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ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

МИЛОВАН ГЛАВОЊИЋ,
председник Инжењерске коморе Србије

Још једни избори, па
пуним једрима
напред
Поштоване колегинице и колеге,
пр
ви пут Вам пи
шем/ша
љем пи
смо као
главни и одговорни уредник „Гласника“ и од
мах најављуем да ћу писати мало о прошло
сти, више о будућности.
На истеку прошле године (21. децембар)
констит уисан је трећи сазив Скупштине Ко
море и изабрани председник и потпредсед
ник, што је означило завршетак изборног ци
клуса. Шест недеља касније (28. јануар 2013.)
изабран је председник Управног одбора ИКС,
односно, Председник Коморе, а Министарство
грађевинарства и урбанизма у тај орган посла
ло је тројицу својих представника. Међутим,
ту није крај процедуралним ставрима, јер је
требало донети радна и финасијска документа
(планови и програми) за 2013. годину, што је и
учињено на Трећем редовном заседању Скуп
штине (29. март). И ту није крај изборима.
У протекла три месеца Комора је радила
„пуном паром“, активности су се несметано
одвијале, а ако би хтео да истакнем неки по
себан резултат, мислим да је то добра сарадња
са „нашим“ Министарством грађевинарства
и урбанизма. Најмање 4-5 пута сам одлазио
код министра на разговор и то увек на моју
молбу или захтев, како хоћете, и врло успе
шно се договарали о будућој сарадњи. Пону
дили смо све своје креативне потенцијале и
материјалне рес урсе, како би дали допринос
покретању српске грађевинаске индустрије.
Као мост у тој сарадњи послужиће нам пред
ставници министарства у УО ИКС, јер смо се
одмах разумели – ми желимо још бољу и ква
литетнију Комору, они нас у томе подржавају.
Стара/нова стратегија Коморе била је и у
побољшању односа са струковним организа
цијама. Тако смо на 39. Сајму грађевинарства
у Београду наступили са Удружењем грађевин
ских инжењера Србије, док смо један од троје
спонзора 8. БИНА (уз Министарство култ уре

и Град Београд), чији је организатор Друштво
архитеката Београда. У том духу и правцу ћемо
наставити сарадњу не угрожавајући сопствену
егзистенцију и убрзани развој.
Већ рекох да ћу више о будућности, па ево.
Очекују нас још једни избори. Овога пута
за чланове Управног одбора из реда наших
чланова. Бирамо, председника и потпредсед
ник, и по једног члана из две највеће матичне
секције (Пројектанти и Извођачи радов). С
обиром да су чланови УО ИКС по функцији
и председници извршних одбора четири ма
тичне секције изабраћемо све чланове ИО ма
тичних секција.
Очекујем да 4. Редовна седница Скупшти
не ИКС која се одржава 10. маја, прође у нај
бољем реду, па да већ сутра дан – кренемо у
реализацију започетог. Пре свега на модерни
зацији Коморе и свих њених делова и сегме
ната. А један од њих је и ово информативно
гласило. Морамо га учинити динамичнијим,
модернијим у садржајном и графичком/дизај
нерском смислу, богатијим у информативном
погледу. То ће бити моја обавеза, као главног
уредника, али и очекујем помоћ сваког чла
на Коморе који има сензибилитета и знања у
овој области.
И још само реч-две о Дану Коморе – 14. јуну.
Долазећи 14. јуни је изузетан дан, јер тада
пунимо „прву децену постојања“, што значи
да ћемо га обележити богатије и атрактивни
је него до сада. Уручићемо Награде Коморе
2013. Конкурс је објављен и пријаве увелико
стижу. Именовали смо и нову Комисију која
се стара о испуњености услова, која ће пре
гледати све нове, али и старе (пристигле пред
ходних година) радове и Управном одбору
предложити најбоље за: Награду за животно
дело, Годишње награде за изузетно достигну
ће изделатности чланова Коморе и Награду
за остварење изузетних резултата на почетку
каријере.
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ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО МАТИЧНИМ СЕКЦИЈАМА*

извођачи радова

15579

Пројектанти

19902

извођачи радова (виша)

1576

Урбанисти

1343

Планери

214

*ЧЛАН КОМОРЕ ИСТОВРЕМЕНО МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ВИШЕ МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА

Суботица

1166

Чачак

891

Нови Сад

3820

Краљево

1106

Београд

13418

Ниш

2681

Крагујевац

1400

Косовска Митровица

89

Ваљево

827

укупно

25398

На насловној страни:
Покретна хала као радна средина
за монтажу конструкције in situ
– аутора Светислава Синђелића,
доајена српског грађевинског
конструктерства и мр Бориса
Глигића, доботника Награде
Коморе 2012

Извођачи

17252

Урбанисти

1352

Извођачи (виша)

1730

Планери

214

Пројектанти

22520

укупно

43068

Архитеката

5095

Машинаца

4244

Грађевинаца

8832

Осталих струка

2357

Електроинжењера

4870

Укупно

25398

Бројчано стање чланства 26. април 2013.
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

25.398
214
1.352
22.520
18.980
17.252
1.730
43.068
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На 8. Архиеналу много изложби и
предавања

ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВА КОМОРЕ

ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО СТРУКАМА

ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО РЕГИОНИМА

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА
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У организацији Инжењерске коморе Србије
(ИКС) и Друштва врањских архитеката (ДВА) у Гале
рији Народног музеја у Врању, одржана је последње
недеље у фебруару, (22. – 28.) традиционална манифе
стација 8. Архиенале (Arhиенале 8). Организациони
одбор чинио је „квартет“ дипломираних инжењера
архитектуре - Сузана Јовановић и Зоран Стојевић из
ИКС и Данијела Бандовић и Оливер Денчић испред
ДВА. Отварању је присуствовало преко 150 посети
лаца, чланова Коморе и културних посленика Врања.
Изложбе је видело преко 500, док је стручним/прате
ћим програмима присуствовало више од 100 људи.
Организатори су ове године приредили седмодневну
манифестацију – три изложбе, као централни део, и
три пратећа предавања на тему архитектуре и нових
технологија и материјала у грађевинарству.
На отварању су говорили Сузана Јовановић и Да
нијела Бандовић, затим, доцент др Александар Кеко
вић, у име Инжењерске коморе Србије, Маја Ристић
испред Градског већа Општине Врање и Зоран Сто
јевић, председник Друштва врањских архитеката.
Изложбу је отворио проф. др Милисав Дамњановић,
члан Скупштине ИКС.
Ове године на Архиеналу су биле три изложбе,
две гостујуће – „50 година модерне Ниша од 19301970“ и „Тријенале архитектуре Ниша 2012“, док је
трећа изложба имала статус домаће, а била је посве
ћена фирми «Новеко», поводом две деценије рада и
стваралаштва.
Пре званичног отварања изложбе доцент др Алек
сандар Кековић је одржао предавање са темом - «Нај
значајнији објекти модерне Ниша у периоду 1930
– 1970. године». Кековић је у оквиру свог излагања
истакао да је Нишка модерна „покривена“ са четири
изложбе, а да се на 8. Архиеналу приказује само једна
– трећа по реду. Наиме, четири планиране изложбе
треба да представе савремену архитектуру Ниша од
1878. до данас, 2012. године. Сав обухваћени матери
јал послужиће као основ за израду архитектонског
водича Ниша који ће бити публикован ове године
за потребе посетилаца на обележавању 17 векова од
Миланског едикта.
Манифастација је настављена у понедељак 25.
фебруара, прославом фирме «Новеко» која је обеле
жила и прославила 20 година стваралаштва. О две
деценије рада фирме говорио је архитекта Драган
Ђорђевић, који је на врло духовит начин поздравио
присутне и кроз избор неких реализација скренуо
пажњу присутнима на проблеме и на однос грађана

приликом реализације пројеката као и саме експлоа
тације и одржавања објеката.
У уторак 26. фебруара, тачно у 16 сати одржана
је презентација фирме ‘’Кнауф’’ д.о.о. Београд, са те
мом: «Монтажни фасадни системи и естриси» и «Бе
нефити система суве градње». Презентери нарече

Током седам дана у Галерији Народног музеја било је много
одлично посећених догађаја
них тема/феномена били су Горан Треневски, дилп.
инж.арх. и Петар Ђорђевић, дипл. инж. грађ.
Истога дана, само са почетком у 18 сати, промови
сана је монографија «Пројекти и архитектура Алек
сандра И. Медведева». Аутор мр Михаило Медведев,
дипл.инж.арх. одржао је дивно предавање о животу
и раду супружника Медведев, његових родитеља,
након напуштања родне Русије. Очев предани рад
између два рата и након Другог светског рата, пред
ставио је кроз бројне изведене објекте у Нишу - до
грађени звоник Саборне цркве, Берзу рада, Шегрт
ски дом (данас Градска скупштина), односно, Берзу
рада у Крушевцу и Бајиној Башти. Поред тога пред
ставио је и бројне палате и виле у Нишу и Нишкој
Бањи, од којих је најпознатија вила Драгише Цветко
вића, градоначелника Ниша и несрећног председни
ка Владе Краљевине Југославије, потписника „Трој
ног пакта“ са Немачким рајхом.
Архиенале и после осам година истрајава као тра
диционална активност архитеката југа Србије у чи
јој реализацији сад већ равноправно учествују два
партнера- Инжењерска комора Србије – Регионални
центар Ниш (ИКС) и Друштво врањских архитеката
(ДВА). Овогодишњи Архиенале посебно су помогли
– Град Врање, РТВ Врање, БиВода, Новеко и Дру
штво архитеката Ниша (ДАН).
Александар Панчић

Исправка
„Табаковићева награда за архитектуру, као највише признање за изузетан стваралачки и прегалачки допринос у области архитектуре у 2012. години,
додељена је господину Слободану Кузмановићу, дипл.инж.арх., из Новог Сада, 09. октобра 2012.године у Мастер центру Новосадског сајма“ саопштење је
пристигло у Редакцију из Регионалног центра Нови Сад. Извињавамо се архитекти Кузмановићу због погрешно интерпретираног презимена (Кузманов) као
и читаоцима „Гласника“. Радош О. Драгутиновић, одрговорни уредник.
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Улагање у будућност
Седми крагујев ачки сајам грађевинарс тва
на изложбеном прос тору „Шум адија сајам а“ и
траајао три дана – од 28. фебрур а до 2. март а.
Покровитељи овог одишњег Сајм а грађевинар
ства били су Инжењерска комор а Србије и Град
Крагујев ац.
Седми крагујев ачки сајам грађевинарс тва
отворио је Милов ан Глав оњић, председник Ин

