
када је у питању човек који треба да води Скуп
штину и који треба да буде у могућнос ти свакога
директно да погледа у лице. Иако је добар део вас
изабран захваљући „директиви“ како да се гласа,
ипак, ви сте већински изгласани, али и знам да
сте квалитетни људи, да вас ваша средина воли.
24

У вас верујем и зато сам се јавио за реч. Ја знам
одавно ко кога воли, ко кога не воли. Међутим,
у питању буд ућност Инжењерске коморе. Ово је
све организовано фантас тично, у потпуно кому

Бранислав Ивковић
нис тичкм маниру, али стварно, изненађен сам ка
ко је то све лепо.
Човек који води Комору мора да поштује сва
ког свог члана Инжењерске коморе. Борба про
тив криминала и корупције, тешка и велика, и
једино јој је равна борба да се покрене привреда.
То јес те задатак Инжењерске коморе Србије. Она
је та која мора да окупи људе. Она је та која мора
да иступа у јавнос ти. Она је та која мора да при
купља ставове својих чланова и да их пласира и
усмерава и да пред њеним ставовима стрепи сва
ко минис тарс тво Владе Републике Србије. У нови
скупштински сазив изабрано је 86 нових људи, па
ми се чини да је било много боље да смо крену
ли другим путем, да буде предложен некога ко је
потпуно „невин“ из досадашњих структ ура, а не
они који владају читаву деценију. Себе уопште не
кандид ујем, то нећу да радим. Дакле, некога ко ће
имати снаге да крене новим путем, ко ће од прича
везаних за теорију прећи у практичну реализаци
ју проблематике живота сваког члана Инжењер
ске коморе Србије, утицаја Инжењерске коморе
Србије, појединца, припадника те Коморе у сва
кој локаној средини, у предузећу и у друштву“.
Све у свему непријатан и непотребан инци
дент, који није одјекнуо међу прис утнима, на
против. Нико се није јавио да га подржи, већ је
моментално био заборављен, чим је диску тант
напус тио говорниц у, а одмах затим и салу, не са
чекавши чин гласања.
Драган Живковић, дипломирани машински
инжењер, стари-нови члан Скупштине, био је
други „једини“ говорник, после избора председ
ника Скупштине ИКС, и са говорнице рекао:
„Желим да захвалим досадашњем председник у
Скупштине Инжењерске коморе и свим чланови
ма који су радили, дакле, укупном претходном са
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зиву и онима који су данас прис утни и онима који
нис у прис утни. Пос тигли су значајан резултат у
рад у и Скупштине и уопште Инжењерске коморе
Србије. Хтео сам да похвалим сав тај рад, све те
људе. Мислим да смо учинили напоре и квалитет,
да се стабилизовао рад Коморе и преко Скупшти
не и осталих органа. Мислим да инжењери нис у
криви за садашњу друштвену сит уацију. Ми смо
о тим, друштвеним проблемима, чес то говори
ли. Мислим да и друштвена заједница на инже
њере гледа као на неки корпус који можда треба
или не треба више увући, да буд у у сит уацији да
каж у своје мишљење и да их саслушају. Што се
буд ућег развоја Коморе тиче, то сам предлагао и
пре четири године, да је неопходно да донесемо
развојни план, да донесемо посебан, стратешки
док умент ове Коморе, који ћемо и донети и ре
ализовати у овом сазиву. Мислим да ћемо имати
све важнију улогу у следећем период у. Оно што
је најбитније, инжењери као корпус раде у свим
инс тит уцијама сис тема, али нисмо интегративно
довољно повезани, јер у скупштинама градова, у
дирекцијама за изградњу и свуда има инжењера,
али нисмо направили тај мод ус да се они повеж у,
како би снага Инжењерске коморе била што већа,
снажнија и утицајнија. Мислим да ће Инжењер
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као је он, и додао – „Прво, захваљујем се и једном
и другом говорник у, и оном који нас је хвалио и
ономе који нас је критиковао. Задржао бих се на
критикама које су упућене од колеге Ивковића.
Што се тиче седница Скупштине, њене припреме,
њеног тока, вођења седнице, оне су реализоване
и вођене у склад у са Пословником о рад у Скуп
штине и наша је дужност да радимо по тим док у
ментима. Прихватам критик у која се односи на то
да можемо више да радимо као Комора, као јед
на организована инс тит уција, која окупља људе
ствараоце, креативне људе, планере, урбанис те,
градитеље у веома великом броју, пошто нас је
преко 25.000 на окупу. Ми о томе веома чес то раз
говарамо и уну тар руководс тва Коморе, са члано
вима са којима долазимо у контакт, са члановима
регионалних комора на терену, јер нам предс тоји
велики посао да Комору, њену активност и оно
што она ради, приближимо најширем чланс тву
Коморе. Када чланови Коморе буд у имали више
речи похвале за оно што се у Комори ради, он
да можемо да кажемо да смо испунили задатак.
За сада, слажем се да долазе оправдане критике
од чланова Коморе да рад у Комори, њених ор
гана, треба да буде другачији. Мислим да ће то
бити у наредном период у. Као и колега Ивковић,
и ја верујем у нове чланове Скупштине. Верујем
да ће овај сазив Скупштине остварити још боље
резултате управо због њеног сас тава. Такође, ве
рујем да ће и нови чланови Скупштине и чланови
старог сазива умети да одлуче кога ће изабрати
за председника Скупштине. Према томе, препу
стимо члановима Скупштине кога ће изабрати“.
Прис тупило се гласању, и од 110 прис утних,
104 је гласало „за“ Драгослава Шумарца, док је
шес торо било „уздржано“.

Нови председник преузима Скупштину

Драган Живковић
ска комора Србије, са новим руководс твом ући у
један период још квалитетнији, да ће та стабили
зација која је била у претходном период у доћи до
изражаја, како би се кренуло неким новим моде
лом и неким храбријим потезима“.
На једина два реаговања поводом предлога за
председника Скупштине ИКС коментар је имао
још само професор Дамњановић:
„Дозволите да се осврнем на ово што је рече
но, тим пре што је, колико сам разумео, господин
Ивковић поред захтева да се његова дискусија у
потпунос ти унесе у записник, и дао одговоре на
примедбе које су биле на рад ове Скупштине“, ре

„Чес титам избор професору Шумарц у на мес то
председника Скупштине и позивам га да нас тави
са вођењем седнице“, био је последњи „радни за
датак“ проф. др Милисава Дамњановића на челу
Скупштине ИКС другог сазива.
„Као прво, захваљујем се на указаном повере
њу, а као друго, желео бих да се захвалим про
фесору Дамњановићу што је маес трално водио
Скупштину претходног сазива, када је било заи
ста тешко“, рекао је нови председник Скупштине
и нас тавио, коментаришући оспоравајућу диску
сију професора Ивковића, „увек је добро имати
оне који имају другачија мишљења. Ми смо наш
Стат ут и сва док умента направили тако да пред
стављају демократску струковну организацију. А
што се тиче изречених примедби - биће прилика
да о томе још продиску т ујемо. Можемо да крене
мо од тога ко је крив за санкције, да не помињемо
Мила Ђукановића и Милошевића,.. Молим вас,
овде сви заборављамо ко је која странка, каква
је странка, јер овде је важна само једна - странка
инжењера. Зато су избори у Комори, као што је
неко од нас овде рекао, увек добри. Заш то? Зато
што поб еде наши. Који су наши? Наши су ин
жењери. То мор амо имати прв о у глави, а биће
прилике да се сви покаж у. Да сви, који су први
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Председник Скупштине другог сазива, проф. др Милисав Дамњановић предаје дужност управо изабраном
„наследнику“ проф. др Драгославу Шумарцу

пут изабрани у Скупштину, дођу и помогну да у
наредне четири године радимо тако да будемо ја
чи и утицајнији, јер за све који хоће да раде мес та
има. Сигурно је да морамо имати јачи утицај на
друштво. Мислим да смо успели дос та у томе кроз
законе, подзаконска акта и правилнике..Мислим
да смо успели, пре свега да остваримо поверење
код чланс тва, што говори ова излазност, у одно
су на остале коморе у Србији и Региону. Морамо
бити поносни на уважавања која долазе од ино
страних комора, али од нас самих највише зависи
колико ћемо успети да у наредном период у буде
бољи, јер ниодког не можемо очекивати нек у по
моћ. Ни једна странка није помагала у оснивању
Коморе. Зато вас молим да овде политик у забора
вимо, али да омогућимо да наши чланови имају и
добију што више послова“.
Онда се прешло на нову тачк у Дневног ре
да – избор потпредседника Скупштине. И за ту
позицију евидентиран је само један кандидат –
Милорад Мирко Миладиновић, дипломирани
инжењер архитект уре, из Краљева, урбанис та по
вокацији и делу, председник ИО Матичне секције
урбанис та и члан Управног одбора ИКС.
„Апсолутно ми је задовољс тво да пред овим
скупом преложим Милорада Мирка Миладино
вића за мес то потпредседника Скупштине Ин
жењерске коморе Србије“, рекла је Наташа Дани
ловић Хрис тић, овлашћени предлагач испред 15
чланова ИКС (детаљнију биографију кандидата
видети у посебном антрфилеу). „Његову канди
дат уру подржава чланс тво Скупштине испред
секција урбанис та, планера, пројектаната и из
вођача радова, односно, свих комориних секција.
Оно што је можда веома важно нагласити је, да
урбанис ту Миладиновића подржавају чланови
који долазе из његовог родног града и региона, из
Краљева“.
„Поштоване колеге, изашао сам за говорниц у
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само да ме видите, јер сигурно да има оних који
ме не познају“, рекао је Мирко Миладиновић, по
сле питања-позива председавајућег „да ли би же
лео“ да се обрати скупу. „Велико је задовољс тво

Наташа Даниловић Христић, овлашћени
предлагам кандидата за потпредседника
и велика обавеза која је нас тала једним оваквим
предлогом, а још веће је задовољс тво што на не
ки начин долазим из бројчано две мање секције,
урбанис ти и планери, и из две различите струке,
јер сам архитекта, професор и грађевинац. Нор
мално, ово намеће обавезу да у даљем рад у још
одговорније прихватим овај посао и оно што је
проф. Ивковић говорио, већи утицај у друштву,
чега смо сви свесни. Мислим да нема овде човека
који то не би желео, само да видимо који је најбо
љи начин да то урадимо.
Од нас у ИО Матичне секције урбанис та, у
овом сазиву, седам је припадница лепшег пола и
само један припадник јачег пола, док у ИО Ма
тичне секције планера имамо две припаднице
лепшег пола и три припадника јачег пола. Према
томе, мислим да су ово добри показатељи“.
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За избор Милорада Мирка Миладиновића на
мес то потпредседника Скупштине ИКС није гла
сао само један члан, а и он је био само уздржан.
Последња, четврта, тачка дневног реда била је
разрешење досадашњег и избор новог секретара
Скупштине.
У скла
д у са чла
ном 23. По
слов
ни
ка о ра
ду
Скупштине, овај орган има свог секретара, који
се бира на предлог председника Скупштине, а на
период од четири године. Јавним гласањем, ве
ћином гласова прис утних чланова Скупштине,
за секретара Скупштине именује се лице из реда
дипломираних правника запослених у Секрета
ријат у Коморе.
У склад у са наведеним Пословником, Скуп
штини је прво предложено да донесе одлук у о
разрешењу пос тојећег секретара Слађане Јанко
вић и да се за новог секретара Скупштине Коморе

Драгана Ђурић ће у наредне четири године
бити секретар Скупштине
изабере Драгана Ђурић, дипломирани правник.
„Колегиница Слађана Јанковић, је на место се
кретара Скупштине изабрана пре четири године,
али је на дужем боловању, па мислим да је и са те
стране одлука о разрешењу крајње целисходна“, ре
као је професор Шумарац. „Са друге стране Драгана
Ђурић, кандидаткиња за новог секретара Скупшти
не ИКС, дос та дуго је у ВД стању, дод уше на мес ту
секретара Инжењерске коморе Србије, али је због
оправданог одс ус тва секретара Скупштине (Сла
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ђане Јанковић), она припремала све неопходне
материјале за седнице Скупштине, последњих го
дину и по, две. Зато мислим да је целисходно да је
чланови Скупштине изаберу за свог секретара“.
Предлози су стављени на гласање, а резултат
је био идентичан – једногласан, па је нови пред
седник Скупштине Драгослав Шумарац, као свој
последњи радни задатак, могао да конс тат ује да
је Слађана Јанковић разрешена, а Драгана Ђурић
именована за секретара Скупштине Инжењерске
коморе Србије.

Свечани део Скупштине

Након првог, радног дела прве (конс тит у тив
не) седнице Скупштине ИКС, одржан је свеча
ни део којем су прис ус твовале високе званице,
патријарх српски Иринеј, протојереј ставрофор
Стојадин Павловић, директор Патријаршијске
управне канцеларије проф. др Војислав Милова
новић, протонеимар Храма светог Саве на Врача
ру, Дејан Ковачевић, саветник Минис тра саобра
ћаја, Милу тин Игњатовић, генерални директор
Саобраћајног инс тит у та ЦИП, Зоран Кос тић, ге
нерални директор предузећа Алпине, Доброслав
Бојовић, директор ГП Напред, и други уважени
гос ти.
Проф. др Драгослав Шумарац, новоизабра
ни председник Скупштине Коморе поздравио је
гос те и захвалио се патријарху Иринеју што је
својим прис ус твом увеличао овај догађај. У пре
зентацији рада Коморе, председник Шумарац се
осврнуо на досадашњи период, у краћим цртама
је предс тавио сис тем организације ИКС и актив
нос ти које се у њој спроводе. Посебно је нагласио
конс тантни пораст броја чланова Коморе који се
утрос тручио од оснивања 2003. године. Наиме,
када је планирано оснивање Инжењерске комо
ре Србије, процењивано је да број чланова неће
прелазити неколико хиљада. Песимис ти су твр
дили да их неће бити више од 2.000, док су опти
мис ти „давали главу“ за 4.000 чланова УКС. Он
да су сви били потпуно збланути кад је одмах за
чланс тво поднето преко 7.000 захтева, односно, у
2003. години лиценцирано је 7.491 инжењер спе
цијализован/неопходан код изградње гражевин
ских објеката, односно, производну прос тора. На
крају 2004. било је 12.645 чланова, 2005. – 14.642 ,

27

Glasnik

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ИЗБОРИ 2012

Патријарха Иринеја су дочекали заједно нови и стари председник Скупштине Коморе

2006. – 16.404, 2007. – 18.532, 2008. – 19.204, 2009.
– 21.433, 2010. – 22.713, 2011. – 23.942 и последњег
дана 2012. године Инжењерска коморе Србије
имала је 25.023 чланова.
Потом је предс тавио активнос ти Коморе усме
рене ка чланс тву и струци, сарадњу са ресорним
минис тарс твом и рад на међународној сарадњи,
истакавши чланс тво ИКС у међународним ин
жењерским асоцијацијама - Светској асоцијаци
ји инжењерских комора (WFEO), Европском са
вет у инжењерских комора (ECCE) и Европској
асоцијацији грађевинских инжењера (ECEC).
Председник Шумарац је посебно истакао дру
штвено ангажовање Коморе кроз чланс тво у Дру
штву за подизање Храма Светог Саве на Врачару,
давање донације за израд у иконос таса Цркве све
тог цара Конс тантина Великог и царице Јелене у
Нишу, као и хуманитарну донацију намењену из
градњи куће породици Рачић из Краљева, чији је
дом тешко оштећен у земљотрес у који је задесио
овај град 2010. године.
Завршивши са предс тављањем „кратке исто
рије Коморе“ нови председник Скупштине проф.
др Драгослав Шумарац, позвао је патријарха срп
ског Иринеја, да се обрати инжењерима Србије.
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„Први пут сам на овом скупу и први пут имам
прилик у да више чујем о Инжењерској комори
Србије“, биле су прве речи Патријарха у беседи
којом се обратио инжењерима Србије. „У исто
време корис тим прилик у да се захвалим свима
онима, сручњацима, архитект ама, грађевинским
инжењерима, који су свој таленат, своје зна
ње, применили на нашој црквеној архитект ури.
Имао сам прилик у да осетим плод рада и при
сус твов ао томе, пошто смо претпрошле годи
не, добили помоћ од Комор е за изградњу нов ог
иконос тас а, мермерног, у град у Ниш у, у цркви
посвећеној цару Конс тантин у, где ће, као што
се зна, идуће године, бити цент рална прослав а
једног врло важног дог ађаја из историје цркве и
култ ур е европске – Миланског а едикт а“.
(Комплетну беседу патријарха Иринеја
објављујемо у рубрици Крупан план).
Након беседе патријарха српског Иринеја при
сутни су уживали у концерт у Слободана Трк уље,
српског уметника, мултиинс трументалис те, ком
позитора и певача грленог и византијског стила,
који је изводио музик у инспирисану народном
традицијом на један иновативан и њему свој
ствен начин.
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Добродошлицу Српском патријарху пожелео је и најстарији члан
Скупштине трећег сазива Светислав Синђелић

Његова светост патријарх српски Ири
неј надахнутом беседом обратио се ин
жењерима Србије и замолио их да пре
дано раде на одржавању и развијању
националне градитељске традиције

У пратњи патријарха Иринеја били су протојереј ставрофор
Стојадин Павловић и директор Патријаршијске управне канце
ларије проф. др Војислав Миловановић, протонеимар Храма
светог Саве на Врачару

Тихомир Обрадовић, председник Коми
сије за информисање ИКС, захвалио се
патријарху Иринеју на доласку у кућу
инжењера Србије, поклонио му „наше
новине“ и замолио га за интервју.

У част Патријарха српског и новоизабране Скупштине Инжењерске коморе Србије музицирао је Слобо
дан Тркуља, мултиинструменталисте, композитор и певач презентирајући музику инспирисану народ
ном традицијом
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Нови челници Скупштине
Драгос лав Шумарац
Проф. др Драгослав Шумарац рођен је у Рашки, 25. августа 1955. године.
Грађевински факултет у Београду завршио је 1979. године, као студент ге
нерације, са просеком 9, 51. Магистрирао је 1983. године на Грађевинском
факултету Београдског универзитета, са просечном оценом 10. Доктори
рао је на Универзитету у Илиноису, Чикаго (САД) 1987. године. Од 1979.
године до данас ради на Грађевинском факултету у Београду, прво као аси
стент, од 1984. године, од 1988. године као доцент, од 1993. године као ван
редни професор, а од 1998. године као редовни професор.
Од 2001. до 2004. године био је министар урбанизма и грађевине у Влади
премијера др Зорана Ђинђића. У његовом мандару донет је Закон о плани
рању и изградњи, којим је први пут основана Инжењерска комора Србије
2003. године.
Марта 2007. године изабран је за председника Инжењерске коморе Ср
бије. Пре ове функције у Инжењерској комори Србије био је председник
Надзорног одбора у периоду од 2003. до 2004. године. Био је и председник
Комисије за међународну сарадњу од 2005. до 2007. године.
Од 2007. до 2012. године био је председник Управног одбора „Пошта Ср
бије“, док је од априла 2006. до јуна 2009. године био председник Српског
друштва за механику. Члан је Националног савета за високо образовање.
Маја 2010. године изабран је у Европску академију наука у Бриселу, а
новембра 2012. године изабран је и за потпредседника Европског савета
инжењерских комора.
Члан је уређивачког одбора International Journal of Damage Mechanics у Сједињеним Америчким Државама од 1992. го
дине до данас. Био је коуредник Прве Међународне конференције механике оштећења, одржане у Београду 2012. године.
Више пута је награђиван од Универзитета у Београду за висок просек у току студија 1975. и 1979. године. Добитник
је Награде Привредне коморе Београда за најбољи магистарски рад у области грађевинарства 1984. године, Награде др
Растко Стојановић за најбољи рад учесника млађих од 35 година на Конгресу Београдске примењене механике у Врњачкој
Бањи 1988. године. Добитник је Награде Скупштине Града Београда, Октобарске награда за област науке, заједно са проф.
др Душаном Крајчиновићем, за књигу „Основи механике лома“ издање „Научна књига“, Београд 1990. године. Аутор је ве
ликог броја научних и стручних радова. Ожењен је и отац је троје деце.

Милорад Мирко Миладиновић
Милорад Мирко Миладиновић рођен је у Краљеву 8. мар
та 1954. године. Гимназију је завршио у Калифорнији (УСА), а
Архитектонски факултет на Београдском универзитет у. У току
дугогодишње каријере радио је у Градској управи Краљево као
секретар Одељења за урбанизам, а затим у Заводу за урбанизам
и касније у Дирекцији за планирање и изградњу града Краљева.
Искључиво је радио на пословима просторног и урбани
стичког планирања. Учествовао је као руководилац и члан ти
ма на великом броју просторних и урбанистичких планова ши
ром Србије. Између осталог, планова који су рађени за градове
Краљево, Рашку, Ивањицу, Деспотовац, Врњачку Бању.
Члан је Инжењерске коморе Србије од њеног оснивања
2003. године и носилац нулте лиценце за урбанизам. У проте
клом периоду био је председник Извршног одбора Матичне
секције урбаниста и члан Управног одбора Инжењерске комо
ре. У оквиру Матичне секције урбаниста организовао је веома
посећена предавања поводом признатих светских факултета
и традиционални сусрет Forum Urbanum. Ожењен је и отац је
двоје одрасле деце.
припремио: Милован Пауновић
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Сас тав трећег сазива Скупштине
Инжењерске коморе Србије
У склад у са одр едб ам а Пос ловн ик а о
рад у Скупш тин е ИКС, Верифик ац ион а
ком ис иј а пот врђ уј е манд ат е изаб ран им
члан ов им а, али и све друг е дог ађ ај е и
одл уке важ не за рег ул арн ост конс тит уи 
сањ а нов ог саз ив а Скупш тин е. Пет оч ла
ну Верифик ац ион у ком ис иј у сач ињ ав ал и
су: Рад ос лав Лек ић, дип лом ир ан и грађ е
винс ки инжењ ер, предс едн ик и члан ов и
- Драг ан а Син об ад Пет ров ић и Љуб иц а
Бош њак, дип лом ир ан и инжењ ери арх и
тект ур е, Лат инк а Обр ад ов ић, дип лом ир а
ни грађ ев инс ки инжењ ер и Драг ан Јеум о
вић, дип лом ир ан и прос торн и план ер.
Верифик ац ион а ком ис иј а пот врд ил а је
манд ат е свих 120 изаб ран их члан ов а тре
ћег саз ив а у ком е је 36 нов их члан ов а и 84
„са иск ус твом“ у рад у овог тел а. Најс та
рији члан Скупш тин е има 75, а најм лађ и
33 год ин е. У трећ ем скупш тинс ком саз ив у
рад ић е 38 жен а и 82 муш кар ац а. А кад а
је реч о струк ам а, у Скупш тин у су иза
бран и – 42 грађ ев инц а, 25 арх ит ек ат а, 23
елект рои нжењ ер а, 18 маш ин ац а, пет ор о
прос торн их план ер а, по двој е техн ол ог а
и геол ог а и по јед ан инжењ ер геод ез иј е,
елект рон ике и шум арс тва. У нов ом са
зив у су и тројиц а еx мин ис тар а – Урош
Бањ ан ин (члан каб ин ет а Станк а Радм и
лов ић а), проф. др Бран ис лав Ивков ић
(каб ин ет Мирк а Марј ан ов ић а) и проф. др
Драг ос лав Шум ар ац (каб ин ет др Зор ан а
Ђинђ ић а).
След е имен а свих 120 верификов ан их
члан ов а, са инф орм ац иј ом из кој е су ма
тичн е секц иј е, кол ико члан ов а секц иј а да
је, кол ико су глас ов а освој ил и, кој а им је
неп ос редн а струк а и из ког рег ион алн ог
цент ра пот ич у.
План ери 5: Драг ан а Дунч ић (55), Алек
санд ар Вуч ић ев ић (59), Неб ојш а Стеф ан о
вић (43), Снеж ан а Пав лов ић (48) и Драг ан
Јеум ов ић (46), сви дип лом ир ан и прос тор
ни план ери.
Урб ан ис ти 8: Драг ан а Сиљ ан ов ић-Коз о
дер ов ић (25), Тат јан а Бурс аћ (44), Љуб ин а
Стеф ан ов ић-Тас ић (70), Нат аш а Дан ил о
вић-Хрис тић (60), Жак лин а Глиг ориј ев ић
(43), Влад ис лав а Жив ан ов ић-Рис тов ић

(24), Мил ор ад Мил ад ин ов ић (41) и Дра
ган а Син об ад-Пет ров ић (29), сви дип ло
мир ан и инжењ ери арх ит ект ур е.
Прој ект ант и 57: Лаз а Вукоб рат (53),
Мил ан Кек ан ов ић (44), грађ. СУ Јас ми
на Жив ан ов (130), Лаз ар Куз ман ов (127),
арх. (НС), Рад ос лав Лек ић (170), Влас ти
мир Рад оњ ан ин (126) грађ. НС, Бран ис лав
Бањ ац (138), Миод раг Мал ин ов ић (124)
маш. НС, Мир ос лав Сим еун ов ић (136),
Ђур а Орос (120) елек ро НС, Мил ан Са
марџ иј а (107) отс НС, Свет лан а Кар ан о
вић (815), Зор ан Рад ој ич ић (793), Мил ан
Глиш ић (791), Драг ан а Вас иљ ев ић-Том ић
(762), Мирј ан а Груб ер (752), Гор ан а Вас и
љев ић-Мил ов ан ов ић (749), Горд ан а Ђур а
нов ић (714), Брат ис лав Илић (710), Мио 
драг Нес тор ов ић (701) арх. БГ, Драг ос лав
Шум ар ац (883), Над а Пав лов ић (846), Ју
лиј а Лаз ић (804), Ранк а Јов ан ов ић (780),
Зор ан Луков ић (742), Слоб од ан Мит ро
вић (739), Бран ис лав Ивков ић (689), Пре
драг Ниш ев ић (684) грађ. БГ, Маја Тод о
ров ић (838), Бран ис лав Ерц ег ов ић (751),
Зор ан Стај ић (725), Пет ар Вас иљ ев ић
(697), Мир ос лав Стан ој ев ић (686) маш.
(БГ), Зориц а Нес тор ов ић (827), Љиљ ан а
Дод ић (799), Биљ ан а Гај ић (794), Зор ан
Хаџ ић (766), Драг ан Игњ ат ов ић (724),
Зор ан Шип ет ић (721), Горд ан а Вујн ов ић
(662), елект ро БГ, Зориц а Јок ић-Јанков ић
(738), Мил у т ин Стеф ан ов ић (697), Тош а
Нин
ков (683), отс БГ, Са
њ а Ан
т ић-Пе
тров ић (84) грађ. КГ, Олив ер а Бош ков ић
(77), маш. КГ, Доб рил а Рад ов ан ов ић (70)
елект ро КГ, Мил ан Пет ров ић (70), грађ.
ВА, Прв ос лавк а Јов ан ов ић (68) грађ. ЧА,
Рад ом ир Мил ек ић (81) елект ро ЧА, Са
ша Рад ој ев ић (186) арх. КВ, Саљ ах уд ин
Мур ат ов ић (158) грађ. КВ, Мил ис ав Дам
њан ов ић (197) арх. НИ, Драгослав Сто
јић (202), Слађ ан а Коц ић (138), Љуб иш а
Мит ић (123) грађ. НИ, Рад ив ој е Стој ан о
вић (144), маш. НИ, Брат ис лав Ђорђ ев ић
(156) елект ро НИ
Изв ођ ач и рад ов а: Ана Јар ам аз ов ић
(44), Мар иј а Турк аљ-Мат ић (39) грађ.
СУ, Мил ош Мед ић (115), арх. НС, Љиљ а
на Гајд об ранс ки (137), Ђорђ е Дел ић (95),
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Јов о Смиљ ан ић (94) грађ. НС, Вељко Мал
баш ић (134), Бранко Сим ић (121) маш.
НС, Драг ан Вуј ов ић (114), Нов иц а Ву
кот ић (80) елект ро НС, Љиљ ан а Бош њак
(673), Том ис лав Ђорђ ев ић (599), Влад ан
Ђук ић (566) арх. БГ, Лат инк а Обр ад о
вић (686), Свет лан а Сав ић-Рис тић (637),
Урош Бањ ан ин (631), Влад ис лав Макс и
мов ић (626), Глиг ор Обрен ов ић (603),
Свет ис лав Синђ ел ић (585), Сим о Цвет ић
(582), Мил енко Вук ић ев ић (567), Дам ир
Пец о (560), Снеж ан а Кос тић (533), грађ.
БГ, Бис ерк а Шварц (662), Рад ос ав Гал ић
(615), Бој ан Богд ан ов ић (605), Бран ис лав
Џин ић (571), Зор ан Крс тић (560) маш. БГ,
Вес на Илић-Мил ов ан ов ић (697), Мил ош

ИЗБОРИ 2012
Арс ен иј ев ић (639), Мом ир Стан ој ев ић
(607), Дес им ир Рач ић (555), Сим о Рач а
нин (541), Срђ ан Јевт ић (516) елект ро БГ,
Мил у т ин Игњ ат ов ић (642), Нов иц а Пе
тров ић (610) отц БГ, Мил ом ир Поп ов ић
(49) грађ. КГ, Душ ан Лук ић (64) маш. КГ,
Гор ан Сав ић (43) елект ро КГ, Нен ад Кр
стив ој ев ић (46) грађ. ВА, Вас ил иј е Вуј ић
(71), грађ. ЧА, Периц а Луков ић (68) елек
тро ЧА, Бранко Рад ом ир ов ић (162) грађ.
КВ, Рад ојко Роглић (123) елект ро КВ, Ду
шан Петков ић (189), Стев ан Стеф ан ов ић
(115), Пред раг Благ ој ев ић (111), Син иш а
Ђорђ ев ић (93) грађ. НИ, Драг ан Живко
вић (150) маш. НИ, Драг ан Ранч ић (115),
елект ро. НИ.

ИЗБОРИ У МСП И МСИР

Изабрано десеторо
председника подсекција
Изб ори за предс едн ике подс екц иј а Ма
тичн е секц иј е прој ект ан ат а и Мат ичн е
секц иј е изв ођ ач а рад ов а, практ ичн о су се
пок лоп ил и са изб орим а за Скупш тин у Ко
мор е, па су вер ов атн о зат о бил и „у друг ом
план у“, одн ос но, о њим а се мног о мањ е
гов орил о у инжењ ерс кој јавн ос ти, што не
знач и да нис у прош ли у оштром надм е
тањ у бројн их канд ид ат а и вел иког број а
глас ач а. Уостал ом, ево како су се одв иј ал и
изб ори за предс едн ике подс екц иј а МСП и
МСИР.
Пос туп ак предл аг ањ а канд ид ат а за из
бор предс едн ик а подс екц иј а спров ед ен је
од 24. септ емб ра до 15. окт об ра и у те три
нед ељ е приј ав љен о је укупн о 98 имен а –
48 у МСП и 50 у МСИР. Тако се у МСП за
предс едн ике подс екц иј а приј ав ил о: за ар
хит ект е 9, грађ ев инц е 11, маш инц е и елек
трои нжењ ер е по 10 и за остал е техн ичке
струке 8 канд ид ат а. Кад а је реч о МСИР
стањ е је изглед ал о овако: за грађ ев инц е
13, арх ит ект е 9, маш инц е 9, елект рои н
жењ ер е 10 и за остал е техн ичке струке 9
канд ид ат а.
Глас ачк и пос туп ак за изб ор предс едн и
ка подс екц иј а МСП и МСИР спров ед ен
је од 25. окт об ра до 23. нов емб ра и у том
период у, за 98 канд ид ат а је глас ал о 5.090
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члан ов а, одн ос но, тол ико је прис тигло
глас ачк их лис тић а. Изб орн а ком ис иј а ни
је обр ад ил а 144 глас ачк их лис тић а, кој и
нис у стигли у предв иђ ен ом рок у. Међ у
тим, преглед ал и су 4.946 лис тић а и кон
стат ов ал и да је исп равн их 4.578, али и 368
неи сп равн их.
Кад а је реч о Матичн ој секц ији про
јект ан ат а, за 48 канд ид ат а за предс едн и
ке подс екц иј а глас ал о је 3.730 члан ов а,
а најв иш е глас ов а су доб ил и и пос тал и
предс едн иц и: за подс екц иј у арх ит ек ат а
Иван Раш ков ић (338), грађ ев ин ац а Љу
биш а Мит ић (150), маш ин ац а Зор ан Ста
јић (245), елект рои нжењ ер а Зор ан Хаџ ић
(211) и за подс екц иј у остал их техн ичк их
струк а, Мил ан Сам арџ иј а (52 глас ов а).
Већ смо рек ли да је у Мат ичн ој секц иј и
изв ођ ач а рад ов а бил о 50 канд ид ат а за кој е
је глас ал о 3.105 члан ов а. Најв иш е глас ов а,
а тим е и функц иј у предс едн ик а подс ек
циј а остварил и су: Љуб иц а Бош њак (89)
– арх ит ект е, Душ ан Петков ић (271) – гра
ђев инц и, Братислав Џин ић (278) – ма
шинц и, Вес на Илић-Мил ов ан ов ић (201)
– елект рои нжењ ери и Нов иц а Пет ров ић
(51) – остал е техн ичке струке.
Радован Радовић
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ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

БОЖИДАР ПЕТРОВИЋ 1922 - 2012

ОДЛАЗАК НАРОДНОГ НЕИМАРА
У смирај дана 28. децембра 2012. године у граду који је
основан књажевским указом, повукао је последњу црту
српски архитекта, професор универзитета и народни гра
дитељ Божидар Петровић
У питомом шумадијском селу Дићи, општина Љиг, рођен
је 15. јула 1922. године, Божидар Бошко Петровић. Основну
школу завршио је у родном месту, а гимназију у најближем
градићу - Горњем Милановцу.
Непосредно после рата, уписује се на Архитектонски од
сек ондашњег Техничког факултета у Београду на коме је
дипломирао 1952. године. Као запажен студент и спортиста,
на препоруку професора, запослио се у Енергопројекту, где
је радио наредне четири године углавном на пројектима за
земље Блиског истока.
Универзитетску каријеру почео је јануара 1956. годи
не избором за асистента на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду, да би шест година касније, 1962.
постао доцент, 1976. ванредни, а 1983. редовни професор
Универзитета у Београду, на предметима Механика и от
порност материјала и Теорија система. Цео свој професор
ски радни век на Архитектонском факултету посветио je из
учавању сложених проблема из области механике, статике
и опште теорије система и у извесном смислу теорији про
цеса пројектовања.
Паралелно са радом на факултету, професор Петровић
је, самостално или као дугогодишњи сарадник Института за
архитектуру и урбанизам Србије руководио израдом више
комплексних студија као што су: студија за урбанизацију
стамбеног насеља „Трећи километар“ у Бору (1972 - 1973.
година), Студијом за изградњу система НС-79 у Новом Саду
(1979.), док је у сарадњи са професором Милованом Радо
вановићем учествовао у изради дела под називом „Трећи
елемент“ у оквиру Просторног плана Србије 1984. и 1985.
године. Од 1976 – 1979. године био је директор Института за
архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС).
Под руководством професора Петровића, 1984. године
израђена је Студија проблема изградње кућа на подручју
Копаоника погођеног земљотресом са предлогом хитних
решења за изградњу у 1984. години. Студију је израдио тим
стручњака из ИАУС-а и Института за испитивање материја
ла СР Србије.
У пензију одлази 1987. године, али тада као да почиње
његов нови струковни живот – потпуно се посвећује про
јектовању кућа надахнутих предајним градитељством и
временом, стварајући потпуно препознатљив стил. У сво
јим пројектима и реализацијама породичних кућа трага за
инспирацијом у народној градитељској баштини и негова
њем традиционалних кућа у Србији као неимарског под
стицаја и узора. Вредно помена је и то да је оквиру студије
Просторни план општине Штрпце 1989 – 1991. године, коју
је израдио Географски институт Српске академије наука и
уметности, професор Петровић заједно са професором Зо
раном Петровићем, израдио студију Сиринићке жупе.
Професор Петровић је током свог стваралачког века,

који је трајао готово седам деценија, понео велики број на
града и признања, а последња је била Награда за животно
дело Инжењерске коморе Србије, која му је уручена на Дан
Коморе 14. јуна 2012. године, месец дана пред његов 90. ро
ђендан. Награда за животно дело професору Божи Петро
вићу, чини изузетну част Инжењерској комори Србије, али
и стваралачки подстрек за сваког од чланова највеће наци
онале стваралачке и креативне струковне организације.
Стваралачки опус архитекте, професора универзитета и
народног неимара Божидара Петровића, има у себи дија
лектичко јединство супротности. На једној страни су разли
чите области које су га заокупљале, од статике, урбанизма,
теорије система, егзактног приступа у процесу пројектова
ња, до пројектовања привредних и индустријских објеката,
учешћа у редовној и последипломској настави и управи Фа
култета, а на другој је вишедеценијска, тиха и непоколебљи
ва борба за пројектовање кућа инспирисаних народним
градитељством, тачније, борбом да се непресушна ризница
народне културне баштине врати на место које јој припада .
Оно што га чини јединственим и сврстава у ред најзна
чајнијих српских архитеката друге половине ХХ века јесу
ђердани кућа нанизани широм Србије (преко 160 пројеката
и изграђених објеката) чија особеност и уникатна вредност
леже у искреном приступу аутора да кућа „није механичка,
већ органска творевина, она је доживљај и симбол, а не са
мо сазнање“.
Чланови Инжењерске коморе Србије ће гајити успомену
на велико дело свог, до скоро најстаријег активног члана у
духу „струковног тестамента „ који је колега и учитељ Божа
Петровић једном приликом изрекао: „Свакога дана, часа и
тренутка, педаљ по педаљ, нит по нит, спајати прошлост и
будућност, наслеђе и пројекцију и остварити тај обострани
однос, како бисмо били учесници, а не само сведоци овога
времена“.
Приредио: Тихомир Обрадовић
Аутор фотографије: Станко Костић
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МЕРИДИЈАНИ