заслужни су што се Инжењерска комор а Срби
је ове године појавила као веом а значајан парт
нер, и као покровитељ 7. Сајм а грађевинарс тва,
заједно са градом Крагујевцем дала значајан
допринос промоцији грађевинске струке на
обос тран у корист.
Инжењерска комор а Србије се на Крагује
вачком сајм у грађевинарс тва предс тавила под
мотом «Улаг ање у буд ућност“,
имала је свој штанд који је био
веом а пос ећен и на коме су се
инжењери свих струка инф ор
мис али о рад у Комор е као и
новинам а вез ано за унапређе
ње струке.
Пор ед предс тављања, Ко
мор а је, прв енс твено за своје
чланов е, орг аниз ов ала прате
ћи програм 7. Сајм а грађеви
нарства у оквиру кога је Ја
сминка Павловић, дипл.инж.
арх. одржала трибин у на те
му «Правилник за енерг етску
ефикасност зграда и иск ус тва
при изр ади првих елеб ор а
та». Након тог а су одржали
излаг ање на тем у «Кор ак по
кор ак до енерг етског пас о
ша». Гор ан Цветков, дипл.
маш.инж. и Бранко Ђоковић
дипл.грађ.инж. чланови Реги
оналних одб ор а из Краљев а,
на позив орг аниз атор а, узели
су учешће на трибини са под
Седми сајам грађевинарства у Крагујевцу отворио је Милован Главоњић, председник Коморе
темом – „Најновија регулати
ва о енерг етској ефикаснос ти
жењерске комор е Србије у прис ус тву великог (ЕЕ), са анализ ом изр аде првих елаб ор ат а из
броја чланов а Комор е, више од 30 излаг ача, облас ти ЕЕ као и првих Е-пас оша. Први ела
гос тију, предс тавника медија и стотинак посе бор ати из енерг етске ефикаснос ти су одр ађени
тилаца. На отварању су гов орили и прис утне за педес ет ак објекат а на територији цент ралне
поздравили и Неб ојша Васиљевић, главни мена и западне Србије, а на захтев Нем ачка орг а
џер града Крагујевца, као и Јасминка Павловић, низ ација за техничк у сар адњу - ГТЗ (Deutsche
предс тавник Минис тарс тва грађевинарс тва и Ges ellschaft für Internat ionale Zus ammenarb eit
урб анизма, начелница одељења за енергетску GmbH) најзначајнијег партнер а Инжењерске
ефикасност и грађевинске произв оде.
комор е Србије на програм у едукације и приме
Сајам грађевинарс тва, једна он највећих са не енерг етске ефикаснос ти зграда. Ово су прв а
јамских манифес тација у овом делу Србије и ове стечена иск ус тва у изр ади елаб ор ат а и Е-пас о
године је окупио више од тридесет излагача, пре ша из облас ти енерг етске ефикаснос ти у грађе
свега из Крагујевца и околних градова – Краље винарс тву, а у склад у са важећим правилником
ва, Крушевца, Варварина, Јагодине и нешто уда из облас ти ЕЕ. На штанд у Инжењерске комор е
љенијег Београда, који су предс тавили архитек одржана је и през ент ација «Грађевинског кла
туру, материјале и сис теме за пословну, стамбену стер а Шум адије и Помор авља» са београдским
градњу и ентеријер у новим и старим објектима компанијам а «Кнауф « и „Buck“. „Кнауф“ је пре
са акцентом на еколошку одрживост градње и но зентир ао теме/програме - „Кнауф фас адни си
ве материјале и технологије у изградњи.
стеми“ и „Кнауф сув а градња у станов ању“, док
Јелена Бојовић, дипл.грађ.инж и Душан Лу је „Buck“ предс тавио свој програм „штедљив е
кић, дипл.инж.маш. чланови Орг аниз ационог расвете“.
Милана Миловић
одб ор а исред Регионланог цент ра Крагујев ац,
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Преко 70 излагача на STONEEXPO 05
У Крагујевцу је и ове године, у организацији Пословног
удружења Камен Србије и Удружења Камена колонија из
Београда, од 21. до 24. марта одржан традиционални сајам
камена и пратеће индустрије STONEEXPO 05. У хали Шума
дија сајма окупило се преко 70 излагача из Бугарске, Срби
је, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске,
Словеније, Шпаније, Аустрије, Италије, Јужне Африке, Ин
дије, Ирана и Кине. За четири дана трајања Сајам је виде
ло око 5.000 посетилаца из свих земаља учесника и регио
на, али је било и посетилаца из Енглеске, Немачке, Пољске,
Русије, Америке, Кине, Индије, Египта, Чешке, Словачке…
Сајам је посетио и већи број архитеката, а међу званичним
посетама је нарочито значајан долазак делегације Мини
старства природних ресурса, рударства и просторног пла
нирања Србије, Господарске коморе Хрватске, града Вероне
и града Крагујевца на челу са градоначелником Верољубом
Стевановићем. Утисак је да је STONEEXPO 05 до сада нају
спешнији сајам камена одржан у Крагујевцу. За идућу годи
ну када се планира одржавање 6. Сајма камена (20. – 23. март
2014.) већ је најављен знатно већи број учесника и земаља из
којих долазе излагачи. У прилог овоме иде и чињеница да
је током сајма потписан и протокол између Града Вероне и
Града Крагујевца о заједничком улагању у развој сајмишта
у Крагујевцу.
На свечаном отварању, излагачима и посетиоцима су се
обратили Зоран Ђајић, председник удружења Камен Срби
је, Јелена Марков, директор сајма STONE EXPO Крагујевац,
Ивица Исмаиловић, директор Шумадија сајма, Зоран Стева
новић, председник Српског геолошког друштва, Мауро Ал
бано директор сајма MARMOMACC из Вероне и Срђан Бе
лиј, државни секретар у Министарству природних ресурса,
рударства и просторног планирања Србије који је и отворио
STONEEXPO 5.
Као пратеће манифестације сајма камена, традиционал
но су одржане међународна изложба Камен у архитектури и
уметности (архитектонски пројекти, слике, мозаици и скулп
туре у камену) и колоније мозаика и скулптура у камену. Уче
ствовало је преко 50 мозаичара, вајара, и архитеката из Хрват
ске, Македоније, Републике Српске, Црне Горе и Србије.
Покровитељ међународне колоније мозаика и скулптура у
камену ове године је била компанија MAPEI –светски лидер у
производњи лепкова, маса за заптивање и хемијских и других
производа за грађевинарство.
То
ком сај
ма ка
ме
на 21. и 22. мар
та, одр
жа
на је