Међународни фестивал архитектуре „Зодчество 2012“ – Москва,
11-14. октобар и 11-12. децембар

Професија архитект – време за промене
XIX Међународни фес тивал архитект уре „Зод
чес тво 2012“ одржан је у изложбеном центру
„Мањеж“ у Москви и то „у два дела“ – због огром
ног обима експоната и превеликог научно – тео
ријског програма. Тако је научно – теоријски део
„Зодчес тва 2012“ одржан од 11. до 14. октобра,
док се изложбено манифес тациони део догађао
од 10. до 13. децембра. На првом догађању „Зод
чес тва 2012“, научно – теоријском, предс тавници
Коморе су били нас тавници Београдског универ
зитета – професор Петар Арсић (Архитектонски
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фак ултет) и проф. др Јован Деспотовић (Грађе
вински фак ултет). На „децембарски нас тавак“
пу товао је само професор Арсић, којом прили
ком је учес твовао у рад у Међународног жирија
за доделу награда и признања за остварења током
протекле године, и то у две категорије – пројекти
и реализације.
Тема XIX Међународног фес тивала архитект у
ре „Зодчес тво 2012“ била је „Професија архитект
– време за промене“. Професори Арсић и Деспо
товић, активно су учес твовали у рад у пленарне
сесије и по комисијама. У оквиру
рада Комисије за законодавс тво
и образовање разматрано је се
дам тема, док су у Комисији за
архитектонске праксе разматра
на следећа питања: Издавање и
стицање лиценци, Комора умес то
савеза архитеката – преднос ти и
мане, Енергетска ефикасност, . . .
Посебно су биле занимљиве и
динамичне расправе у Комисији
за архитектонске праксе, па им
посвећујемо нешто више пажње.
У расправи о издавању и сти
цању лиценци, важно је напо
мену ти да у Русији до сада није
пос тојала комора инжењера ни
ти комора архитеката. Питањем
лиценцирања архитеката бави
ла се комисија Савеза архитека
та Русије. Сис тем лиценцирања
био је дос та компликован, због
регионалних специфичнос ти и
различитос ти уну тар Русије, као
култ уролошки разноврсне и те
риторијално огромне земље.
Посебан проблем предс тавља
ло је учешће, ангажовање и рад
инос траних инжењера, посебно
архитеката. Ова се сит уација до
датно искомпликовала уласком
Русије у WТО (Светску трговин
ску организацију), због бројних
обавеза које су из тог учлањења
проистекле. Русија је управо у
припремама за формирање комо
ре архитеката, те су бројни гос ти
из инос транс тва (међу којима и
чланови наше делегације) изнели
иск ус тва у формирању и функ
ционисању својих инжењерских
или архитектонских комора.
Једна од главних дилема која се
током дискусија искрис талисала
је следећа: да ли комора треба да
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буде формирана од стране и у оквиру одговарају
ћег државног минис тарс тва, или да буде форми
рана и да функционише као независно тело.
Комора умес то савеза архитеката – преднос ти
и недос таци. Током дискусија сагледани су бројни
модалитети односа цеховских или професионал
них удружења - савеза (архитеката, инжењера) и
комора (инжењера, архитеката), са позитивним и
негативним последицама, са преднос тима и недо
стацима. Гос ти из инос транс тва такође су изне
ли веома различите примере из својих средина,
али су такође истакли да нис у ретки случајеви да
су коморе првобитно формиране на један начин,
а да су после неколико година, током провере у
пракси, претрпеле темељне промене у поглед у ор
ганизације, устројс тва, надлежнос ти,...
Када је било речи о међународним иск ус твима
у рад у коморе инжењера, занимљива иск ус тва и
решења изнеле су колеге из САД, а која говоре у
прилог посебне пажње са којом се ради са инже
њерским - архитектонским подмлатком. Пос тоје
посебне секције младих инжењера и младих архи
теката у асоцијацијама, чак студената инжењер
ских - архитектонских фак ултета, са учлањењем,
учешћем и радом на одређеним програмима, оба
вљањем праксе у оквиру асоцијација и програма
комора, међународном разменом, и др. На тај на
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чин припремају се буд ући инжењери-архитекти
за чланс тво у коморама-асоцијацијама.
Енергетска ефикасност – стандарди, прописи,
пракса. Веома много се говорило о новим тех
нологијама, новим стандардима, као и типовима
лиценци који су проистекли из технолошких те
ковина.
Питањима „Образовање и пракса – повратни
утицаји, легислатива“, такође је посвећена велика
пажња, а изнета су иск ус тва инос траних гос тију
по питању сталног образовања током радне ка
ријере, на освајању нових знања и нових техно
логија, нових стандарда и легислативе. Такође су
презентирани различити сис теми оцењивања и
бодовања, као обавеза потврђивања лиценце за
обављање делатнос ти.
Приликом децембарског одржавања Међуна
родног фес тивала архитект уре „Зодчес тво 2012“,
професор Арсић, који је истоме прис ус твовао,
искорис тио је прилик у/позив да посети Белору
сију и град Минск. Наиме, организатори Међуна
родног конк урса за реконс трукцију и проширење
комплекса стадиона „Динамо“ у Минску, позвали
су професора Арсића да учес твује у рад у међуна
родне експертске групе за процењивање и оцењи
вање радова прис тиглих на наречени конк урс.
		 Петар Арсић/Јован Деспотовић

Састанак пет регионалних инжењерских комора – Подгорица, 30-31. октобар

Инжењерска иницијатива за регионалну сарадњу
Делег ација Инжењерске комор е Србије је од 30. до
31. октобра 2012. године учес твов ала на сас танк у пред
ставника регионалних комора у Подгорици. Учесници
скупа били су предс тавници Комор е овлашћених архи
текат а и инжењера Македоније (КОАИМ), Инжењер
ске зборнице Слов еније (ИЗС), Инжењерске комор е
Србије (ИКС), Хрв атске комор е грађевинских инжење
ра (ХКГИ) и Инжењерске комор е Црне Гор е (ИКЦГ).
Испред Инжењерске комор е Србије скуп у су прис у
ствов али проф. др Драгослав Шумарац, председник
Инжењерске комор е Србије и Алекс андар Леко, пред
седник Комисије за међунар одн у сарадњу ИКС.
Проф. др Мирко Орешковић из ХКГИ изнео je пред
лог текс та Одл уке о покрет ању „Инжењерске иници
јатив е за регионалн у сарадњу“. С обзир ом да су сви
учесници били сагласни са текс том у целини, исти је
парафиран од стране свих учесника скупа. Овим је
пос тављен камен темељац за оснив ање „Инжењерске
иницијатив е за регионалн у сарадњу“. По парафира
њу док умент а, скуп у се обратио Марв ан Абдел Хамид,
председник Светског удружење инжењера (World Fe
deration of Engineering Organizations - WFEO), који је
конс татов ао да је ово био историјски догађај за ин
жењерску струк у и да овај док умент по дефинитив
ном потписив ању треб а послати свим владама наших
земаља, да би се видело колико је инжењерска струка
напредов ала. Оценио је да на основу док умент а „Ин

жењерске иницијатив е за регионалн у сарадњу“ наше
комор е могу да пос тан у лидери у струци региона и
да заједничким радом могу да нас тупају и на страним
тржиштима. Предложио је да се после потписив ања
овог док умент а закаже сас танак пет регионалних ко
мора (ИКС, ИЗС, ХКГИ, ИКЦГ и КОА ИМ) са комора
ма арапских земаља на коме би се разгов арало о међу
собној сарадњи. Ову идеју су сви топло поздравили. У
даљем разгов ору је конс татов ано да прис утне комор е
трен утно окупљају и предс тављају око 43.500 овлашће
них инжењера различитих струка и да ће тај број по
рас ти на око 49.000 уколико нам се придруже четири
комор е из Хрв атске (архитекат а, машинских, елект ро
и геодетских инжењера), као и слов еначка Комора ар
хитекат а. С обзир ом колика је то стручна и интелек
туа лна снаг а, лако је претпос тавити шта све удружени
могу да ураде.
Догов ор ено је да свака од комора учесница скупа
у Подгорици, изнесе пред своје орг ане/инс тит уције
(управне одб ор е) предлог одл уке „Инжењерске иници
јатив е за регионалн у сарадњу“ и донесе одл уке о њеном
прихват ању, како би се њено ожив отвор ење, дефини
тивно потпис ано, реализ ов ало на заседању Генералне
скупштине ECEC, 16 - 17. нов ембра у Беч у.
Сас танак регионалних инжењерских комора орг а
низ ов ан је у оквиру одржав ања 11. годишњице рада и
пос тојања Инжењерске комор е Црне Гор е
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Девета седница Генерална скупштина ECEC – Беч, 16-17. новембар

Професор Шумарац потпредседник ECEC

Ново руководство ECEC
Средином новембра (16-17. XI) у Бечу је одржана 9. Гене
рална скупштина Европског савета инжењерских комора
ECEC (European Council of Engineering Chambers - ECEC), на
којој су поред председника, изабрана и тројица потпредсед
ника. Друга најважнија тема била је регионална, балканска,
сарадња кроз потписивање документа „Инжењерске иници
јативе за регионалну сарадњу“ који је претходно парафиран
на састанку у Подгорици 30-31. октобра 2012. године. Пред
ставници свих присутних комора су потписали документ, с
изузетком Хрватске коморе грађевинских инжењера, чији
Управни одбор до тог момента (16. XI) није заседао те самим
тим није могао да одобри овај предлог.
Следећег дана одржана је Девета седница Генералне скуп
штине ECEC. Седницу је отворо Jozef Robl, акт уелни пред
седник ЕСЕС који је, после кратког уводног излагања позвао
Rudolfa Kolbea, потпредседника Аустријске савезне коморе
архитеката и инжењерских конс ултаната да, као домаћин
скупа, одржи уводни говор. После њега су се скупу обрати
ли и Горазд Хумар, бивши председник ЕССЕ и Dirk Bochar,
генерални секретар FEANI-а. Након тога, скупу се обрати

ла Сандра Прпић, службеница за везу ЕСЕС у Бриселу која
је поднела извештај о својој и делатности својих сарадни
ка на заступању интереса инжењера, чланова ЕСЕС, пред
Европским парламентом и Европском комисијом. У свом
излагању објаснила је своје и деловање њених сарадника по
питању четири најважније теме: прва, Директива европске
комисије о професионалним квалификацијама и профе
сионалној картици, друга, Директива европске комисије о
јавним набавкама, трећа, Енергетска ефикасност и четвр
та, Зелена градња. Посебно треба поменути да је Европски
парламент усвојио иницијативу о увођењу професионалних
картица и инсистира на њиховој што скоријој примени, тако
да ће исте ускоро постати обавезне. Такође, важна информа
ција је и то да је Европска комисија у завршном поступку
усвајања Европске директиве о јавним набавкама. Потом се
скупу обратила Marija Vasilaku, заменица градоначелника
града Беча, нагласивши значај инжењерских струка за раз
вој и просперитет друштва.
Свакако најважнија тачка дневног реда били су избори
за руководеће позиције u ЕСЕС. За председника ЕСЕС пред
ложена су два кандидата, Чртомир Ремец, председник Ин
жењерске зборнице Словеније и Efstatios Tcegos, секретар
Техничке коморе Грчке. Резултат гласања је био 9:7 у корист
господина Ремеца који је тиме постао нови председник ЕСЕС.
Потом се прешло на гласање за места три потпредседника.
С обзиром да су за та места била предложена само три кан
дидата, један од тројице тренутних потпредседника, Hans Ul
rih Kamajer из Немачке, Hans Jorg Lecner из Италије (иначе
Аустријанац из покрајине Јужни Тирол) и Драгослав Шума
рац из Србије, сва тројица су акламацијом изабрани.
Затим је уследио избор генералног секретара ЕСЕС, и ту
функцију ће убудуће обављати Klaus Turidl из Аустрије.
Овим избором је створена још боља позиција за будуће де
ловање на свим пољима како Инжењерске коморе Србије та
ко и „Инжењерске иницијативе за регионалну сарадњу“.

56. Генерални скуп ECCЕ – Дубровник, 25-27. новембар

Инжењерска коморе Србије пос тала члан ECCE
56. Генерални скуп европске асоцијације грађевинских ин
жењера (European Council of Civil Engineers - ECCE) одржан је у
Дубровнику од 25. до 27. новембра. Инжењерску комору Срби
је, представљали су Татјана Ђорђевић, потпредседник УО ИКС
и Радослав Лекић, члан УО ИКС. 56. Генерални скуп свечано су
отворили - Горазд Хумар, председник ECEC и Звонимир Север,
председник Хрватске коморе грађевинских инжењера (ХКГИ).
Поздравне говоре одржали су и Иван Врдољак, министар гра
ђевине и просторног планирања Хрватске, Марван Абделха
мид, председник WFЕО, kao и Jozef Robl, председник ЕССЕ.
Након тога, презентације су одржали, најпре проф. др Горан
Пуж и Алексеј Душек на тему развојног програма Републике
Хрватске кроз грађевинарство и инвестиције, а затим су усле
диле презентације осталих учесника.
На Kонференцији је учествовало 28 делегација из различи
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тих европских земаља, од којих је 20 имало право гласа. Оно
што је најважније за Инжењерску комору Србије, јесте да смо
једногласно примљени у чланство ECCE.
Први човек ECCE-a, од новембра ове до новембра 2014. го
дине, биће Шпанац Fernando Branko, који је поред одлазећег
председника Хумара и петорицу новоизабраних чланова, тако
ђе изабран за члана Извршног одбора.
За чланове Извршног одбора изабрани су Nick Zygouris
(Грчка), Wlodzimierz Szymczak (Пољска), Vincentas Stragys (Ли
тванија), Massimo Mariani (Италија) и Jose Francisco Saez Ru
bio (Шпанија). Новоизабрани чланови су предложили двојицу
кандидата за будућег председника ECCE, за период 2014 – 2016.
година, и то представника Грчке Nicka Zygourisa и представни
ка Пољске Wlodzimierza Szymczaka. У наредном кругу гласања
за „челника“ ECCE-а изабран је пољски представник.
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Сусрет Регионалне канцеларијЕ Суботица и Жупаније Чонград – Суботица, 23. новембар

Заједнички пројекти за
ЕУ прекограничне фондове
На иницијативу Комисије за међународну сарад
њу Инжењерске коморе, а у организацији Регионал
ног одбора Суботице - Подсекција дипломираних ин
жењера архитект уре и дипломираних грађевинских
инжењера, одржан је 23. новембра састанак са пред
ставницима Мађарске инжењерске коморе - Жупаније
Чонград, са циљем успостављања регионалне сарадње
између суседних пограничних регионалних центара, а
у интерес у размене знања и искустава ради унапређе
ња инжењерске струке, са освртом на многа заједнич
ка питања и проблеме, као и могућности сарадње на
њиховом заједничком решавању.
Испред Регионалног центра Суботица скупу су при
суствовали Бранка Хегедиш – председница Подсекци
је пројектаната, Живослав Стојановић – председник
Подсекције извођача радова, Вилмош Тот, саветник
при локалној самоуправи општине Кањижа, док су Ка
ваи Шандор и Корнелија Еветовић Цвијановић при
суствовали као чланови Организационог одбора и
Комисије за међународну сарадњу Инжењерске комо
ре Србије. Делегацију Инжењерске коморе Жупаније
Чонград чинили су: Бодор Деже - председник, др Кор
моци Ерне – потпредседник, Торнаи Ласло – подпред
седник струковне секције конструктиваца и др Ченке
Золтан - члан председништва Инжењерске коморе
Жупаније Чонград и члан председништва Мађарске
инжењерске коморе. Учеснике прекограничног скупа
поздравили су чланови Комисије за међународну са
радњу ИКС, Корнелија Еветовић Цвијановић и Каваи
Шандор, након чега се приступило разговорима о ис
куствима увођења Еурокодова и енергетским пасоши
ма зграда, а посебно о могућностима сарадње на зајед
ничким пројектима у области вода (пијаће, подземне,
надземне воде) чије решавање је од заједничког инте
реса, као што је заштита и кориштење реке Тисе, Кере
ша са каналском мрежом.
У оквиру прекограничног сусрета инжењерских ко
мора Србије и Мађарске, одржана су и два предавања,
а оба су одржали представници Инжењерске коморе
Жупаније Чонград: „О нашим водама - препоруке за
остваривање програма за бољи квалитет пијаће воде“,
предавач је био Бодор Деже и „Креативна небеска ка
пија на аеродрому у Будимпешти“, предавање је одр
жао Торнаи Ласло.
Основ предавања „О нашим водама“ - чинило је ис
траживање квалитета воде за пиће која се дистрибуи
ра корисницима на територији Мађарске, и усклађи
вање квалитета воде, посебно у делу смањења штетних
материја у води (арсена, нитрата и др.) са дозвољеним
вредностима прописаним у земљама чланицама ЕУ.
Предавач се осврнуо на искуства везана за имплемен
тацију - примену норми и прописа ЕУ у овој области
за Жупанију Чонград- посебно околину Сегедина, ко

ја су битна и за стручњаке из нашег региона, нарочи
то Суботице, јер се за пијаћу воду углавном црпе воде
из истог водоносног слоја са приближно истим рефе
рентним вредностима. Предавању су прис уствовали
стручњаци из Јавног комуналног предузећа које се
бави дистрибуцијом воде на територији Суботице и
стручњаци у овој области са Грађевинског факултета и
других установа и предузећа из нашег региона и кон
структивним питањима и дискусијом допринели ква
литет у предавања.
Тема другог предавања „Креативна небеска капија
на аеродрому у Будимпешти“ била је посебно зани
мљива с обзиром да је предавао Торнаи Ласло, дипл.
инж.грађ. који је био водећи пројектант конструкци
је и технологије грађења на овом објект у. „Небеска
капија“, нови објекат аеродрома „Ференц Лист“ у Бу
димпешти отворен марта 2011. године, истиче се сво
јом посебном архитект уром, коју са приступне стране
објект у каракерише затворена архитектонска струк
тура подређена функцији, док је фасада оријентисана
према писти отворена и прозрачна, захваљујући гран
диозном 16 метара високом стакленом зиду, који за
једно са аеродинамичним обликом крова подсећа на
крило авиона. Носећа конструкција крова се састоји
од тропојасних просторних главних носача распона 68
метара, који су у појас у стакленог зида ослоњени на
ред стубова у облику латиничног слова V. Статички и
динамички прорачуни су вршени према Еурокод стан
дардима уз кориштење софтвера Consteel. Израда еле
мената конструкције је била могућа захваљујући кори
штењу рачунарски вођене машине за сечење челичних
цеви, као и увођењем напредних технологија у произ
водњи и заваривању.
За челичну кровну конструкцију „Небеског двори
шта“ (SkyCourt) Европски савет за челичне конструк
ције (ECCS - European Convention for Constructional
Steelwork) доделио му је 2011. годиние једно од најпре
стижнијих међународних признања - European Steel
Award, награду која се додељује сваке друге године са
циљем да се подржи пројектовање и извођење креа
тивних и иновативних челичних конструкција.
На крају једнодневног скупа закључено je да je ово
почетак заједничке сарадње коју је у наредном перио
ду потребно обогатити и проширити. У том ду ху дого
ворена је узвратна посета представника Регионалног
центра Суботица Инжењерској комори Чонградске
Жупаније у оквиру које би се наставили разговори и
интензивирали и конкретизовали предлози везани за
размену знања и искустава. Убудуће ће се посебан ак
ценат ставити на заједничке пројекте регионалног ка
рактера који би били усмерени према фондовима ЕУ,
посебно оним (фондовима) који поспешују прекогра
ничну сарадњу, односно, регионални развој.
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Делегација Регионалног центра Ниш обишла подручје погођено земљотресом у Бугарској

Размењена искуства земљотресног
инжењерства
Регионални одбори подсекције дипломираних
инжењера архитект уре матичних секција Пројекта
ната и Извођача радова Регионалног центра Ниш,
организовали су и реализовали 27. новембра струч
ну екскурзију у Бугарску, како би посетили подручје
погођено земљотресом, град Перник и околину. У
делегацији је било петнаестак инжењера свих струка
на челу са Драганом Живковићем, вођом пута. До
маћин посете делегације Регионалног центра Ниш
била је бугарска комора КИИП (Камара на инже
нерите в инвестиционо проектиране - Регионална

Учесници посете подручја погођеног земљотресом у Бугарској са
домаћинима у околини града Перника
колегија Софија - град ) са којом Инжењерска комо
ра Србије има дугогодишњу сарадњу. Нишку делега
цију је у Софији дочекао Георги Кордов, председник
КИИП са својим сарадницима.
Стручна посета је реализована у два дела. У пр
вом делу су бугарски званичници, у Софији (конфе
ренцијска сала хотела Радон) презентирали три пре
давања-анализе о земљотресу у подручју Перника,
док је други део реализован на терену – обиласком
оштећених зграда/објеката у Пернику и околини.
Након поздравних речи које су упутили пред
седник КИИП, Георги Кордов и члан нишке деле
гације, Председник Скупштине Коморе, проф. др
Милисав Дамњановић, приступљено је реализаци
ји првог дела програма. Први излагач била је инж.
Соња Георгијева, испред Бугарског министарства
грађевине и изнела законске оквире по којима се
пројект ује и гради у Републици Бугарској, и са при
хваћеном регулативом Евро кодова, која се приме
њује у процесу израде пројеката. Истакла је да су у
Републици Бугарској увели, да нови објекти морају
да имају Техничке пасоше, који садрже све техничке
карактеристике зграде. Други излагач била је проф.
др Михаела Путева са департмента за земљотресно
инжењерство у Националном инстит ут у за геофи
зику, геодезију и географију, Академије наука Репу
блике Бугарске, који је представио извештај сачињен
после земљотреса у Граду Пернику и околини. Пред
ставила је хронолошки земљотресе, који су се дого
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дили у Бугарској и последице које су ти земљотреси
изазвали. Трећи излагач био је инж. Цветко Тужа
ров, представник града Перника, који је презентовао
последице земљотреса на карактеристичним јавним
објектима. Он је приказао и поједине пропусте у
градњи оштећених објеката, као и примере санације
тих објеката.
Георги Кордов, предсеник КИИП је обезбедио
прилично обимну документацију за овај скуп, а по
сле излагања била је дискусија на основу приказаних
примера оштећених зграда и мера које су предузете
за њихову санацију. Он је изнео пример добре сарад
ње и похвалио учешће два инжењера из Србије, који
су се добровољно укључили у рад са њиховим екипа
ма, одмах после земљотреса.
После завршених излагања/предавања и прегледа
документације, гости, заједно са домаћином, госпо
дином Кордовим, упутили су се у обилазак поједи
них објеката у граду Пернику. Посећена је Техничка
школа која је претрпела оштећења, као и расхладни
торањ термоелектране који је напола био срушен.
Након тога посећено је село Дивотино, десетак ки
лометара поред Перника, где је у присуству председ
ника општине Румена Сергијева, погледана оштеће
на основна школа, на којој су почеле санације, у виду
ојачања спољних стубова и греда. Посећена је и једна
индивидуална стамбена зграда која није могла да се
санира, па је изграђена нова. На крају обиласка Пер
ника и околине посећена је управна зграда Градског
водовода, која је споља наизглед била мало оштеће
на, али је унутар објекта, у ходницима, преградним
зидовима и подовима, било приличног оштећења.
Присутни су се уверили да је почела санација која је
изведена специјалним поступком уградње челичне
решеткасте конструкције, монтиране на лицу ме
ста у заварено вијчаним спојевима. Веза између ста
ре бетонске конструкције и челичне конструкције
остварена је путем уградње специјалног бетона који
се производи у македонској фирми Адинг из Скопја.
После свих обилазака домаћини из КИИП су
приредили угодно дружење коме су се прикључили
и председник Бугарске инжењерске коморе, инж.
Стефан Кинарев и предедник КИИП за град Перник,
инж. Калин Рангелов. Током дружења и разговора
закључено је да се у Нишу одржи стручни скуп на
коме би се детаљније презентовало непосредно са
гледавање оштећења на објектима и прикупљене ин
формације на лицу места, ради одговарајућих струч
них анализа са циљем упознавања ширег чланства
Инжењерске коморе Србије.
			
Александар Панчић
Рубрику МЕРИДИЈАНИ припремила
Ана Ждеро, секретар Комисије за међународну
сарадњу ИКС
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Висок а ефик асност и у
2012. години
У три рока за полагање стручних испита (март-јуни-новембар) то
ком 2012. године пријавило се 1.655 кандидата, док је неопходну
степеницу (положен стручни испит) за добијање професионалне
лиценце „прескочило“ 1578 кандидата из 13 инжењерских стру
ка плус просторни планери
Слободанка Симић

На последњи овогодишњи рок за полага
ње стручних испита, новембарски, изашло
је 642 кандидата од којих је 617 положио
стручни испит, што чини скор успеха од
преко 96 процената. Преостали постотак,
мањи од четири, није успео у првом поку
шају, па је 21 кандидат упућен на поправни
испит из општег или посебног дела струч
ног испита, док ће четворица кандидата мо
рати да понове полагање.
Анализирајући број кандидата који су
полагали стручни испит у новембарском
испитном року 2012. године, по областима,
највише кандидата у овом року, као и у јун
ском испитном року 2012. године, полагало
је стручни испит из области енергетске ефи
касности зграда. Подсећамо да је Изменом и
допуном Правилника о условима, програму
и начину полагања стручног испита у обла
сти просторног и урбанистичког планира
ња, израде техничке документације и гра
ђења („Службени гласник РС“, бр. 14/2012)
прописано и право на полагање стручног
испита за одговорног инжењера за енергет
ску ефикасност зграда, које имају лица са
најмање четири године радног искуства у
струци и која су завршила Обуку из области
енергетске ефикасности зграда, у складу са
програмом Инжењерске коморе Србије.
Следи списак успешно окончаних пола
гања, по областима полагања стручног ис
пита: област енергетске ефикасности зграда
301 кандидата, 79 за архитектонску струку,
за област урбанизма 16, односно, петоро
за област просторног планирања. Следи 91
кандидат за грађевинску струку, 33 за ма
шинску, 55 за електротехничку, 12 за сао
браћајну, 14 за област геодезије, по петоро
кандидата за технолошку и мелиорациону
струку и један кандидат за област водопри

вреда ерозивних подручја.
Да се вратимо на поднаслов, односно, на
почетак и да погледамо које су струке дале
највећи допринос повећању броја чланова
Коморе.
Као што се и очекивало највећи број про
фесионалних лиценци 591, дат је стручња
цима за енергетску ефикасност зграда. Од
мах треба рећи да су међу њима инжењери
свих струка које чине чланство Инжењер
ске коморе Србије.
Није тајна да од укупног броја чланова
ИКС - 25.032 (на дан 31. децембар 2012.) ви
ше од половине чине архитекти и грађевин
ци. Тај однос је задржан и кад је реч о кан
дидатима са положеним стручним испитом,
будућим лиценцираним члановима Комо
ре, па је током 2012. године 295 грађевинаца
и 286 архитеката положило стручни испит.
Следе кандидати са електротехнике – 169
и машинства – 130. Све остале струке уче
ствују са двоцифреним и једноцифреним
бројем кандидата који су положили струч
ни испит: урбанисти – 42, саобраћајци – 32,
геодете – 23, просторни планери – 16, техно
лози – 14, пејзажни архитекти – 12, струч
њаци за мелиорацију – седам и за област во
допривреде ерозивних подручја – четворо.
Иначе, у Инжењерској комори Срби
је увелико су почеле активности везане за
организацију полагање стручних испита у
мартовском испитном року 2013. године.
Као и у претходним испитним роковима,
комисије за полагање стручног испита при
премају семинаре а Комисија за полагање
стручног испита из области енергетске ефи
касности зграда, заказала је обуке из обла
сти енергетске ефикасности за кандидате
који су пријавили полагање стручног испи
та у мартовском испитном року 2013. Обука
се као и у претходном испитном року одр
жава у Београду, Нишу и Новом Саду.
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Подршка за четири монографије
Ивана Лазин

Расписив ање Конк урс а за суфинансирање пројекат а
из облас ти урб анизма, чији је главни циљ пружање фи
нансијске помоћи у вези суфинансирања пројекат а који
су од интер ес а за усавршав ање рада чланов а Комор е, а
посебно за чланов е Матичине секције урб анис та, једна
је од бројних активнос ти предвиђених Планом и про
грамом рада Матичне секције урб анис та за 2012. годин у.
Извршни одб ор Матичне секције урб анис та је на 27. ре
довној седници одржаној 20. јула 2012. године, именов ао
Комисију за суфинансирање пројекат а у следећем сас та
ву: др Нат аша Даниловић Хрис тић, дипл.инж.арх., пред
седница и чланови мр Тихомир Обрадовић, дипл.инж.
арх., и Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.
У склад у са задацима Комисије, распис ан је Конк урс
у дневном лис ту „Политика“, 03. септембра 2012. годи
не. Након истека пропис аног рока за прис тиз ање при
јав а, размот рене су и пров ер ене исп уњенос ти основних
услов а помен у тих пријав а (у склад у са критеријумима и
исп уњенос ти услов а у поглед у легитимитет а подноси

оца захтев а). Комисија је конс татов ала број и структ у
ру приспелих пријав а, класификов ала их, размот рила у
плен ум у и пров ерила исп уњеност услов а из Конк урс а.
На распис ани Конк урс прис тигло је седам пријав а и
то у тематској облас ти – стручне публикације, през ен
тације /књиг а, часопис а, CD/DVD, док умет арних фил
мов а) и softwer-а. Након размат рања прис тиглих захтев а
за суфинансирање пројекат а, Комисија је, у двос тепеном
пос тупк у, предложила да се четири пројект а суфинанси
рају, што су чланови Извршног одб ора Матичне секције
урб анис та и чланови Управног одб ора ИКС, одобрили.
Одобрена су четири пројект а/захтев а: Мир ослави Пе
тровић Бал убџић - монографија „Река и градски про
стор у Србији“ на примеру: Ваљев о, Ужице и Панчев о,
Љиљани Вујковић - монографија „Култ урна пејз ажна
баштина Србије“, Злати Вукс ановић Мац ура - моно
графија „За европски Београд 1921-1922: Пројекти са
Међунар одног конк урс а за Генерални план Београда“
и Удружењу грађана друштва архитекат а, монографи
ја „Резулт ати рада на Летњој школи архитект ур е у Бач у
2011. и 2012. године“.

ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ

Одржана четири предавања у Београду и два у Нишу
МИЛАНА МИЛОВИЋ

Крајем 2012. године, током новембра и децембра месе
ца, у оквиру Програма перманентног усавршавања одр
жано је шест предавања и то четири у Београд у и два у
Нишу.
Предавање на тему “Опције управљања комуналним
чврс тим отпадом”, одржала је др Зорана Науновић, дипл.
инж.техн. у Београд у 5. новембра 2012. године. На пре
давању је предс тављен преглед концепта интегрисаног
управљања отпадом са презентацијом метода управљања
чврс тим комуналним отпадом.
“Управљање пројектном док ументацијом и примена
одговарајућих пакета и стандарда” била је тема предавања
које су одржали Милован Главоњић, дипл.инж.ел., Андреј
Орешник, дипл.инж.ел. и Едвард Стенрад, дипл.инж.ел.,
22. новембра 2012. године у Београд у. Прис утни учесни
ци су имали прилик у да се упознају са прописима који су
преузети из Европске Уније и њиховом практичном при
меном у електропројектовању.
Др Марина Ненковић Ризнић, дипл.пр.планер и мр
Душан Шљиванчанин су одржали предавање на тему
“Процена утицаја на животну средину при изградњи ре
гионалних депонија у Србији”. Предавање је одржано 5.
децембра 2012. године у Београд у. На предавању су пре
зентована акт уелна иск ус тва у пос тупк у планирања ло
кација за управљање отпадом. Посебан осврт је био дат
на методологију и иск ус тва у процени могућих утицаја на
животну средину и дефинисање мера за превенцију или
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смањење негативних утицаја.
Предавање са темом – “Теорија и примена микро арми
раног бетона, трећи део”, одржали су мр Предраг Благоје
вић, дипл.грађ.инж. и мр Дарко Живковић, дипл.грађ.инж.
из Ниша. Предавање је одржано 14. децембра у простори
јама Регионалног центра Ниш. Циљ предавања је био упо
знавање широког аудиторијума са новим материјалима и
могућностима примене микро армираног бетона.
Доцент др Драган Кос тић, дипл.грађ.инж. Вук Мило
ше
вић, дипл.инж.арх. и Алек
сан
дар Ву
чур, дипл.инж.
арх. одржали су предавање са темом - “Висећи и шато
рас ти кровни сис теми у савременој пракси”. Предавање је
одржано у Нишу 21. децембра, на коме су се инжењери
упознали са развијеном методологијом нумеричко-експе
рименалне дијагнос тике. На предавању је дат приказ ре
шених реа лних проблема у привреди.
Професор др Александар Петровић, дипл. инж. маш.
и Илија Ковачевић, дипл.инж.маш. одржали су предава
ње на тему “Преглед и оцењивање усаглашенос ти опреме
под притиском у склад у са новим техничким прописима”.
Предавање је одржано 27. децембра 2012. године у Бео
град у. На предавању је било речи о законској регулативи,
о опреми под притиском, испитивању и контролисању
опреме, обиму и садржају док ументације за опрему под
притиском као и оспособљавању учесника за сас тављање
и тумачење док ументације, како при куповини опреме из
рађене према новим законским прописима, тако и у ток у
експлоатације, ремонта и испитивања опреме која ради
под притиском.
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Природни и обновљиви рес урси
у првом плану
У периоду септембар-децембар, иако су избори за нови сазив Скупштине ИКС,
односно, за председнике подсекција у две највеће матичне секције били „у пр
вом плану“, све регионалне канцеларије интензивно су реaлизовале активно
сти од интереса за своје чланство, од предавања, скупова, трибина, до струч
них посета енергетским и саобраћајним објектима широм Србије
Вера Бубоња

Регионални центар Београд
Одбор дипломираних инжењера осталих техничких
струка, организовао је 5. септембра обилазак и упознава
ње инжењера за заштит у од бујица и ерозије са пробле
матиком бујичних токова и ерозионим процесима дуж
акумулација ХЕ „Ђердап 1 и 2“, као и одржавање стручног
скупа са том проблематиком у Доњем Милановц у.