Срђан Белиј, државни секретар у Министарству природних
ресурса, рударства и просторног планирања отворио је
Пети сајам камена

Трећа међународна конференција „Хармонија природе и ду
ховности у камену“ на којој је учествовало преко 70 преда
вача из Хрватске, Шпаније, Македоније, Румуније, Италије,
Енглеске, Бугарске, Црне Горе, Албаније, Канаде и Србије.
Саопштено је 36 научних радова који су објављени у збор
нику радова на енглеском језику под називом “3rd INTER
NATIONAL CONFERENCE HARMONY OF NATURE AND
SPIRITUALITY IN STONE” штампаном у колору на 350
страна у тиражу од 500 примерака.
Теме радова су из различитих делатности али су све биле
директно или индиректно везане за камен. Објављени радо
ва су из области геологије, рударства, архитект уре, историје
уметности, архелогије, географије, филозофије, грађевинар
ства. Таква разноликост тема дала је мултидисциплинар
ност скупу којим је председавала Др Весна Димитријевић,
а посебна вредност овог скупа су отворене дискусије након
излагања већине аутора. Постављена питања учесника и
дати одговори аутора потврдили су сав смисао овог скупа.
Академски ниво скупа са једне, и опуштеност учесника са
друге стране, одавали су хармонију духовности која је и би
ла циљ оваквог скупа. Из тога је проистекло неподељено ми
шљење учесника да је скуп оправдао своје постојање и да га
треба наставити и појачавати у сваком погледу.
Милован Пауновић

Овогодишњи Stoneexpo имао је никад више излагача и посетилаца, као и бројне пратеће догађаје
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Предрагу Милутиновићу награда
„Новос ти“ и Града Београда
«Сунце» је прва задужбина у Србији
формирана након 70 година, чији је
донатор «Делта фондација».
Двоструки лауреат Предраг Ми
лутиновић, дипломирани је инжењер
архитект уре, рођен 17. јула 1975. го
дине у Ивањици, дипломирао је 2002.
године на Архитектонском факултет у
у Београду, смер пројектантски, члан
је Инжењерске коморе Србије од 2005.
године са лиценцом број 300 Б972 05.
Од дипломирања ради у Delta Real
Estate, односно, Делта инвесту.

Архитекта Предраг Милутиновић
аутор објекта „Сунце“- центра за сме
штај и дневни боравак деце и омлади
не са инвалидитетом, добитник је две
престижне награде – компаније „Но

Награда „Новости“ за архитектуру
На овогодишњи Конкурс за архи
тект уру Компанија „Новости“, конку
рисало је 79 радова у две категорије:
реализовани објекти и студентски
пројекти. За „сениорско“ призна
ње – реализована зграда, конкуриса
ло је 16, док се у „јуниорској“ илити
студентској категорији надметало

Центар „Сунце“ поклон је Делта компаније Београду, али и прва донација у Србији
после седам деценија

вости“ за најуспешније архитектонско
дела реализовано у прошлој години и
Скупштине града Београда 2012. за за
архитект уру и урбанизам.
Центра за смештај и дневни бора
вак деце и омладине са инвалидите
том – „Сунце“, лоциран је на Бежа
нијској коси у Београду, изграђен је за
мање од годину дана, има површину
од 2.500 квадратних метара, а коштао
је 2,3 милиона евра. Награђени центар
8
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63 пројеката. За реализоване објек
те жири је у најужи избор уврстио,
осим центра „Сунце“, и вртић на Бе
жанијској коси «Звездана праши
на» архитеката Милоша Пауновића,
Марка Петровића и Петра Бојовића,
стамбено-пословни објекат у Крун
ској Горана Војводића, Милене Катић
и Душана Радишића, као и стамбени
комплекс у Брзаковој улици, Јована
Митровића и Дејана Миљковића. Ка

да је реч о студентским пројектима
у најужем избору су била три рада,
осим награђеног Вуковића, и Центар
за истраживање и промоцију природе
Драгане Ћипријановић, као и Аудито
ријум на потезу Савског амфитеатра,
Маје Милошевић.
Најбољи млади архитекта је Не
мања Р. Вуковић, студент Архитек
тонског факултета у Београду, аутор
пројекта пословног објекта са ресто
раном, у приземљу, на углу Таковске
и улице Драже Павловића у Београду.
За 47 година колико траје награда
за најбоље реализовано архитектонско
дело изграђен је - тим угледним и нај
старијим признањем - цео један град.
Од 1966. године када је «Борба» основа
ла ово најцењеније стручно признање
у области архитектуре - које чува и на
ставља Компанија «Новости» од 2003.
године, од када поред реализованих
објеката, награђује и студентске радо
ве. Неподељено је мишљење да је некад
«Борбина», данас награда за архитекту
ру Компаније «Новости», била најрефе
рентнија архитектонска награда на Yu,
али и Ex Yu, простору, која и даље ужи
ва висок кредибилитет и ауторитет који
није девастиран. Напротив.
Награда „Новости“ за архитек
туру уручена је 1. априла у галерији
„Озон“ после отварања изложбе на
којој су приказани сви радови са ово
годишњег конкурса. Изложба је била
отворена до 5. априла. Поред дипло
ме лауреатима је припала и новчана
награда – Предрагу Милутиновићу
2.000, а Немањи Р. Вуковићу 500 евра,
у динарској противредности.
Награда града Београда 2012
Скупштина града Београда једана
ести пут додељује Награде града Бе
ограда, којом се награђују најбољи
међу Београђанима у 19 различитих
области. Ове године за најзначајније
престоничко признање било је 187 но
минација. Прво је направљен је ужи, а
затим и коначан избор најбољих међу

најбољима. А њих је ове године близу
50 грађанки и грађана.
Међу овогодишњим лауреатима
је Предраг Милутиновић дипл. инж.
арх. у категорији архитект уру а и ур
банизам за Центра за смештај и днев
ни боравак деце и омладине са инва
лидитетом – „Сунце“,
„Дани Београда” установљени
су 2002. године и представљају об
једињавање два значајна дат ума из
историје главног града. То су прво
помињање словенског имена Београ
да у писаним документима 16. апри
ла 878. године и дан предаје кључева
града кнезу Михаилу Обреновићу 19.
априла 1867. године. Комисије за до
делу награде обавиле су велик и одго
воран посао. Овогодишњи лауреати
су: Олга Кострешевић за књижев
ност и преводно стваралаштво, Ми
лош Лолић за позоришно стварала
штво, Миладин Чолаковић за филм,
радио и телевизијско стваралаштво,
Олга Јеврић за ликовно и примење
но стваралаштво, визуелне и про
ширене медије, Премил Петровић за
музичко и сценско стваралаштво, др
Мирослав Јовановић за друштвене и
хуманистичке науке, Марија Милу
тиновић, Жељко Радуловић, Снежа
на Томановић, Златибор Петровић
за природне и техничке науке, дипл.
инж. Бориша Милекић за пронала
заштво, проф. др Зоран Кривокапић
за медицину, дипл. инж. арх. Предраг
Милутиновић за архитект уру и урба
низам, Иван Мрђен за новинарство,
Родољуб Лакићевић за пољопривре
ду, проф. др Милоје М. Ракочевић
за образовање, Милица Мандић за
спорт, Тања Драгић и Жељко Дими
тријевић за херојско дело (Параолим
пијске игре), Радослав Зеленовић за
дугогодишњи рад и трајан допринос
у развоју града Београда, Алексан
дра Дрецун, Вељко Поткоњак, Коста
Јовановић – специјално признање
за изузетан допринос у реализацији
догађаја од значаја за град Београд,
затим Милош Станковић за ствара
лаштво младих из области науке, Јо
вана Бобић, Јована Миљановић, Ми
лица Николић, Ана Нешовановић,
Јелена Станковић, Соња Топаловић
за стваралаштво младих из области
уметности, Ватрогасно-спасилачка
бригада „Београд” – Награда „Свети
слав Стојановић” и Јулија Орозовић
појединачна награда „Светислав Сто
јановић”.
Слободан Кујунџић
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Гран при 35. Салона
Милораду Видојевићу
На конкурс за учешће на 35. Салону архитект уре било је пријављено 237 радо
ва, у Музеју примењене уметности је изложено 142, а награде је понело осам радо
ва (Гран при, пет награда и две похвале) које је потписало 16 аутора.
Гран при је припао арихитекти Милорад у Видојевићу за инд ус тријски обје
кат компаније «Виббет», халу у којој се производи бетонска галантерија, префа
брикати за поплочавање. Хала је лоцирана у околини Чачка и по речима Видо
јевића, намера му је била да се направи „један смислен објекат који би требало
да репрезент ује архитект уру коју производимо иначе у тој фабрици, а ради се о
преради минералних сировина (песак, цемент, адитиви), односно, зграда је це
ла од бетона, јер ће се у њој производити бетон, заправо, бетонска галантерија“.
Иначе, лауреат је млади архитекта -дипломирао на Архитектонском фак ултет у
у Београд у 2011. године.
Награда у категорији У готово четири деценије
„архитект ура“ уручена је постојања Салона архи
први пут је Гран
Дејану Тодоровићу за стам тектуре
при понео индустријски
бено-пословни објекат у објекат – производна хала
Брегалничкој улици у Бе компаније Vibbet из Чачка
ограду, док је награда за
„ентеријер“ припала Сту
дију „Аутори“ који сачиња
вају – Дијана Новаковић,
Маја Трбовић, Александар
Никитин и Душан Ненадо
вић за унутрашње уређење
култ урно-туристичког ком
плекса «Terra Panonica“ у Мокрину. Награда у категорији „експеримент“ припала
је ауторском тиму – Милица Дејановић, Тијана Лукић, Војислав Дацић, Оксана
Чолић, Гордана Степановић и Милан Млинар за збирку дрвених врста/интерак
тивну инсталацију – Ксилотека. Награду у категорији „истраживање“ примила је
Дубравка Секулић за ”Glotzt Nicht so Romantisch! On extra-legal Space in Belgrade”
(публиковано истраживање), док је у категорији „публикације“ награда припала
Злати Вуксановић Мацура за књигу “Живот на ивици: становање сиротиње у Бе
ограду 1919–1941”.
Похвале су добили Срђан Марловић за „Типолошку рехабилитацију, рекон
струкцију и делимичну рестаурацију млетачке болнице/аустроугарске касарне“
у Херцег Новом, као и Немања Радусиновић за „Зимску викенд кућу“ на Дунаву
у Новом Саду.
„Још увек имамо архитект уру...“ – је слоган под којим се одржава 35. Салон
архитект уре у Музеју примењене уметности. Отворен је 27. марта и трајаће до
30. априла 2013. године. Током свог вишедеценијског постојања Салон архитек
туре се профилисао у култну инстит уцију београдског архитектонског и култ ур
ног живота која документ ује, промовише и афирмише архитектонске вредности,
подстиче јачање идентитета струке, окупља архитекте свих генерација и негује
сарадњу. Салон сваке године, па и ове, поставља нове изазове и промишљања о
значају и смислу архитект уре око нас, јер архитект ура, непогрешиво и видљиво,
одражава оно што друштво у Србији (не)сматра важним.
Од 237 прис тиглих радова Савет Салона архитект уре (Слободан Селинкић,
Иља Микитишин, Љиљана Милетић Абрамовић, Милена Обрадовић и Зорица
Савичић) за излагање је одобрио 142 радова, од којих 14 студентских и 33 кон
курсних пројеката није учес твовало у надметању за награде/признања Салона.
У конк уренцију за награде изабрано је 95 радова: 32 – архитект ура, 17 – енте
ријер, 16 – експеримент и истраживање, девет – пројекти, четири – урбанизам,
17 – публикације. Жири Салона (Маша Брат уша, Весна Цагић Милошевић, Ра
дивоје Динуловић, Андреј Каламар и Гроздана Шишовић) наградио је осам нај
бољих радова.
Милован Пауновић
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Три међународна сајма – Интерклима,
Обртништво и Градитељство
На Загреб ачком велес ајм у су од 9. до 13 априла одр
жане три међунар одне изложбене маниф ес тације: 55. са
јам мале привреде – Обртништво, 37. сајам грађења и
опремања – Градитељство и 22. с ајам г рејања, хлађења,
климатиз ације и обра де питких вода – Интерклима. Сва
три интернационална сајма има ла су у ку пно 198 излагача
из Хрватске и 12 држава Африке и Европе – Мар око,
Аустрија, Белгија, Чешка, Данска, Ита лија, Македонија,
Немачка, Пољска, Србија, Слов енија и Швајцарска. 
Међу народни сајам мале привреде – 55. Обртништв о,
највећи је по словни догађај малих и ср едњих привредни
ка у Хрватској. Захваљујући својој дугој тра дицији овај
сајам постао је нез аобила зно место и време интензив