Округли сто: „ Мелиоративци урадимо нешто за струку”
Удружење бујичара Србије сваке године организује
стручну екск урзију, са сусретима бујичара Србије. Ове
године, то је било у суорганизацији са Инжењерском ко
мором Србије. Задатак ових стручних екск урзија, као и
сусрета, је упознавање са оствареним резултатима и про
блемима који прате област уређења бујица и заштите од
ерозије у Србији и инос транс тву. Ове године, предмет
стручне екск урзије је био обилазак десне обале Дунава на
сектору приобаља, од ушћа реке Млаве до ушћа Тимока, у
трајању од три дана, 5 – 7. септембра 2012. године. Жеља је
била Управног одбора Удружења бујичара да се млади, ли
ценцирани инжењери, заједно са старијим стручњацима,
упознају са изведеним радовима за заштит у високих оба
ла и обала притока (већих и мањих) које су под утицајем
успора по садашњем режиму рада ХЕ „Ђердап 1 и 2“, као и
низводним делом до ушћа Тимока, односно, радовима на
заштити од бујица.
Стручна екск урзија, не само да је имала практичан
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карактер, односно, обилазак објеката за заштит у од бу
јица, него и предавачки карактер, где су стручњаци из
ове облас ти имали предавања и излагања током стручне
екск урзије. Теме које су биле излагане су: „Уређење бу
јичних токова и урвинских процеса на подручју Великог
Градишта“ - Милета Милојевић; „Заштита акумулација
ХЕ „Ђердап 1 и 2“ од наноса, проузрокованих ерозионим
процесима“ - Зоран Гавриловић; „Задржавање плу тају
ћег наноса у акумулацији ХЕ Ђердап 1, у циљу побољша
ња хидро-енергетског потенцијала“ - Зоран Гавриловић;
„Развој Националног парка Ђердап“ - Душан Мрђа и „Тек
тонски процеси на подручју Ђердапске клис уре“ - Раден
ко Лазаревић.
На основу утисака прис утних који су учес твовали на
стручној екск урзији, обилазак терена и излагања струч
них лица је у потпунос ти испунило очекивања, са обиљем
корисних информација.
Одбор дипломираних инжењера архитект уре органи
зовао је и одржао 9. октобра предавање са темом: „Изгу
бљено градитељско наслеђе Београда током периода из
међу два светска рата“. Предавач је био архитекта Иван
Марковић који је предс тавио један број срушених, дева
стираних и реконс труисаних објекат а који су прет рпели
најв ећа оштећења током Другог светског рат а, односно
реконс трукције након 1945. године. Осим овог а, прика
зао је и такозван у папирн у архитект уру, односно мно
ге пројекте који никада нис у реализ ов ани у Београд у.
Симптоматично је што су и пор ед огромног раз арања
у самом рат у, многобројни вредни објекти архитект ур е
прет рпели раз арања и рушења и после рат а, за време ап
сол у тис тичке ком унис тичке владавине, која није трпела
архитект уру стилов а, него је много тог а било порушено
и реконс труис ано, у стил у такозване модерне архитек
тур е без орнаменат а и украс а. Такав пример је зграда
Поште 1, пор ед Железничке станице, која је била изв ан
редан пример стилске архитект ур е, која је реконс труи
сана и лишена свих елеменат а стила и пос тала безлична
и обична. Такође су промењене и зграде Двор ов а, од
носно зграде у Пионирском парк у. Предав ач Марковић
је, такође, приказ ао и многобројне квалитетне пројек
те који нис у оствар ени/реализ ов ани. За пример је узео
пројекте: Теразије, арх. Ков аљевског, комплекс зграда
око Ташмајданског парка и Нар одне скупштине, арх.
Шамб она, односно, палате „Алб анија“, арх Злоковића и
друге. Посебно је указ ао на многе проблеме у заштити
квалитетног архитектонског наслеђа. Предав ању је при
сус твов ало око двадесет посетилаца, који су паж љив о
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пратили предав ање и на крају се развила веома инспи
ратив а расправ а, па је скуп/предав ање пот рајало дос та
дуже него уобичајено.
Одб ор дипломираних машинских инжењера, орг ани
зов ао је 26. октобра стручн у посет у ХЕ „Ђердап 1“.
Стручна посет а ХЕ „Ђердап 1“ у Кладову, обу хватила
је обилаз ак главног погонског објект а ове хидроелек
тране, где су добијене најв ажније инф ормације, почев
од историјат а до техничких дет аља (димензије бране,
капацитети, проток воде, бродске прев однице, ...), од
носно, улогом елект ране у елект роенергетском сис тем у
Србије. Посећена је тематска изложба фотографија, где
је приказ ана историја елект ране, од почетка радов а на
изградњи бране до данашњх дана. Уследио је обилаз ак
главног погонског објект а – машинске сале, где је упра
во у ток у ревит ализ ација једног од шест агрег ат а, док
је на галерији приказ ан филм о ревит ализ ацији прв ог
агрег ат а, којим је дат увид у сас тавне делов е сваког еле
мент а агрег ат а - турбина, генератор са статор ом и ро
тор ом, лежајеви и друго, као и у уну т рашњост самог
агрег ат а. После тог а је посећена елект рокоманда, где су
предс тављени начини регулације рада агрег ат а, надз о
ром над радом рум унских агрег ат а, као и са усаглашав а
њем рада елект ране са хидролошким приликама.
Посет а је била веома инс труктивна и корисна, понај
више за машинце, елект ричар е и грађевинце, који су се
упознали са решењима из својих струка на једном не
свакидашњем објект у.
У орг аниз ацији Регионалног одб ора дипломираних
инжењера архитект ур е, 22. нов ембра је одржано пре
дав ање: „Зоне заштите непокретних култ урних доб ара
у светлу канона и стандарда базираних на савременим
прописима“ у Београд у.
У увод у излагања мр Гордана Марковић је упознала
прис утне са специфичнос тима култ урног наслеђа и по
себнос тима третмана ду ховне баштине код одређивања
зона заштите у контекс ту прос торног и урбанис тичког
планирања – пу тем презентирања пос тојећих података и
иск ус тава, а према критеријумима заштите непокретних
култ урних добара и заштите нематеријалног наслеђа.
Следило је упознав ање са стеченим обав ез ама уста
новљеним канонима Васељенских саб ора, са законском
регулатив ом микро-амбијент а Србије као и са регула
тивним смерницама макроамбијент а – европских зема
ља, са ист акн у тим компетенцијама у облас ти заштите
култ урног наслеђа.
Регионални одб ор дипломираних грађевинских ин
жењера орг аниз ов ао је 23. нов ембра стручн у посет у
градилишту – „Нови мост на Дунаву (Зем ун-Борча)“.
Пре поласка на само градилиште Видоје Јовичић, дипл.
грађ.инж. упознао је посетиоце са активнос тима које су
претходиле самом процес у изв ођењу радов а, са пред
нос тима изградње мос та и пратећих саобраћајница и са
процесом израде пројектне док умент ације у Саобраћај
ном инс тит у т у ЦИП из Београда.
Обилаз ак градилишта орг аниз ов ан је уз вођс тво Ми
лет а Машовић, дипл.грађ.инж., Николе Жарковића,
дипл.грађ.инж. и осталих стручних лица који учес твују
у процес у изв ођења објект а. На почетк у су анализиране
фаз е радов а и технологије изв ођења радов а (припремни
радови, привремене грађевине, изградња прис тупних
саобраћајница и градилишних пу тев а, привремено зау
зимање воденог тока, изградња главне конс трукције, се
верне и јужне прилазне конс трукције). Нар очит а пажња
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посвећена је фаз ама израде стуб ов а мос та применом
Ларсен талпи. Колеге Машовић и Жарковић посебно су
през ентирали упот ребу грађевинске мех аниз ације у то
ку изв ођења радов а (кранови, диз алице,...) .
Регионални одб ор дипломираних машинских инже
њера орг аниз ов ао је 6. децембра стручн у посет у ЈКП
„Бук уља“ у Аранђеловц у. О реконс трукцији и доградњи
пос тројења за прерад у воде (ППВ) – Бук уља, доносимо
опширан текст/прилог у рубрици „стручни радови“ из
пера Олге Милос ављевић.
Регионални одб ор дипломираних инжењера осталих
техничких струка орг аниз ов ао је 7. децембра округли
сто са темом: „Мелиоративци, урадимо нешто за стру
ку“. Уводничар и модератор рада за округлим столом би
ла је Снежана Мих алков, дипл. инж.пољ. Гос ти округлог
стола су били - предс тавници Минис тарс тва прир одних
рес урс а, рударс тва и прос торниг планирања Зоран По
повић, дипл.инж. геологије и Мила Вићентијевић, дипл.
инж.шумарс тва као и члан Извршног одб ора матичне
секције изв ођача радов а Новица Пет ровић, дипл.инж.
геологије. У обраћању учесницима округлог стола Жељ
ко Мардешић гов орио је о проблемима који су прис утни
у пракси приликом пројектов ања и изв ођења радов а на
сис темима за нав одњав ање, одв одњав ање као и на ком
плексном уређењу земљишта. Сагледав ање начина пре
вазилажења проблема са аспект а даљег разв оја струке,
стручно пов езив ање и заједничко делов ање одгов орних
пројект анат а и изв ођача радов а.
У орг аниз ацији Регионалног одб ора дипломираних
машинских инжењера одржана је трибина на којој се
расправљало о „Јавним наб авкама у грађевинарс тву и
инжењерској струци – примери из дос адашње праксе“.
Предав ач је била Љубинка Ков ачевић. Циљ трибине је
био подиз ање свес ти чланов а Инжењерске комор е Ср
бије који учес твују у јавним наб авкама као и друштвене
одгов орнос ти у процес у јавних наб авки у циљу рацио
налније и брже изградње објекат а као и спречав ање мо
гућнос ти за корупцију јасним дефинис ањем Закона о
јавним наб авкама.
Због велике корупције и корупционашких проблема
код спров ођења јавних наб авки пу тем тендера, прили
ком изградње објекат а и великог интер есов ања свих ре
лев антних учесника у том процес у, од инжењера свих
струка до привредних субјекат а, како прив атних тако
и јавних, која учес твују у разноразним сегментима из
градње, пос тојали су захтеви за одржав ање трибине са
нав еденом тематиком. С обзир ом да се Закон о јавним
наб авкама већ налазио у Скупштини и посланици врло
жус тро о њем у расправљали (и усвојили га последњег
дана 2012. године) „глас инжењерске струке“ мало је за
каснио, односно, предлози и примедб е који су се чули
на трибини, мож да би могли да буд у актелни када се (и
ако се) отвори јавна расправ а о Изменама и доп унама
Закона о јавним наб авкама.
Регионални одб ор дипломираних инжењера архитек
тур е орг аниз ов ао је 26. децембра предав ање са темом:
„Ентеријери архитекте Дејана Баб овића“. У уводном
обраћању др Мирјана Лукић предс тавила је архитект у
Дејана Баб овића који је кроз визуелно интер ес антно и
инспиративно излаг ање успео да оствари циљ предав а
ња: упознав ање инжењера архитект ур е и других струка
са проблемима обликов ања уну т рашњих прос тора, кре
ације посебних и пријатних амбијенат а у зависнос ти од
функција и пот реб а у прос тору.
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С обзир ом на многобројне радов е овог аутора, пре
свег а су били приказ ани награђени ентеријери, а затим
по свом изб ору још неке које је архитект а Баб овић сма
трао значајним за његов стваралачки опус, а то су, пре
свег а, ентеријери који су заслужили Годишње награде
УЛУПУДС-а, али и друг а реализ ов ана дела.

Регионални центар Нови Сад
У орг аниз ацији Одб ора дипломираних инжењера
осталих техничких струка, 20. септембра, одржано је
предав ање на тем у „Пет рохемијски процес-Хидроде
сулфуриз ације“. Прис утне учеснике, поздравио је Ми

Са предавања: „Петрохемијски процес-Хидродесулфу
ризације“.
лан Самарџија, председник Подсекције дипломираних
инжењера осталих техничких струка Матичне секци
је пројект анат а Инжењерске комор е Србије. Нав едено
предав ање одржао је др Радослав Мићић, дипл. инж.
тех. чију је монографију – „Хидродес улфуриз ације“,
односно, њено издав ање, суфинансирала Инжењерска
комора Србије, априла 2011. године. Циљ предав ања је
био упознав ање инжењера са теоријом хидродес улфу
риз ације и иск ус тва из праксе из облас ти пет рохемиј
ских технологија и хемијског инжењерс тва.
Одб ор дипломираних грађевинских инжењера орг а
низ ов ано је 27. септембра предав ање: „Уградња мера
ча пот рошне воде – водомера са сис темом даљинског
очит ав ања у оквиру сис тема водоснабдев ања општи
не Инђија“, које је одржао Борив оје Божић, дипл. маш.
инж. Предав ач је упознао прис утне да у жељи да упра
вља водом и водним рес урсима, како то раде савреме
не земље Европе и свет а, општина Инђија исказ ала је
жељу да у свој сис тем водоснабдев ања угради водомер е
са даљинским очит ав ањем (1500 ком.) како би знатно
повисила нив о и квалитет услуге, односно, испоручења
здрав е питке воде својим пот рошачима, уз обос трано
задов ољс тво. Са овим би општина Инђија била прв а оп
штина у држави, која би се укључила у груп у развијених
европских земаља, која посед ује најс авременије сис теме
за мер ење очит ав ања и обрач ун утрошене воде. У том
циљу ова стручна анализ а помаже да се што рационал
није и економичније прис тупи одгов орном и финан
сијски крупном инв ес тиционом захват у. Предав ање је
било подељено у неколико целина: Групе пот рошача и
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њихов е специфичнос ти у оквиру мер ења и очит ав ања
количине утрошене воде; Мерни уређаји утрошка воде
– водомери; Сис тем даљинског очит ав ања; Инс талис а
ње – уградња водомера са сис темом даљинског очит ав а
ња; Анализ а цена уградње водомера са сис темом даљин
ског очит ав ања; Зак ључци.
На крају предав ања учесници су пос тављали пит ања
предав ач у и узели учешће у дискусији. Циљ предав ања
је упознав ање стручне јавнос ти са савременим мето
дама даљинског очит ав ања пот рошње воде у склад у са
позитивним иск ус твима замаља Европе и свет а, упозна
вање са ефектима и уштедама које је овакав један сис тем
донео у општини Инђија и са правцима даљих активно
сти на унапређењу решења у овој облас ти.
У Галерије Матице српске у Нов ом Сад у, од 9. до 12.
октобра, одржана је маниф ес тација „Таб аковићев а на
града 2012“, у орг аниз ацији Одб ора дипломираних ин
жењера архитект ур е, на којој је уручено признање архи
текти Слоб одан у Кузманову, овогодишњем лаур еат у, за
реализ ов ане архитектонске пројекте.
Дана 26. октобра 2012. године у орг аниз ацији Одб ора
дипломираних машинских инжењера одржано је преда
вање: „Коришћење биомасе за загрев ање произв одног,
канцеларијског и стамб еног прос тора“, које је одржао
проф. др Миладин Бркић, дипл.инж.пољ. Председник
орг аниз ационог одб ора Стојан Галић, дипл.маш.инж.
поздравио је прис утне и нагласио да ће предав ање бити
фок усирано ка искоришћењу биомасе у вид у балиране
сламе на најједнос тавнији и најбржи начин који при то
ме доноси велике уштеде. Сазнања из овог примера ко
ришћења обновљивих изв ора енергије су драгоцена за
инжењер е свих струка.
Проф. др Миладин Бркић приказ ао је количин у био
масе у АП Војв одини која се може корис тити као горив о
у топлов одним котларницама. Цена биомасе (балиране
сламе) за данашње услов е је веома прихватљив а јер је, у
однос у на лож уље, нижа за 10,4 до 12,1 пут а. Предс та
вљени су резулт ати снимања котларница и пот рошача
топлотне енергије у Бачком Пет ров ом сел у. Котларница
загрев а стамб ен у зград у, а као горив о троши мазут. У
непосредној близини налази се земљорадничка задруг а
на којој пос тоји котларница која не ради, а која као го
рив о такође корис ти мазут. Предлог проф есора Бркића
предвиђа да се котларница у оквиру земљорадничке за
друге догради и да се монтирају два котла на балиран у
слам у. Добијеном топлотном енергијом би се грејали и
објекти задруге, а топлов одом би се спојиле обе котлар
нице и пов ез али околни објекти који се налаз е у самом
цент ру: амбулант а, основна школа, зграда локалне са
моуправ е, црква и стамб ена зграда. Пос тојећи котло
ви на мазут остали би у функцији као рез ерв а. Ово је
пример како би се у сваком сел у у АП Војв одини могла
искорис тити биомас а у вид у балиране сламе за грејање
објекат а од општег значаја. Обзир ом да у АП Војв одини
има 45 општина, а у свакој 3-4 села, може се са сигур
ношћу рећи да би се у најмање 135 мес та могле инс та
лирати котларнице на балиран у слам у, које би грејале
објекте од општег значаја. Годишња уштеда (у однос у на
лож уље) била би таква да би се комплетна инв ес тиција
могла исплатити за једн у грејн у сез он у! Након излаг а
ња предав ача учесници су пос тављали пит ања на која су
добили конкретне одгов ор е.
Циљ предав ања је било, што је и исп уњено, прика
зив ање уштеде коришћењем биомасе као горив а у више
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мањих котларница у сеоским насељима, односно, на ме
стима у чијој близини биомас а и нас таје.
У орг аниз ацији Одб ора дипломираних грађевинских
инжењера одржано је, 15. нов ембра предав ање: „Мето
дологија техноекономски усклађеног разв оја сис тема
канализ ације насеља и пречишћав ање отпадних вода
кроз фазну изградњу пос тројења за пречишћав ање бар
ском вегет ацијом, у насељима која до сада нис у имала
сис теме канализ ације“, које је одржао Раде Мил у тино
вић и у уводном дел у прис утне упознао са проблемима
сувишне отпадне воде у насељима до 3000 становника
(којих у Војв одини има 358). Такође је инф ормис ао и о
неким друштвено-економским последицама неправил
ног одлаг ања сувишне отпадне воде. У другом дел у пре
дав ања Мил у тиновић је приказ ао једно од могућих ре
шења за прихват сувишне отпадне воде, пречишћав ање
и утрошак пречишћене отпадне воде. Такође је указ ао
на техничке и еколошке преднос ти пон уђеног решења
као и критеријуме које треб а да задов ољи локација по
стројења за пречишћав ање отпадне воде насеља. После
предав ања уследила је дискусија.
Циљ предав ања је био – упознав ање стручне јавно
сти са: проблемима сувишне отпадне воде у насељима,
неким друштвено-економским последицама њеним не
правилним одлаг ањем, односно, једним од могућих ре
шења за прихват сувишне отпадне воде.

Регион Ниш
У Галерији Србија у Ниш у, од 3. до 28. октобра одр
жана је маниф ес тација – „13. Дани архитект ур е Ниша
– Тријенале архитект ур е 2012“, у орг аниз ацији Регио
налног одб ора дипломираних инжењера архитект ур е
Регионалног цент ра Ниш Инжењерске комор е Србије.
Свечаном отварању изложбе „Тријенале архитект ур е“,
3. октобра, у 19 сати, прис ус твов ало је 600 људи. Велика
награда Тријенала додељена је ауторском тим у „Garage
group architectures“, који сачињав ају архитекте др Алек
сандар Милојковић и Марко Николић, за „Анекс Ме
дицинског фак ултет а у Ниш у“. (Опширније у рубрици
„Трагом дог ађаја“)
Регионални одб ори дипломираних машинских ин
жењера и дипломираних инжењера елект ротехнике
орг аниз ов али су, 13. октобра, на Стар ој планини, сав е
тов ање са темом – „Обновљиви изв ори енергије, Мале
хидроелект ране - Хидро енергија Стар е планине, произ
водња елект ро енергије у МХЕ – иск ус тва у изградњи“. У
маниф ес тацији је учес твов ало стотинак стручњака, пре
свег а наших инжењера из свих крајев а Србије, заједно
са проф есорима фак ултет а, предс тавницима локалних
самоуправ а и државних инс тит уција. Учесници су се
окупили испред мале хидроелект ране Грамада – Црни
Врх која се налази иза мес та Црни Врх у близини Кал
не и на почетк у предивног амбијент а корит а Големе ре
ке. Иначе МХЕ Грамада – Црни Врх, снаге 470 КW, поче
ла је да ради пре два месеца (у авгус ту) и већ испоруч ује
елект ричн у енергију ПД Југоис ток и то по бенефицира
ној цени.
У цер емонији отварања Сав етов ања, после уводног
излаг ања Драганa Живковића, дипл.маш.инж. пред
седника Орг аниз ационог одб ора који je поздравио све
учеснике и пожелео им добродошлиц у, испред Мини
старс тва енергетике, разв оја и заштите жив отне среди
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не, поздравне речи упутио је предс тавник мр Бојан Ко
вачић, дипл.маш. инж. Испред ИКС-а, поздравне речи је
упутио Зоран Крс тић, дипл.ел.инж., члан Матичне сек
ције изв ођача радов а ИКС-а и дир ектор Регионалног
цент ра за енергетску ефикасност Ниш, проф. др Драгу
љуб Живковић, дипл.маш.инж.
Први презент атор био је мр Бојан Ков ачић, са те
мом „Мале хидроелект ране – могућнос ти за примен у“,
и указ ао на значај обновљивих изв ора енергије (ОИЕ), а
посебно МХЕ, за које пос тоје локације у Реп ублици Ср
бији и на прос тору југоис точне Србије. Ист акао је да се
за протек лих пет година врло мало урадило на изград
њи МХЕ из више разлог а, а посебно због дугог админи
стрирања у пос тупк у почетка градње, т.ј. добијања свих
пот ребних сагласнос ти и коначно добијања грађевинске
дозволе, која је предуслов почетка градње, као и могућ
ност добијања финансијских средс тав а.
Други рад под наслов ом „Цеви и цев ов одни сис теми
као објекти енергетско, еколошко – економског менаџ
мент а при градњи МХЕ“, през ентов ао је проф. др Ми
лун Бабић, дир ектор Регионалног Евро цент ра за енер
гетску ефикасност из Крагујевца. У свом рад у је указ ао
на велики значај цев ов ода, као дела сис тема комплекс а
МХЕ. Приликом пројектов ања и изградње, врло чес то
се занемарује значај цев ов ода као једног од најбитнијих
елеменат а, а од његов ог правилног усвајања т.ј. пројек
тов ања, у многоме зависи степен кориснос ти целог по
стројења т.ј. водне енергије која се претвара у елект ро
енергију. Финансијско учешће за изградњу цев ов ода из
носи и до 40 одс то, у однос у на цео сис тем МХЕ, па је и
због тог а врло битно правилно пројектов ати и изгради
ти цевни сис тем.
Остали излаг ачи били су: Алекс андар Веселиновић
дипл.маш.инж. сарадник Регионалног цент ра за енер
гетску ефикасност Ниш, са радом „Софтв ер за прора
чун снаге МХЕ са отвор еним дерив ационим каналом“,
Драг ан Рапајић дипл.ел.инж. дир ектор техничког сис те
ма, ПД Југоис ток, Елект ротимок Зајечар, који је изло
жио тем у „Обновљиви изв ори енергије у ЕПС-у“, Горан
Матовић, шеф одсека за енергетску ефикасност и ОИЕ,
SEEC, који је през ентов ао тем у „Линија дир ектног фи
нансирања пројекат а одржив е енергије за земље Запад
ног Балкана –WeBSEDFF“ и Гордана Васиљевић, замени
ца дир ектора компаније Е3 Интернационал из Београда,
са радом „Кредитне линије за одрживу енергију за За
падни Балкан - WeBSEFF“.
Учесницима Семинара се предс тавила и фирма ФОД
из Бора, која се бави инжењеринг пословима у изград
њи објекат а из облас ти ОИЕ, пословима израде хидро
мех аничке опреме за мале и велике хидроелект ране, као
и осталим машинским деловима по специјалним на
руџбинама инв ес титора, као и „Инс тит ут за рударс тво
и мет ал ургију Бор’’ у чије је име гов орио дир ектор др
Влас тимир Трујић, и побројао облас ти којима се Инс ти
тут бави, а предс тавио је и три локације за мале хидро
елект ране за које су они урадили комплетн у пројектн у
док умент ацију и у пос тупк у су добијања сагласнос ти
одр еђених општинских и реп убличких инс тит уција.
После свих през ентираних радов а и обраћања пред
ставника фирми које су нам помогле у реализ ацији овог
скупа, развила се жив а дискусија где су учесници могли
међусобно да размењују мишљења о свем у што се тиче
изградњи МХЕ и пројекат а који се односе на ОИЕ.
Закључак је, да пре свега ИКС и инжењери свих струка, на
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свим нив оима треб а да се укључе у даља решав ања про
блематике вез ане за ток изградње МХЕ које су недво
смислено енергетска буд ућност ОИЕ а посебно хидро
рес урс а који је веома прис у т ан на југоис ток у Србије, а
који и покрив а РЦ ИКС Ниш. Са што већом акт уелиз а
цијом ОИЕ пов ећав амо у суштини и енергетску ефика
сност а самим тим и допринос као инжењерска струка
у оствар ењу Европске дир ектив е 20-20-20, што значи да
се до 2020. године 20% елект ричне енергије произв оди
из ОИ а самим тим пос тигне већа и квалитетнија анг а
жов аност свих инжењерских струка.
Циљ овог Саветовања је био да се укаже на значај мини
хидроелектрана као обновљивих извора енергије, подсти
цај искоришћењу хидро потенцијала земље, привлачење
могућих инвеститора у оквирима препорука енергетске
ефикасности по узору земаља ЕУ, што је и остварено. Са
што већом акт уелизацијом ОИЕ повећавамо у суштини и
енергетску ефикасност, а самим тим и допринос као ин
жењерска струка у остварењу Европске директиве 20-2020, што значи да се до 2020. године 20 одсто електричне
енергије производи из обновљивих извора.