них по словних сусрет а произвођача, пословних људи
идиректних пот рошача у овој области. Сајам се и ове
године одржава уз пуну помоћ Хрватске привредне ко
море и Министарства малих и средњих предузећа, док
је “земља партнер” овога пута била Краљевина Мароко
која се први пут представила и посетиоце упознала са
својом културом, обичајима и занатима. У оквиру ове
манифестације одржан је и округли сто “Енергетска ефи
касност и улога енергетских грађевинских фирми“ на
коме је разговарано о сарадњи струке и извођача радова.
Наиме, у Хрватској је само пет одсто зграда енергетски
ефикасно. Намера је била - спојити и удружити извођаче
радова који суделују у разним фазама изградње објеката
са произвођачима енергије из обновљивих извора.
37. Градитељство, сајам грађења и опремања,
последњих се година потврђује као најзначајнији послов
ни догађај грађевинске струке у Хрватској и региону јер на
једном месту окупља водеће домаће и светске произвођаче
10

грађевинског материјала, опреме и механизације, као и
многобројне пословне људе.
22. Интерклима - међународни сајам грејања, хлађења,
климатизације и обраде питких вода (реч је о бијеналној
манифестацији која се одржава у континуитету од 1969.
године) изазива највећи стручну и професионалну позор
ност у региону. Наиме, климатске промене због глобалног
загревања, и све чешћи екстремни временски услови, са
једне стране, и убрзани пораст светске популације и тежња
за што квалитетнијим животним условима с друге стране,
довели су, поготово у развијенијим земљама, до великог
пораста потрошње енергије за грејање и климатизацију и
потребе за питком водом. Резултат је све мање јефтиних
и свима доступних природних ресурса енергије и питке
воде. Стога одрживи развој и у овом сектору стално захте
ва непрекидно проналажење нових решења, усавршавање
постојећих и хитну имплементацију све штедљивијих
технологија, опреме и материјала у подручју грејања,
климатизације, вентилације и обраде питких вода. И
управо тим темама бавила се и овогодишња Интеркли
ма кроз Међународни симпозијум о грејању, хлађењу и
климатизацији који је реализован у четири дела: научни
- који се одржава под називом Дан Франа Бошњаковића,
у част прослављеном научнику из подручја техничке
термодинамике који је светску славу стекао као дирек
тор института у Брануншвајгу и Штутгарту ( 8 радова),
11. Конференцију о термографији (6 радова), стручни
- на којем су изношена искуства и сазнања (9 радова) и
презентациони (7 фирми). Скупу је присуствовало око
90 научних радника, дипломираних инжењера, односно
стручњака и поштоваоца из об
ласти термотехнике и термоенер
гетике. Скупу су поред домаћих
стручњака из ове области прису
ствовали представници Турске,
Словеније и Србије.
Научни део се бавио нуме
ричким и аналитичким при
ступом моделирању преноса топлоте, припреми на
предних грађевинских технологија и савремених
грађевинских материјала за смањење топлотних губи
така зграда, могућности употребе обновљивих извора
енергије.... У оквиру 11. Конференције о термографији
говорило се о примени и могућностима те бескон
тактне методе мерења у подручјима контроле квали
тета и оцени енергетске ефикасности грађевинских
склопова и елемената узимајући у обзир најновију
европску и домаћу регулативу. Стручни део био је
посвећен практичним решењима код градње објеката
са рационалном потрошњом енергије и одговарајућим
аспектима енергетске ефикасности у градњи објеката.
Обухваћена је актуелна проблематика везана за ев
ропске директиве и најновије хрватске техничке регу
лативе, у чијем тумачењу често долази до неспоразума
и погрешних поставки.
Јован Милић
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Мањак учесника, вишак квалитета
Под слоганом „Одувек и заувек градити“,
одржан је 39. Међународни београдски сајам
грађевинарства од 16. до 20. априла уз учешће
833 излагача, од којих је 254 дошло из 22 земаља
Европе и Азије. И поред велике кризе, привредне
и финансијске, под сводовима Београдског сајма
окупило се чак 70 одсто традиционалних излага
ча. 39. SEEBBE (South East Europe Belgrade Building
Expo) и даље је највећа специјализована сајамска
манифестација од Минхена до Атине, на којој су
биле заступљене све области грађевинарства, од
најсавременијих материјала, опреме, алата, ма
шина, иновација у пројектовању и управљању
пројектима, до нових система за градњу, уређење и
одржавање објеката, адаптације, реконструкције
и опремање ентеријера. Кроз традиционалне на
ционалне изложбе ове године су се представи
ли грађевинари из Чешке, Словеније и Турске.
Овогодишњи Сајам грађевинарства заједно су
отворили, пресецањем врпце, Сребренка Голић,
министар за просторно уређење, грађевинарство
и екологију Републике Српске и мр Велимир
Илић, министар грађевинарства и урбанизма Ре
публике Србије који је том приликом рекао:
„Српско грађевинарство је у веома тешкој
ситуацији, а нарочито путарска предузећа, због
чега је на претходној седници Влада донела
решење о оснивању радне групе која ће преузети
хитне мере. Радну групу ће чинити представни
ци више министарстава - грађевине, саобраћаја,
финансија и привреде, рада и социјалне поли
тике, правде, саобраћаја и регионалног развоја.
На састанку који ће бити у току ове недеље,
највероватније у четвртак, разговараћемо о томе
да се прво плате сви дугови према грађевинарима
и да се види колико се то стварно дугује, да се све
спорне приватизације испитају, да се многи спо
рови који су у току убрзају и разреше, као и да
се преиспита имовина, посебно путарских фир
ми. Комплетну ову област треба што пре довести
у ред, посебно због посла са Кинезима вредног
340 милиона евра. Иначе, Ресорно министарство
интензивно ради на новом закону о планирању и
изградњи, који би у Скупштинску процедуру мо
гао да уђе већ у јуну“.
Министар Илић је акцентовао још неколико
проблема и питања – да фирме у Србији не могу
да добијају посао на тендерима, јер немају рефе
ренце и банкарске гаранције, те се ти послови
зато уступају странцима; да је у грађевинарству у
Србији запослено око 70.000 људи и да је још око
5.000 ангажовано ван земље, а највише у Русији
и Ираку; само у Београду више од 10 милиона
квадратних метара није евидентирано, а када
би се то урадило, кредитни потенцијал Београ
да би се повећао за 24 милијарде евра; најавио је
и изградњу још два моста у Београду, један код
Сурчина са два смера и један код Остружнице са
једним смером.

Као и у предходних деценију и по, највећи
мотив излагача је био презентирање иноватив
них проивода и технологија, којих је и овога
пута било у задоваљавајућем броју, али би их
било и знатно више да се, игром случаја, нису
поклопили термини одржавања 39. SEEBBE
и минхенске BAUMA 2013 (30. Internationale
Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen,
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte
15 – 21. април), па ове године није било излагача
грађевинских машина и опреме под ведрим небом.
Овогодишња новина на Сајму грађевинарства је
била – унапређен систем регистровања послов
них посетилаца преко регистрационог портала,
као и могућност заказивања B2B састанака са из
лагачима. Процена организатора да ће 39. SEEBBE
посетити више од 50.000 људи, пре свих стручна
јавност, али и широка публика, тешко да ће бити
остварена, ако је судити по првом, али и три
следећа дана. Иначе, и ове је године настављена
акција „Обојимо зелено“, у којој су видно били
означени произвођачи и неимари који посебну
пажњу поклањају начину изградње и коришћења
објеката, који користе обновљиве изворе енергије
и брину о енергетској ефикасности.

За покретање српског грађевинарства неопходне су радикалне мере
– за почетак је музицирано на ручној тестери на отварању 39. SEEBBE

Најзначајније признање Београдског сајма,
Нова визура, ове године су добили: КЕРАМИ
КА КАЊИЖА из Кањиже, за подну керамичку
плочицу “STONEMIX” 25x50, ВАДЕЛ из Београ
да за рељефну плочу “Ј2”, БРАБО из Београда –
Вранића за кровни прозор “EURO-LINE 78x118
ELN 7/11”, БАНЕ из Суботице, за купатилски
намештај “MILANO 120” и МЕТАЛ-ПРОДУКТ из
Смедеревске Паланке за линију за профилисање
фасадног лима “МП 417”.
Друга награда по значају- Специјално признање
овога пута припало је: ПОЛЕТ ИКГ - Нови Бечеј
за фалцовани цреп од глине “GLINEX TREND”,
ЕНТЕРИЈЕР ЈАНКОВИЋ - Нови Сад за зидни
једнокрилни дрво алуминијум прозор “J DIAL 90”,
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Занатска радња „ДРВО-ДЕКОР“ – Грделица, за
двоструки термо прозор у футеру “Сибирски про
зор”, VELUX SRBIJA - Београд, за термо плисирану
ролетну “FHC”, SHIEDEL – Београд, за “MULTI”
LAS димњачки систем, Самостална производнотрговинска радња „МИЛМАРК“ – Младеновац, за
лабораторијску мешалицу и шпанска ORONA за
електрични лифт модел 6011 3G – RENOVA.
Овогодишњи жири за иновативне продукте и
технологије имао је пуне руке посла, а чинили су га
петоро професора Београдског универзитета и пред
ставник Привредне коморе Србије. Жиријем је пред
седавала проф. др Александра Крстић Фурунџић, са
Архитектонског факултета, а чланови су били проф.
др Срђан Бошњак, Машински факултет, проф. др
Радослав Алексић, Технолошко-металуршки факул
тет, др Дејан Маринковић, Грађевински факултет и
M-arch Марина Вукићевић из ПКС-а.
Удружење за тржишне комуникације Србије
(УЕПС) је на 39. SEEBBE 2013. доделило три врсте