Регионални центар Ваљево
Регионални одб ор дипломираних инжењера елект ро
технике орг аниз ов ао је 4. октобра стручн у посет у ми
ни хидроелект ране „Под градом“ у Ужиц у и Шарг анској
осмици на Мокрој Гори.
През ент ацију историје изградње и 113 година рада
мини хидроелект ране „Под Градом“ одржао је Миломир
Даниловић, дипл.инж. ел. Циљ посете је упознав ање са
прв ом изграђеном мини хидроелект раном која и данас
произв оди елект ричн у енергију, и упознав ање са њеним
карактерис тикама.
У орг аниз ацији Регионалних одб ора дипломираних
инжењера осталих техничких струка орг аниз ов ан је
9. нов ембра у хотел у „Маљен“ на Дивчиб арама, шес ти
традиционални скуп: „Геолошке подлоге као сас тавни
део прос торних и урб анис тичких планов а“, и „Геотех
ничке подлоге као сас тавни део главних грађевинских
пројекат а“.
На 6. Скуп у су учес твов али дипломирани инжењери
геологије – за геотехник у, инжењери архитект ур е – пла
нери, урб анис ти и пројект анти, грађевински инжењери
– конс труктори и предс тавници урб анис тичких служби
из општина. У рад у су учес твов али и предс тавници Ми
нис тарс тва за прир одне рес урсе, рударс тво и прос тор
но планирање. У рад у Скупа учешће су узели и чланови
Скупштине ИКС Новица Пет ровић, дипл. инж. гео. из
Београда, Љиљана Мит ровић и Милан Пет ровић, обоје
дипл. инж.грађ. из Ваљев а.
Шес ти скуп геолог а Србије је орг аниз ов ан и реализ о
ван кроз три тематска дела. Уводна излаг ања свих уче
сника заб ележена су на ЦД-у и подељена свим учесни
цима/прис утнима 6. Скупа геолог а на Дивчиб арама.
У прв ом дел у рада Скупа се гов орило о „Геолошким
подлог ама као сас тавном дел у прос торних и урб ани
стичких планов а“ и у ком су през ентиране две теме (Ге
олошке подлоге као сас тавни део прос торних планов а и
О класификацији тла за пот реб е примене нових пропис а
у противт русној градњи и изради сеизмолошких карат а
реп ублике Србије), плус примери из праксе (Прос торни
план подручја посебне намене предела изуз етних одли
46

РЕГИОНИ
ка „Авала” и „Космај”, Приказ примедби и сугес тија на
Нацрт прос торног плана Града Ваљев а) са зак ључцима.
У другом дел у пажња је посвећена „Геотехничким
подлог ама као сас тавним деловима грађевинских проје
кат а“ кроз три примера из праксе - ‘’Геотехнички усло
ви фундирања мос та ‘’Зем ун – Борча’’- са посебним ак
центом на приказ из изв ођења радов а на фундирању и
пробног оптер ећења шипа’’, затим, „Геотехнички усло
ви изградње и санације депонија ком уналног отпада“ и
„Геотехнички услови фундирања пословно - стамб ене
зграде у Далматинској улици у Београд у“. Наравно, и
после през ент ације примера из праксе донети су опсе
жни и опширни зак ључци.
Трећи део 6. Скупа геолог а био је најзначајнији, када
је реч о буд ућем рад у, акцијама и активнос тима реги
оналних одб ора осталих техничких струка, пре свег а,
пит ања орг аниз ације геолошке струке у оквиру Инже
њерске комор е Србије.
О „Задацима геолог а у оквиру нов е Одл уке о лицен
цама за дипл.инж. геолошке струке“ гов орио је Новица
Пет ровић, дипл.инж.геол. из Секрет аријат а за урб ани
зам и грађевинске послов е Града Београда, али и члан
Скупштине ИКС. Поповић је инф ормис ао прис утне о
активнос тима ИКС на усвајању нових лиценци у оквиру
геолошке струке. Изражено је посебно задов ољс тво што
су усвојене пројект антске лиценце за дипломиране ин
жењер е геологије, који су вез ани за градњу објекат а. По
стављено је и пит ање додељив ања лиценци за дипломи

Трибина на Дивчибарима: „Геотехничке подлоге као са
ставни део главних грађевинских пројеката“
ране инжењер е геологије који немају одгов арјући смер,
и тумачења члана 43. „Одл уке о врс тама лиценци које
издаје Инжењерска комора Србије“, где се изуз етно за
дугогодишње иск ус тво може издав ати лиценца за знања
стечена кроз пракс у, без обзира на завршени смер. Ве
ћина је била мишљења да се не могу правити преседани
и да се мора поштов ати Одл ука о врс тама лиценци која
за свак у лиценц у у преамбули дефинише који фак улте
ти и који смер ови могу добити предметн у лиценц у, као
и Закон о рударс тву и геолошким ист ражив ањима код
исп уњенос ти услов а за додел у лиценци. Изуз еци, евен
туа лно, могу бити из неке старије генерације. У сва
ком случају ово се пит ање мора дет аљније усагласити
у оквиру орг аниз ације геолошке струке уну т ар ИКС, уз
учешће Рударско геолошког фак улт ат а и ресорног Ми
нис тарс тва за прир одне рес урсе, рударс тво и прос тор
но планирање. Предложено је да се формира посебна
комисија геолог а која би решав ала ова пит ања и да се
до даљњег не издају лиценце лицима која немају одгов а
рајући смер. Полаз ећи од зак ључака донетих на скупо
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вима одржаним 2010. и 2011. године, ради адекватнијег
орг аниз ов ања геолошке струке у оквиру ИКС, Пет ро
вић је предложио да геолози, који се налаз е у орг ани
ма ИКС, у сарадњи са надлежним службама и орг анима
ИКС, покрен у иницијативу за формирање одгов арајућег
одсека или одељења геолог а - за геотехник у, у оквиру
подсекције осталих техничких струка.
Друг а тема, у овом дел у 6. Скупа, била је „Геолошке,
инжењерскогеолошке и геотехничке подлоге у Закон у
о рударс тву и геолошким ист ражив ањима“ о чем у је
гов орио Велиз ар Николић, дипл.инж.геол. из Мини
старс тва за прир одне рес урсе, рударс тво и прос торно
планирање, који је прис утне инф ормис ао о пос тојећим
решењима, када се ради о стат ус у инжењерско-геоло
шких и геотехничких ист ражив ања у оквиру пос тојећег
Закона о рударс тву и геолошким ист ражив ањима. Тако
ђе је ист акао да ће, најв ер ов атније, доћи до израде нов ог
Закона о геолошким ист ражив ањима и рударс тву и да
је пот ребно да се у процес у његов ог доношења укључе
ИКС и друге орг аниз ације које се бав е овим ист ражи
вањима. У вези овог пит ања указ ано је на неопходност
да се Инжењерска комора активно укључи у доношење
подз аконских акат а, односно, Правилника који треб а
дет аљније да регулише област инжењерско-геолошких
ист ражив ања за пот реб е прос торног и урб анис тичког
планирања, као и за пот реб е грађења објекат а.

Регионални центар Краљево
У орг аниз ацији Одб ора подсекције дипломираних
грађевинских инжењера одржано је, 25. октобра у Вели
кој сали Регионалне привредне комор е Краљев о, преда
вање: „Грешке при пројектов ању, изв ођењу и експлоат а
цији зидов а од опеке“.
Предавачи су детаљно изнели појединачне случаје
ве који се дешавају у самој фази израде пројектно-тен
хничке док ументације, затим при извођењу објеката, као
и код саме експлоатације-истих. Прис утнима су изнели
бројне примере могућих грешака које се појављују, затим
исте у пракси како се конс трукције и објекти понашају
и затим пропус ти код саме експлоатације објеката. Ово
предавање је имало изузетно едукативну намену, како би
се у даљем рад у (пројектовању, извођењу или експлоата
цији) избегле могуће грешке, а самим тим прод ужио рок
сигурне употребе објеката, без потребе за санацијом.
Предав ању је прис ус твов ало 78 чланов а Комор е, ди
пломираних инжењера свих струка, а највише из грађе
винске струке, који су били заинтер есов ани за ово врло
поу чно предав ање.
Ово предав ање је имало за циљ да укаже свим при
сутним члановима, на врло битне дет аље на које треб а
обратити пажњу од фаз е пројектов ања, преко изв ођења
објекат а, као и код експлоат ације, да уколико се одраде
правилно, а у свем у у склад у са прописима и дет аљима
за ту област, пот реб а за санацијом тако изв едених обје
кат а била би иск ључена.
У орг аниз ацији Подсекције дипломираних машин
ских и грађевинских инжењера Региона Краљев о, одр
жана је 14. децембра трибина на тем у: „Размена струч
них иск ус тав а стечених у 2012 години из свих облас ти
техничких струка“ у сали Регионалне привредне комор е
Краљев о, уз учешће регионалних цент ара Чачак и Кра
гујев ац. Овом рет роспектив ом практично је поднет из
вештај о активнос тима у ток у 2012. године, са освртом
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на проблематик у њихових реализ ација, што је био и
основни мотив одржав ања овог скупа. На трибини су
изнети су планови за реализ ацију даљих заједничких
активнос ти са акцентом на активирање и придобијање
што већег броја чланс тва као и њихов о учешће у даљем
рад у Регионалног цент ра. Донет је и зак ључак да би ова
ква врс та окупљања треб ало да пређе у традиционал
но окупљање што већег броја чланов а Комор е са ових
прос тора, с обзир ом на географско подручје на ком се
налаз е ова три цент ра.

Заједничка трибина рег. центра Чачак, Краљево и
Крагујевац: „Размена стручних искустава стечених у 2012.
години из свих области техничких струка“
Подсекција дипломираних машинских инжењера ор
ганизовала је предаванње: „Обновљиви извори енергије
добијени из пољопривредне и прехрамбене индустрије“
у Новом Пазару, 14. децембра. Циљ предавања је био да
се подстакне развој производње енергената добијених из
обновљивих извора, односно, из секундарних сировина
које настају у пољопривредној и прехрамбеној индустри
ји, што помаже очувању природних необновљивих рес ур
са. Предавачи су детаљно изнели појединачне случајеве
који се дешавају у самој фази технолошке прераде отпада
добијених из обновљивих извора енергије, као и њихо
ва будућност у коришћењу како енергената у привреди и
приказ законских регулатива које ће ову материју регули
сати. Указано је на веома велику заосталост наше земље у
примени оваквих енергената, као и недостатак фабрика за
њихову производњу.
У организацији Подсекције дипломираних грађевинских
инжењера одржана је 20. децембра трибина: „Регулација За
падне Мораве – историјат и привредни значај“ у сали Реги
оналне привредне коморе Краљево. Трибина је од изузетног
значаја за чланове Коморе са овог региона, јер би овом ре
гулацијом реке била упослена цела краљевачка грађевинска
оператива и остала привреда, што би превасходно много
значило за све чланове Коморе са овог Региона. Приказа
на је комплетна регулација водотока која је дефинисана
пројектом прве фазе и план за наредни петогодишњи вре
менски период даље регулације реке. Такође је приказана
величина плављеног подручја приликом изливања реке,
која изазива велике материјалне штете самим грађанима
Краљева, као и непосредно држави Србији. Дате су инфор
мације везано за Просторни план саме регулације који се
сврстава у веће инвестиционе планове које би трајале бар
наредних пет година. Предавању је присуствовао 46 члана
Коморе, дипломираних инжењера претежно грађевинске
струке, који су били заинтересовани за ову акт уелну тему.
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Регионални центар Чачак
Подсекције дипломираних машинских инжењера ре
гионалног цент ра Чачак, орг аниз ов ана је 13. decembra
предав ање: „Обновљиви изв ори енергије добијени из
пољопривредне и прехрамб ене инд ус трије ” у Зеленој
сали Елект родис трибуције Чачак. Предав ачи су били
Милан Самарџија, дипл.инж.техн. и др Радослав Ми
ћић, дипл.инж.техн. из Нов ог Сада.
У прв ом дел у предав ања, обу хваћене су следеће
облас ти: колико се у време корист обновљиви изв ори
енергије и пов ећање енергетске ефикаснос ти. Иначе,
Дир ектив а 2009/28/ЕЦ ЕУ предвиђа пов ећање учешћа
обновљивих изв ора енергије у укупној пот рошњи, тако
да 2020. године учешће ОИЕ дос тигне 20 одс то утроше
не енергије. Енергетски потенцијал обновљивих изв ора
енергије у Реп ублици Србији веома је значајан и про
цењен на преко 4,3 милиона тона, од чег а је 63 одс то из
биомасе, по 14 проценат а из соларна енергија и хидро
енергије, пет одс то из енергије вет ра и четири процен
та из геотермалне енергије. Циљ предав ања је био да се
чланов а Комор е инф ормиш у о неопходнос ти коришће
ња горив а из обновљивих изв ора, посебно, законска ре
гулатив а и преднос ти упот реб е биогорив а са еколошког
аспект а, као и подс тицање разв оја произв одње енерге
нат а добијених из обновљивих изв ора енергије.

Регионални центар Краг ујевац
Регионални одб ор Подсекције дипломираних гра
ђевинских инжењера орг аниз ов ао је учешће на Сајм у
пољопривреде који је одржан од 13. до 16. септембра у
Крагујевц у.
Према планираним активностима у овој години, Регио
нални одбор ИКС у Крагујевцу по трећи пут је учествовао

Изложба: „ Архитектура Крагујевца у другој пловини
20. Века“
на Сајму пољопривреде на Градском сајмишту „Шумадија
сајам“ у Крагујевцу, са основном темом – промоција Ин
жењерске коморе Србије. Комплетан пропагандни мате
ријал који је био припремљен тако је презентиран да су се
посетиоци могли информисати о раду Коморе у претход
ном периоду и плановима за будући рад.
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Највише интер есов ања је привук ло предав ање мр
Милана Самарџије, дипл.инж.техн. из Нов ог Сада о
„Обновљивим изв орима енергије из пољопривреде и
инд ус трије (биоа лкохол и биодиз ел)“. „Процесом екс
трудирања зрна уљарица добија се уље за произв одњу
биодиз ела процесом трансес терификације и нуспрои
зводи (пог ача, сачма, глицер ол, соли и сап уни). Вало
риз ацијом нуспроизвода цена тако добијеног биодиз ела
биће конк ур ентна цени фосилног диз ел горив а. Наши
потенцијални инв ес титори уз коришћење знања и иск у
ства наших стручних установ а и мер одавних инжењера
паж љив о анализирајући сваки елеменат који утиче на
цен у биодиз ела имаће мишљење да је та произв одња у
нашим условима рент абилнија ако се води дисконтин у
ираним (шаржним) него контин уираним пос тупком“,
ист акао је у свом излаг ању Самарџија.
Посеб ан значај оваквог учешћа ИКС на сајамским
маниф ес тацијама је да обезб еди боље инф ормис ање на
ших чланов а у циљу квалитетнијег обављања послов а
из њихов е делатнос ти.

Регионални центар Суботица
У орг аниз ацији Регионалних одб ора свих подсекци
ја, орг аниз ов ана је 8. септембра стручна посет а Хидрое
лект рани «Ђердап 2 “ у Кладову. Циљ посете је био упо
знав ање инжењера свих струка са великим објектима,
са сис темима градње, новим материјалима и преношење
иск ус тва са саме градње.
Регионални одб ори дипломираних инжењера оста
лих техничких струка, орг аниз ов али су, 16. нов ембра,
предав ање са темом – „Обновљиви изв ори енергије до
бијени из сир овина и нус произв ода из пољопривреде
и прехрамб ене инд ус трије“, а предав ачи су били мр Ми
лан Самарџија, дипл.инж.техн. и др Радослав Мићић,
дипл.инж.техн.
На почетк у предав ања аутори су конс татов али да је
у последње време коришћење обновљивих изв ора енер
гије и пов ећање енергетске ефикаснос ти у порас ту. Та
ко Дир ектив а Европске уније 2009/28/ЕЦ предвиђа по
већање учешћа обновљивих изв ора енергије у укупној
пот рошњи енергије, па се до 2020. године предвиђа да
ће се њихов о учешће попети на 20%. Технички искори
стив енергетски потенцијал обновљивих изв ора енерги
је (ОИЕ) у Реп ублици Србији je веома значајан, и про
цењен је на преко 4,3 милиона тона еквив алент нафте
(тен) годишње, од чег а је 63% из биомасе, 14% соларна
енергија, 14% хидроенергија, 5% енергија вет ра и 4% ге
отермална енергија. Ист ражив ања су показ ала да је нео
пходно више радити на едукацији становништва, вез а
но за значај коришћења обновљивих изв ора енергије и
енергетске ефикаснос ти, а посебно је важно акредито
вање нових студијских програма вез аних за ову област.
У прв ом дел у предав ања, обу хваћене су следеће обла
сти: Дефиниција и подела обновљивих изв ора енергије,
Стање разв оја и ист ражив ања комерцијалних техноло
гија, Коришћење обновљивих изв ора енергије, законски
аспекти, Потенцијали обновљивих изв ора енергије у
Србији и Образ овни сис тем и промена однос а станов
ништва према обновљивим изв орима енергије и енер
гетској ефикаснос ти. У другом дел у предав ање се ба
зирало на биодиз ел, технологије, а дат а је дефиниција
трансес терификације, подела процес а, типови процес а
и пор еђење процес а 1, 2 и 3 генерације.
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Решавање проблема сувишне отпадне воде у насељима и развој система
канализације малих насеља у Војводини

Отпадне воде које се не
упијају у подземље
Домаћинства која нису прикључена на систем канализације, одла
жу своју отпадну воду у септичке јаме које су најчешће упојне. Када
у септичку јаму долази више отпадне воде него што се из ње може
упити у подземље, запрети опасност да ће се отпадна вода излити.
Изливање из септичке јаме се спречава црпљењем отпадне воде
цистерном и одвожењем ван дворишта
Раде Милутиновић*

Отпадна вода усис ана цис терном се одв ози
и изруч ује у околини насеља у мелиорационе
канале, на дивље депоније, крај пу тев а, у разне
лагуне, водотоке и на друг а слична мес та. У не
дос татк у адекватног израз а за ту отпадн у вода
која се из насеља одв ози цис тернама, названа је,
са аспект а упојне моћи септичке јаме - сувишна
отпадна вода или вишак отпадне воде.
Сувишна отпадна вода најчеће заврши у ме
лиорационим каналима у којима се вода спор о
креће или стоји. У спор отек ућој води канала
помешаној са отпадном водом долази до ин
тензивног разв оја алги. Алге се за кратко вре
ме прекомерно намноже и тада долази до појав е
цвет ања алги. При том, у зависнос ти од врс те
алги, долази до стварања веома опасних отров а
који зат рују сав живи свет у канал у, земљишту
око канала као и водоток у који се вода из кана
ла излив а. Нас тали отрови су веома опасни за
чов ека, а сврс тав ају се у груп у хепатотоксина и
нервних бојних отров а.
Урађене анализ е сувишне отпадне воде су по
каз але да је она концент рат отпадне воде и да
садржи у просек у три пу т а више оптер ећујућих
материја од стандардне санит арне отпадне воде
из домаћинс тва.
Процена је да се цис тернама из насеља изв е
зе од 5 до 15 одс то укупно прод уков ане отпадне
воде насеља и изручи у околини насеља. Насеља
су заг ађена отпадном водом из септичких јама,
која је, због повишених нив оа подз емне воде до
спела у површински слој земље. Околина насе
ља је чес то заг ађена сувишном отпадном водом
која се неконт ролис ано изруч ује цис тернам. Та,
процент уа лно мала количина отпадне воде, која
се из насеља изв ози цис тернама, знатно је опа
снија од отпадне воде која остаје у септичкој ја
ми и бив а упијена у подз емље и земљиште око

јаме. Она прави разне еколошке проблеме на
мес ту изручив ања, дуж канала којим тече као и
у водоток у у који се вода из таквог канала ули
ва. Она веома заг ађује околин у јер је то отпадна
вода са свежим фекалним оптер ећењем којим
се могу преносити разне људске болес ти, а када
изаз ов е цвет ање алги у води, онда нас тају вео
ма опасни токсини и за чов ека и за живи свет у
водоток у.
Коначно решење овог проблема је да се у на
сељима изграде сис теми канализ ације и пос тро
јења за пречишћав ање отпадне воде. Како сада
ствари стоје, за тај пос ао ће нам бити пот ребно
пар деценија, а заг ађење насеља је већ сада до
стигло критичн у тачк у. Предложено техничко
решење пос тројења за сувишну отпадн у вод у је
одгов ор на такво стање и нуди могућност ње
гов ог прев азилажења. Решење је једнос тавно и
пример ено сеоским насељима. Решав а трен утни
проблем и отвара перспективу за брже конач
но решење каналис ања насеља и пречишћав ања
отпадне воде. Не спу т ав а примен у техничких
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пречис тача као коначног решења ако то могућ
нос ти дозволе.
Да би се заус тавило даље заг ађење околине
насеља сувишном отпадном водом, за град Зре
њанин је урађено 6 идејних решења за насеља
у средњем Пот амишју којима се предвиђа при
хват ање отпадне воде дов ежене цис тернама,
пречишћав ање на пос тројењу са шљунком и
барском трском и утрошак пречишћене воде.
Принципи примењени у тим пројектима
предс тављају основу докт рине ППУ: Прихвати
ти отпадн у вод у, Пречис тити је и Утрошити.
Докт рина је прик ладна прв енс твено за насе
ља до 3000 становника, каквих у Војв одини има
358, а у Србији јужно од Сав е и Дунав а, три пут а
више, мада се може применити и на све градов е,
јер сви наши градови имају проблем сувишне
отпадне воде.
Пос тројење за сувишну отпадну вод у чине зе
мљана лагуна за прихват отпадне воде и пос тро
јење са шљунком и барском трском. Сувишна
отпадна вода се изручује у пријемну лагуну, у
којој се врши њено таложење. У средишњем де
лу пријемне лагуне се налази појас барске трске
кроз који вода лагано протиче до слоја шљунка
на низводном крају лагуне. У шљунк у је одводна
перфорирана цев којом се отпадна вода одводи
у пос тројење са шљунком и трском. Пос тројење
за сувишну отпадну вод у са шљунком и барском
трском се димензионише на 1/3 укупне рачунске
количине отпадне воде насеља. Чине га три ба
зена у низу, испуњена шљунком. У првом је нај
крупнији шљунак, а у последњем најситнији. За
такво пос тројење је потребно нето око 1,5 м3/
ЕС гранулисаног шљунка или 1,8 м3/ЕС бру то.
Површина пос тројења са шљунком је око 3,0 м2/
ЕС. У базен испуњен шљунком отпадна вода до
тиче кроз сис тем доводних перфорираних цеви,
а отиче кроз сис тем одводних перфорираних це
ви. Пос тројење са шљунком и трском за пречи
шћавање сувишне отпадне воде је за нас еколо
шки и финансијски веома прихватљиво.
За насеље од 1.000 ЕС, пос тројење се димензи
онише на 1/3 пот ребног номиналног капацитет а
за цело насеље, тј. за 333ЕС. Наб авка, допрема и
уградња гран улис аног шљунка је главна ставка
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при изради пос тројења. Пот ребна нето количи
на три фракције шљунка је 1,5м3*333ЕС=500м3,
тј бру то 600м3. Пот ребна нето површина за по
стројење је 3м2 *333ЕС = 1.000м2 = 0,1 ха = 10
ари. Због изградње II и III фаз е пос тројења или
техничког пречис тача на истој локацији, укупна
површина парцеле треб а да буде три пу т а већа
т.ј. нето 3.000 м2 т.ј. 30 ари, а бруто око 5.000
м2 т.ј. 50 ари земљишта које се сада не корис ти
за друге намене. Цена пос тројења је до три пу т а
већа од цене шљунка пот ребног за пос тројење.
За насеље од 1.000ЕС је то око 600 м3 x 2200 дин/
м3 x 3 = 3.960.000 динара, односно 3.960 дин/ЕС
или око 35ЕУ/ЕС.
Пречишћав ање отпадне воде у пос тројењу
са шљунком и барском трском је потп уно при
родно. Вода се креће спорим током кроз цеви
и шљунак и при том се у пос тројењу задржав а
миним ум 3 дана. За то време се пречис ти, а зна
тан део воде се утроши на евапот ранспирацију
трске. Течење воде је гравит ационо. Пречишћа
вање је без утрошка енергије за пречишћав ање.
Отпадна вода се не појављује на површини те
рена или шљунка и не заг ађује се околина.
Део воде који се не утроши за евапот ранспи
рацију у пос тројењу, истиче из пос тројења као
пречишћена вода и она се троши за нав одњав а
ње зас ада дрв ећа или других биљака које се не
корис те за људску исхран у. На овакво пос троје
ње се може прик ључити и сис тем канализ ације
када се почне градити, тако што ће се на пос тро
јење доградити један вишекоморни бетонски
пријемни баз ен, а од опреме додати мех аничка
решетка и дув аљка са панелима за аерацију. Са
овако дограђеним пос тројењем за сувишну во
ду, може се прихватити и отпадна вода из си
стема канализ ације на почетк у његов ог кори
шћења, а и сувишна отпадна вода која се и даље
дов ози цис тернама.
Оваквим решењем се решав а и проблем пре
чишћав ања сувишне отпадне воде када нема
сис тема канализ ације и пречишћав ање отпадне
воде из сис тема канализ ације на почетк у њего
вог коришћења. Овакав прис туп омогућује не
колико преднос ти над другим начинима фор
мирања сис тема канализ ације и пос тројења за
пречишћав ање отпадне воде, а то су:
Пос тројење за пречишћав ање сувишне от
падне воде је 1/3 капацитет а укупно пот ребног
пос тројења за насеље па му је и цена око 1/3 од
цене укупног пот ребног пос тројења са шљун
ком и барском трском.
Цена комплетног пос тројења са шљунком и
трском је свега око 50 до 60 одс то од цене аде
кватног техничког пречис тача истог капацитета,
па је пос тројење за сувишну отпадну вод у око 20
до 25 процената од цене техничког пречис тача.
Изградњом пос тројења за пречишћавање су
вишне отпадне воде шљунком и трском капа
цитета 1/3 од потребног се врши врло повољна
прерасподела у динамици улагања финансијских
средс тава за изградњу сис тема канализације.
Не условљав а се да нар една фаз а пос троје
ња буде пос тројење са трском већ корисник сам
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доноси одл ук у према претходним иск ус твима
коришћења пос тројења, и материјалним могућ
нос тима, нас тавља ли да развија пос тројење са
трском или прелази на технички пречис тач.
У малим насељима, која немају инд ус трије и
која нис у имала сис тем канализ ације, број ста
новника се смањује, а на почетк у су непознати и
количина и сас тав санит арне отпадне воде. Фа
зном изградњом пос тројења са шљунком и тр
ском у три фаз е и редовном изградњом сис тема
канализ ације према финасијским могућнос ти
ма, могу се у потп унос ти ускладити капацитет
пос тројења и количина отпадне воде насеља.
Изб ег ав а се опасност од предимензионис ања
пос тројења, што је скупо, или поддимензионо
сања пос тројења, што је еколошки и технички
недоп ус тив о.
Изб ор ом локације по јединс твеним крите
ријумима за изб ор локације пос тројења прика
заним на предав ању и у материјал у подељеном
учесницима, за пос тројење се запоседа прос тор
који одгов ара за оба типа пос тројења - и по
стројење са шљунком и трском и технички пре
чис тач.
Препорука је да то не буде пољопривредно
земљиште, већ неплодно или на други начин де
градирано земљиште.
Задов ољав ањем датих критеријума, у околи
ни пос тројења ће се моћи подићи зас ади брз о
рас тућег дрв ећа и сва пречишћена вода утро
шити за њихов о нав одњав ање.
Нав одњав ањем брз орас тућег дрв ећа се
остварује добит из које се финасира одржав ање
пос тројења.
У пос тројењу са трском се вода троши тако да
ће значајан период године, када је највећа ева
потранспирација, сва пречишћена отпадна вода
бивати утрошена, а не испуштена у водотоке.
Утрошити сву пречишћен у вод у и произв е
сти биомас у у вид у трске или остварити додат
ни прираст дрв ене масе нав одњав ањем уз оства
рив ање добити је врх унски еколошки принцип
одржив ог разв оја.
Изграђено пос тројење за прихват ање и пре
чишћав ање сувишне отпадне воде се уз доград
њу пријемног бетонског баз ена, решетке и ду
ваљки за аерацију, корис ти и за пречишћав ање
отпадне воде из сис тема канализ ације па се не
морају у почетној фази изградње сис тема кана
лиз ације улаг ати средс тва за изградњу технич
ког пречис тача, већ се сва расположив а средс тва
усмерав ају на изградњу сис тема канализ ације.
Применом овог начина пречишћав ања от
падне воде шљунком и барском вегет ацијом уз
коришћење неких елеменат а техничких пречи
стача се остварује и финасијска уштеда и фина
сијска добит и задов ољав ају се најс трожији еко
лошки захтеви.
Буд ући корисници сис тема, врло брз о након
почетка изградње сис тема канализ ације, бив ају
прик ључени и почн у корис тити сис тем канали
зације. То поспеш ује прик ључив ање корисника
и изградњу сис тема. При том, у тој почетној фа
зи изградње сис тема, улаж у незнатна средс тва
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за доградњу раније урађеног пос тројења за пре
чишћав ање сувишне отпадне воде.
Када се дос тигне капацитет пос тојећег по
стројења са шљунком и барском трском, (ди
мензионис аног на 1/3 рач унске количине отпад
не воде насеља) ради се друг а фаз а пос тројења
пор ед пос тојећег или се прелази на изградњу
техничког пречис тача на мес ту пор ед пос тоје
ћег пос тројења.
Доградњом мех аничке решетке на пос тојеће
пос тројење, сва се отпадна вода примарно пре
чис ти. У дограђеном бетонском баз ен у сa аера
цијом вода се значајно сек ундарно пречис ти. У
пос тојећем пос тројењу са шљунком и трском се

потп уно сек ундарно и терцијално пречис ти, а
при том у великој мери и утроши.
Предложени начин пречишћавања отпадне
воде уз коришћење механичке решетке и аера
ције се врши уз минимални утрошак електричне
енергије која може бити из алтернативних изво
ра енергије – најпогоднији су соларни панели.
Пот рошња струје на предложеном пос троје
њу са шљунком и трском након доградње мех а
ничке решетке и дув аљки за аерацију је мала и
дисконтин уа лна и одгов ара динамици дотока
отпадне воде.
Мала пот рошња елект ричне енергије за пре
чишћав ање отпадне воде је доб ар пов од дру
штвеној заједници да у оквиру помоћи осир о
машеним насељима уложи у изградњу мини
соларних елект рана у насељима из којих ће се
произв едена струја прихват ати у мреж у, а за
узврат омогућити насељу да корис ти из мреже
струју за јавне пот реб е у насељу па и за пос тро
јење за пречишћав ање.
Примена докт рине ППУ: Прихватити отпад
ну вод у, Пречис тити је и Утрошити без исп у
штања у отвор ене водотоке је пример ено реше
ње за наше нарасле еколошке проблеме.
*Раде Милутиновић, дипл.инж.грађ. из „Хи
дробиро“ АД – Нови Сад. Предавање одрж ано
у Новом Саду, 15. новембра 2012. године.
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Процена утицаја на животну
средину регионалне депоније
Како регионалне депоније утичу на животну средину, процена циљева, инди
катора и нових методологија, уз помоћ GIS - географског информационог си
стема за управљање просторним подацима и њима придруженим особинама
Марина Д. Ненковић-Ризнић*

Избор циљева и индикатора за потребе изра
де процене у тицаја на животну средину предста
вља основни параметар њене успешности. За
разлику од циљева и индикатора који се користе
приликом израде стратешких процена утицаја на
животну средину, обим и садржај ових параме
тара у процени у тицаја мора бити редукован
због специфичности пројекта за који се проце
на утицаја ра ди (у овом случају, за р
 егионалне
депоније). Циљеви се, због тога, могу сврстати
у пет основних група и то оне који се односе на:
1. ВАЗДУХ (циљеви приликом изградње деп
оније с у побољшање постојећег и обезбеђење
планираног квалитета, спречавање акцидената-
МЕТАН); 2. ВОДУ (циљеви приликом изградње
депоније су смањење загађења и очување квали
тета, пречишћавање отпадних вода са депоније
); 3. ЗЕМЉИШТЕ (циљеви приликом изгра дње
депоније с у смањење загађења услед стихијског
одлагања, смањење површина под депонијама);
4. ОТПАД (циљеви приликом изградње депоније
с у смањење количине рециклирањем, уредно
одвожење и одлагање) и 5. СТАНОВНИШТВО
И ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ (циљеви приликом из
гра дње депоније с у заштита здравља локалног
с тановништва, могућнос т ангажовања). Са
мим тим, даље елаборирајући наведене циљеве,
могуће је дефинисати и појединачне индикаторе
за сваки од наведених циљева.
ВАЗДУХ
Циљеви
Унапређење постојећег квалите та ваздуха на
локацији
Обезбеђивање задовољавајућег ква лите та
ваздуха на локацији применом мера заштите и
мониторингом
Индикатори
број дана ка да с у прекорачене ГВИ за метан,
SO2, NO2
учес талост пожара на локацији

ВОДА

.
.
.
.

Циљеви
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е загађења и очување квалитета
.Смањењ
П

р
ечишћа
.Индикаторивање отпадних вода са депоније
.квалитет вода (биолошки, хемијски) у рекама/
потоцима у непосредној близини локације 
% третираних отпа дних вода са депоније

ЗЕМЉИШТЕ 

Циљеви
Смањење загађења услед стихијског одлагања
Смањење површина под депонијама
Индикатори
количина/губици у земљишт у
% уништених земљишта услед неа декватног
одлагања
површина земљишта под дивљим депонијама
на нивоу региона
ниво загађу јућих материја у земљишту

ОТПАД

.
.
.
.
.
.

Циљеви
Смањење количине рециклирањем
Уредно одвожење и одлагање
Индикатори
специфична количина отпада (кг/стан/дан)
% отпада који се рециклира 
% стамбених, пословних и привредних об
јеката, као и смештајних капаците та укључених у
систем одлагања отпада 
% учешће рециклабила у укупној количини
отпада
број постојећих локација дивљих депонија

.
.
.
.
.
.
.

СТАНОВНИШТВО И ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ
Циљеви
Заштита здравља локалног с тановништва
Могућност ангажовања локалног становн
иштва на сак упљању, рециклажи и преради отп
ада
Индикатори
постојећи % становништва са адекватним
системима прик упљања отпада (општинске депо
није, ЈКП)
број људи који је под непосредним утицајем

.
.
.
.
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неаекватног одлагања отпа да
% људи изложен болестима услед неадек
ватног одлагања отпада
% људи који је на територији региона ангажо
ван у систему прикупљања, рециклаже и прера де
отпада 
Сваки од наведених индикатора подложан
је промени у зависности од специфичности/
типа региона лне депоније, обима радова,
начина пројектовања и друго. У циљу што де
таљније анализе постојећих начина коришћења
земљишта и ефеката које планиране активности
изградње региона лне депоније могу имати на
неки простор, у Инстит у т у за архитектуру и
у рбанизам Србије (ИАУС) се последњих година
користе комбиноване методе за вредновање и
то: а) базична методологија (аутор др Божидар
Стојановић), која је развијана у оквиру научног
пројекта “Методе за СПУ у планирању простор
ног развоја лигнитских басена” и која утврђу је
степен позитивног/негативног у тицаја на живот
ну средину, територијалну распрострањеност, и
појавност (вероватноћу) и б) ESIA (SOTAVENTO)
методологија (ау тор др Марина Ненковић-Ризн
ић), развијана у оквиру научног пројекта „Одр
живи развој Под унавља у Србији“ која утврђује
врс ту, дужину трајања, развој, изворе у тицаја,
реверзибилност, могућност анулирања, трај
ност, континуитет, важност у тицаја и степен
неопходне интервенције, али и увршћу је социое
кономск у димензију у евалуацију. И једна и друга
методологија имају своје позитивне и негативне
стране, које су дате у следећој табели.

као додатног инструментаријума планирања.
Наиме, применом GIS а лата могуће је процес
планирања усмерити од ранијег техноеконо
мског и детерминистичком, ка комбинован
ом техноекономском и соција лно заснованом.
Раније коришћене техноекономске методе више
критеријумске анализе углавном с у биле базиране
на утврђивању низа критеријума који су се одн
осили на геолошке, хидрогеолошке, сеизмичке,
климатске карактеристике локације. Међутим
нове методологије вишекритеријумске анализе:
у комбинацији са геопросторним ана лизама у
оквиру GIS система представљају нови начин за
моделовање и анализу локација регионалних деп
онија.
У самој вишекритеријумској анализи нео
пходно је детерминисати основне улазне па
раметре, које чине подаци о просторном обухват у
насеља (топографским карактеристикама, развоју
саобраћајне, водопривредне и енерге тске инфра
структ у ре, постојећем систему управљања отп
адом, локацији најближих постојећих депонија)
становништву (демографска структура и прој
екције броја становника, диспозиција насеља), и
подаци о постојећим начинима третмана отпа да
и отпа дних вода из домаћинства.
Након формирања базе података о наведеним
параметрима, неопходно је извршити и њихово
мапирање, кроз у тврђивање тачних локација нас
еља, пос тојећих депонијских простора, постоје
ће и планиране намене површина, евентуалних
постојећих и планираних зона заштите прир
одних и к ултурних вредности, као и евент уалних
ге омо рф ол ош ки х/хидр оге олошк их
бари
јера на терену (зоне заштите вод
Тип процене утицаја
оаку

м
улације, инфраструкт урни кори
+/- оцена
дори, и слично) и просторне дистриб
методологије у односу на критеријуме ESIA базична
уције корисника простора (а на основу
пројектованог броја становника). Све
диверсификована квантитативна оцена
-
+
наведене мултикритеријумске анализе
оцена једностваних, кумулативних, сине
+
врше се кроз софтверски пакет ArcGIS
ргетских ефеката 
(Spatial analyst). Сви наведени параме
три неопходни су првенс твено ради
вредновање варијантних решења
+

д
ефинисања начина сакупљања отпада
свеобухватност провцене (еколошки,
+
на некој територији, али и ради окви
економски, социјални показатељи)
рног детерминисања локације регио
законска утемељеност 
+
налне депоније.
приказ степена неопходне интервенције 
+
Истраживање мора да обухвати
техноекономске,
де терминистичке
приказ територијалне дисперзије утицаја + 
+
приказ могућности анулирања утицаја
+ 
-
критеријума који се користе у облас ти
избора локација за депоније (као што
су геолошки, хидрогеолошки, геом
При ликом процене утицаја на животн у ср е орфолошки, сеизмички, климатски, постојећи
дин у могуће је коришћење само једне од ове и планирани начини коришћења земљишта,
дв е наведене ме тодологије, међутим, тек њих еколошки критеријуми, критеријуми заштите
овом комбинацијом могуће је ос твари ти релев природних и културно историјских вредности,
антнију ева луацију а ктивности на параме тре инфрас труктурна опремљенос т и друго).
кв алитета живо тне средине и ква ли тета жив
На основу свих наведених критеријума врши
ота ста новника.
се разврс тавање територија по повољности,
Поред тога, за потребе вредновања утицаја по а осим тога, и сваки појединачни критеријум
јединих активности (у овом случају регионалне се различито рангира у односу на његов знач
депоније) на животну средину, као и могућности ај у ук упном вредновању, као на сликама 1. и 2.
за измештање потенцијално еколошки хазардне (наведени графички прикази део су опсежниј
локације, могућа је примена и нових GIS алата ег истраживања на територији три села која се

.
.
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налазе у парк у природе Стара планина, рађених
за потребе докторске дисертације ау торке).
Број критеријума зависи од специфичности
локације и с убјективне оцене планера који вр
ши евалуацију. С тим у вези, неопходно је
напоменути да ће објективност у вредновању
бити већа уколико се у тим укључи већи број
стручњака различитих профила.
Најсветлијом сивом бојом обележене су
најповољније локације, средње сивом бојом
условно повољне, а најтамнијом сивом бојом
неповољне локације са аспекта ових критерију
ма. На сликама с
у 
приказан
е анализ
е 
за нека
туристичка насеља која су ушла у ана лизу, а која
се налазе на огледном подручју у парку приро
де Стара планина (који има три резима заштите
природних и културних вредности).
На слици 1. с у дефинисане зоне повољности
за изгра дњу депоније са аспекта хипсометрије
подручја. На слици 2. вредноване с у локације у
односу на њихову удаљеност од водотокова. Ово
су само неке од ана лиза (од укупно 18). Остале
анализе обу хватале с у анализе повољности у
односу на локације пос тојећих насеља, климатске
параметре, удаљеност од државних путева првог
и другогреда и друго.

СТРУЧНИ РАДОВИ
Локације добијене а нализом предс та в
љају директан одраз раније де финис аних те х
ноекономских критеријум а, који с е могу дода
тном детаљнијо
м анализо
м утврђиватии са
већим степеном прецизнос ти, што је дато на
слици 3.

 лика 3. Финални резултат евалуације према
С
техноекономским критеријума у софтверском
пакету АrcGIS

Слика 1. Анализа хипсометрије подручја

Слика 2. Анализа удаљености од водотокова
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С друге ст ране, избор а декватног начина
тре тмана отпа да зависи и од регионалних ст
ратегија управљања на некој територији, с тим
да систем прику пљања (као прв а фа за у процесу
управљања) није директно условљена типом
елиминације, в ећ се одвија према одр еђеним
стандардима.
Нов а комбинов ана методологија која је
примењена у овом ра ду, уз делимичне измене,
може се користити и за у тврђивање локација за
друге, потенцијално еколошки хазардне намене.
Уз измену бр оја критеријума и њиховог ранг а у
оквиру модела, ис тражив ање може постићи и
већи степен дета љно сти.

*Докторка наука, дипломирани просторни
планер, број лиценце 100 0190 11
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Можели српска пракса помоћи
архитектама Русије?
„АВ“ анке та (Архитектонски весник, гласило
Савез архитеката Русије, Москва)*
1. Пос тоји мишљење, да након ступања Русије
у Светску трговинску организацију (WТО), као
једна од професионалних последица може доћи
до увођења правних мех анизама, који треба да
заштите пројекат и аутора пројекта од уобича
јене самовоље којој су изложени од стране инве
ститора, извођача или чиновника-бирократије.
Да ли је овакво гледиште оправдано?

сти и до позитивне конк уренције међу креатив
ним архитектима, тј. може стимулативно утицати
на квалитетну размену иск ус тава и стилова рада
међу ствараоцима. Верујемо да ће овај процес по
зитивно утицати на развој архитектонске профе
сије, образовања и архитектонске праксе у Русији.
Оснивање коморе архитеката или инжењера
свакако би у многоме помогло уређењу односа
инвес титора, извођача и разних државних чинов
ника према пројектантима и ствараоцима, а пре
свега спречавању самовоље, ароганције и разних
видова злоупотреба.

1. Поздрављамо Ваше ступање у WТО (Светску
трговинску организацију) и надамо се да ће Вам
то учлањење донети дос та доброг у буд ућнос ти.
Као једна од професионалних последица те но
вонас тале сит уације може доћи до слободнијег
нас тупа инос траних инвес титора са својим архи
тектима, а то може довес ти до новог таласа кон
куренције страних архитеката домаћим стварао
цима, на прос торима Русије. Ово не мора да значи
аутоматски негативну последиц у, већ може дове

2. У Русији недостаје, може се рећи, низ ваљаних
(хрестоматијских) правних и институционалних
„инпута“ - система стандардизације архитектон
ске делатности, национални регистар архитеката,
Комора, која би штитила права архитеката. Услед
тога, код нас се пројектовањем може бавити сва
ко, ко се без имало устручавања представља као
архитекта. Да ли се реално „јаз може превазићи
једним кораком?“ Које би наредне активности, по
Вашем мишљењу, требало предузети?
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Позната нам је велика и значајна традиционал
на улога Ваших архитектонских школа и посебно
Савеза архитеката Русије, регионалних и градских
савеза, који су током дугог низа година (заједно са
великим пројектним инс тит у тима) веома значај
но утицали на формирање архитектонског под
млатка и архитектонске струке у Русији, у целини.
У блиској буд ућнос ти велик у и значајну улогу
свакако ће имати и комора архитеката (или ко
мора инжењера) о чијем оснивању се у последње
време дос та размишља и разговара у Москви и

Русији. О комори и организовању архитектонске
професије у буд ућнос ти која долази такође је би
ло „међународне“ размене мишљења и иск ус тава
на недавно завршеној Конференцији у оквиру фе
стивала архитект уре “Зодчес тво 2012“, где су раз
матрани најзначајнији аспекти, као нпр. издавање
лиценци, усавршавање и контрола перманентног
образовања, стручни испити и провере способно
сти, увођење нових дисциплина, знања и вешти
на, стандардизација професионалне делатнос ти,
регис тар архитеката, рејтинг професионализма,
међународна стандардизација и усклађивања, као
и међународни односи и чланс тва у разним асо
цијацијама, награде идр.).
Пракса и иск ус тво у многим земљама показа
ли су да је оснивањем коморе, која је одговорна за
издавање лиценци за професионално обављање
пројектантске делатнос ти (и других делатнос ти –
као нпр. надзор, извођење идр.) у струци, дошло
до слабљења улоге и утицаја Савеза архитеката –
као традиционалног дугогодишњег облика орга
низовања архитеката.
Такође је, као последица, дошло и до драс тич
ног опадања материјалне снаге и броја чланова у
струковним савезима, и једновремено до значај
ног увећања броја чланова у коморама. Архитекти
(и други инжењери) више нис у видели свој инте
рес или професионалне мотиве да буд у чланови
струковних савеза.
Коморе су такође веома брзо почеле да преу
56

ИСКУСТВА
зимају (у неким стрединама и да „преотимају“)
од струковних савеза једну по једну делатност,
функцију, одговорност, па самим тим и значајна
материјална средс тва. Тако је у неким срединама
дошло до потпуне маргинализације улоге, значаја,
угледа и ауторитета струковних савеза, а чес то и
до њиховог гашења.
Наше иск ус тво потврђује став да би прецизна
дефиниција надлежнос ти и координација ра
да коморе и струковних удружења и асоцијација
требало да буде договорена, утврђена или успо
стављена пре формирања коморе.
О овоме ваља на време размишљати.
3. Какав модел организације Коморе архите
ката, по Вашем мишљењу је најприкладнији за
руске услове – немачки, који је независ тан од др
жавног надзора или англос аксонски, који под
разумева укључивање органа федералне и (или)
регионалне влас ти? Има ли смисла, оснивати та
кво струковно удружење, које у суштини, нема
никакву правну подлогу?
Један аспект ове значајне теме третира питање
зависнос ти или независнос ти од државе и држав
них органа (минис тарс тва, државне агенције, на
челс тва исл.). Ово питање на први поглед изгледа
да третира правну страну проблема, али јасно је
да третира једновремено и финансијску, јер су оне
веома повезане и веома значајне.
Оптимално би било, ако је могуће, постићи не
зависност коморе (архитеката и инжењера) од др
жавних органа. Тиме би се одржала струковна од
говорност за издавање професионалних лиценци
за обављање делатности у самој комори (тј. струка
би сама одређивала рејтинг професионалаца, пра
во на пројектовање, величине објеката и инвести
ционе суме за које појединци могу бити од стране
коморе овлашћени за пројектовање, осигурани од
евент уалних штета, покривени гаранцијама, итд.).
Финансијска страна о којој говоримо лежи у
значајним (у неким земљама и огромним) сумама
новца од великог броја издатих лиценци, као и го
дишњих уплата за прод ужавање лиценци. Поједи
не коморе су веома богате, располаж у огромним
средс твима, појављују се на тржиштима, граде
објекте и комплексе, стварају различите фондо
ве, па пос тоји могућност да на тај начин могу чак
доћи у сит уацију (или положај) да монополски
управљају струком, њеним развојем или утичу на
привилегије појединаца.
Дакле, коморе се, у одређеним околнос тима,
могу у потпунос ти отуђити од архитектонске (ин
жењерске) струке. Свакако да су могуће и разли
чите злоупотребе, па овом питању ваља посвети
ти значајну пажњу.
Уколико држава, преко одговарајућег мини
старс тва, формира комору и њоме управља, онда
ће и сва средс тва и сва права бити на том мес ту,
а струка може доћи у положај да зависи од воље
„непрофесионалаца“, отуђених центара моћи, тј.
да мора „да моли“ за реализацију сваког програ
ма, сваке акције, сваке идеје и замисли, те тада не
ће директно утицати ни на тек ућу пракс у ни на
развој професије.

ИСКУСТВА
И обрну то, ако струка (савез архитеката, савез
инжењера, независна комора или њихова симби
оза) буд у формирали комору и бавили се издава
њем лиценци за обављање делатнос ти (и осталим
делатнос тима из своје надлежнос ти), буд у њоме
управљали, убирали средс тва, усмеравали троше
ње тих средс тава, тада ће струка сама утицати на
сопс твени развој, контролу квалитета, стварање
и заштит у угледа, као и све остале аспекте наше
професије.
Можда би улога државе и њених органа могла
да буде само контролног карактера, у смислу за
конодавнос ти и финансијске контроле, али ни у
ком случају ограничавајућег нити наредбодавног
карактера.
4. Последњих година професија „урбанис те“
у Русији заправо није била инс тит уционализо
вана. Данас се то пос тепено дешава, иако се при
томе наилази на одређени отпор. Колико је, по
Вашем мишљењу, таква подела потребна, и на
који начин се у том случају одвија интерферен
ција између струковних удружења – Коморе ар
хитеката и Коморе урбанис та.
Сит уација по овом питању варира од земље
до земље. Урбанис ти се најчешће образују на ар
хитектонским фак ултетима или инс тит у тима, на
одговарајућим одсецима, али понегде пос тоје и
посебни фак ултети или одсеци универзитета за
урбанизам.
У неким земљама су формиране инжењерске
коморе, са члановима свим инжењерима, тј. Ин
жењерима различитих струка који учес твују у
процес у пројектовања, или у процес у инвес три
ционе изградње (архитекти, грађевински инже
њери, машински, електро – различитих специјал
нос ти, хидро, геодете идр.). Ту се сматрало да је
најбоље да сви инжењери буд у у једној комори,
ради лакшег усаглашавања, утврђивања међусоб
них односа, обавеза, одговорнос ти идр. Неке су
се коморе оваквог типа одржале, а неке су се (као
својевремено у Словенији) – распале; удружени
инжењери су се раздружили, па су тако архитекти
формирали своју посебну независну комору – Ко
мору архитеката.
У Србији је формирана (од стране одговарају
ћег минис тарс тва) Инжењерска комора Србије,
са свим инжењерима различитих струка и про
фила, као и са урбанис тима и чак и прос торним
планерима (који нис у инжењери). Комора је орга
низована тако што је подељена на четири секције
– прос торни планери, урбанис ти, пројектанти и
извођачи. Архитеката има у све четири секције, па
тако архитекта може имати лиценц у прос торног
планера, урбанис те, пројектанта и извођача, као и
неколико лиценци. Јасна је сва сложеност овакве
организације, као и број различитих лиценци које
се издају.
Није лако а ни захвално давати савете, пого
тово за сит уацију Русије која је територијално
огромна, са великим контрас тима и различито
стима.
Ипак сматрамо да би ваљало радити на добром
новом Закону о архитектонској делатнос ти, или о
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усавршавању пос тојећег (којег Ви у Русији имате),
као и на стварању Архитектонске коморе, или Ко
море архитеката.
Посебно је значајно одржати важну улогу Саве
за архитеката, као и изнаћи оптималан однос из
међу Савеза и Коморе, могуће и нек у врс ту добре
креативне симбиозе.

Можда је могуће да то буде јединс твено тело
или јединс твена организација која би објединила
традиционалне доказане и потврђене вреднос ти
и стручни ауторитет (домаћи и међународни) Са
веза архитеката Русије и обогатила их новим од
говорнос тима, обавезама, креативним изазови
ма, правима и, што је посебно важно - значајним
средс твима.
Такође је важно истаћи да је неопходно на пра
ви начин осмислити координацију рада и сарад
ње архитеката са другим инжењерима, посебно
грађевинске струке, како у случају формирања је
динс твене коморе, тако и у случају да формирате
посебне коморе (нпр. комору архитеката, комору
грађевинских инжењера...итд.).
Срећно Вам, драге колеге, у трагању за одгова
рајућим правим решењима.
*По завршетк у XIX Међунар одног фес тив ала
архитект ур е „Зодчес тво ’12“ новинари из редак
ције часопис а „АВ“ учесницима из инос транс тва
пос тавили низ пит ања, у вид у резимеа основних
тема конф ер енције „Проф есија архитект – вре
ме за промене“, које се тич у буд ућнос ти архи
тект ур е. Делег ација Инжењерске комор е Србије,
проф есори Пет ар Арсић и др Јов ан Деспотовић,
одгов орили су на четири пит ања из анкете. Пи
тања и одгов ор е доносимо интегрално, односно,
у облик у како су их проф есори проследили ре
дакцији часопис а „АВ“, гласил у Сав ез а архите
кат а Русије
Илустрације за овај прилог су снимљене на
Међународном фестивалу архитекруре „Зодче
ство ’12“ одржане у Москви од 11.до 14. октобра
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