признања за промотивни наступ излагача за успе
шан промотивни наступ – Дипломе, Специјална
признања и Гран при.
Највеће сајамско признање – Гран при равно
правно су поделили Потисје-Кањижа АД члан
групе Tondach i Henkel Adhesive Technologies.
Друго по значају признање - Специјално
признање за целовит и корпоративно обједињен
промотивни наступ припало је Елвиал Адванцед
Алуминиум Сyстемс.
Дипломе за успешан сајамски наступ доби
ли су: Кингспан и Дуцо из Београда, Керамика
Кањижа, Пан цомерце из Пожеге, Домтера из
Ивањице и Геберит Интернатионал, представ
ништво за Србију и Црну Гору.
39. SEEBBE посетило је преко 900 чланова ИКС
којима су обезбеђене бесплатне улазнице за које
је издвојено више од 315.000 динара
Радован Радовић

Трећа Конференција грађевинара и Грађевинско
индус тријска комора
Савез грађевинских инжењера и
техничара Србије (СГИТС) имао је,
као и претходних година, свој Дан на
39. SEEBBE који је искорис тио да по
крене две иницијативе – организова
ње Треће конференције грађевинара
Србије и формирање Грађевинско
инд ус тријске коморе Србије у скла
ду са изменама Закона о привредним
коморама. Као релаксација после за
ис та “тешких тема и дилема” везаних
за претходна питања, уследила су че
тири изузетно занимљиве и квали
тетне презентације: о покретној хали
као радној средини на лиц у мес та,
новом железничко друмском “Жеже
љовом мос ту” преко Дунава у Новом
сад у, новоизашлој књизи “Спрегну те
конс трукције у пракси” издавача ча
сописа „Изградња“ и акт уелном ста
њу и цигларској инд ус трији.
У уводној теми, председник
СГИТС Анђелко Ковачевић, под
сетио је да су до сада одржане две
конференције грађевинара, обе у
организацији Савеза грађевинских
инжењера и техничара Србије, и то:
прва, 1994. а бавила се грађевинари
ма Савезне Републике Југославије, и
друга која је одржана десет година
касније 2004. године, и дакако, опет
се бавила проблемима/развојем гра
ђевинарс тва, само овога пу та Држав
не заједнице Србије и Црне Горе, што
значи да би тек трећа у фок ус инте
ресовања ставила српске неимаре.
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Савез грађевинских инжењера и техни
чара види излаз из тешкоћа – Анђелко
Ковачевић и Урош Бањанин челници СГИТС

После излагања Анђелка Ковачевића,
Уроша Бањанина, Велибора Пеције,
мр Пере Мргуда, Александра Попо
вића, Бранислава Војиновића и Јовa
Смиљанића једногласно је закључено
да је неопходно да се до краја године
одржи “Трећа конференција грађе
винара Србије – допринос реафир
мацији грађевинске привреде” као и
да се иницира оснивање Грађевинске
коморе Србије. Већ у долазећим не
дељама СГИТС ће формирати ини
цијативне одборе и радне групе које
ће интензивно радити на реализаци
ји ових задатака.

Презентације су биле иузетно за
нимљиве и изазвале су посебну па
жњу. Прво је мр Борис Гагић из Ин
стит ута за материјале и конструкције
Грађевинског фак улт ат а у Београд у
предс тавио “Покретн у хал у као рад
ну средин у за монт аж у конс трук
ција in situ”, чији је аутор заједно са
Светислав ом Синђелићем, доајеном
међу српским неимарима и чла
ном Скупштине Инжењерске комо
ре Србије. Иначе овај реализ ов ани
пројекат добио је годишњу наград у
Инжењерске комор е Србије за 2012.
годин у.
Посебно атрактивна била је пре
зентација пројекта “Новог железнич
ко–друмског моста преко Дунава у
Новом саду – главни пројекат и стање
радова” коју је имао Александар Бојо
вић, одговорни пројектант конструк
ције моста. Трећа презентација била
је посвећена књизи “Спрегнуте кон
струкције у пракси” аутора Миросла
ва Дебељковића, а промотери су били
Милош Дебељковић, уредник издања,
и мр Бранко Бојовић, главни уредник
часописа “Изградња”, издавач књиге.
Последња презентација била је по
свећена “Акт уелном стању у циглар
ској индустрији – како асортиманом
и квалит етом производа одговорити
потребама тржишта” чији је аутор
био др Зоран Бачкалић из новобечеј
ског “Полета” члана Nexe групе.
Милован Пауновић
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Заједнички наступ УГИС и ИКС
Инжењерска комора Србије од 2005. године ре
довни је учесник пратећег програма Београдског
сајма грађевинарства, понекад самостално, чешће у
сарадњи са другим струковним/грађевинским саве
зима, удружењима,... На 39. СЕЕББЕ-у ИКС је била
гост/суорганизатор са Удружењем грађевинских
инжењера Србије (УГИС). Пред више од стотину
присутних (чланова ИКС и УГИС, али и неколико
десетина студената Универзитета Унион), слобод
но можемо тврдити да је ово била најбоље посећен
догађај комплетног пратећег програма овогодишњег
Сајма грађевинарства.
Дан Удружења грађевинских инжењера Србије,
среда 18. април, отворио је академик Слободан
Отовић, председник УГИС-а, и најавио да ће скуп
имати три целине и да ће га водити, поред њега, и
Глигор Обреновић, председник Надзорног одбо
ра ИКС. Уследило је кратко поздравно обраћање
присутнима Милована Главоњића, председника
Инжењерске коморе Србије, после чега је скуп по
чео са радом.
У првој целини о програмским делатностима и
плановима рада за 2013. годину УГИС-а и ИКС-а
говорили су Војислав Поповић и Глигор Обреновић.
“Удружење грађевинских инжењера Србије ин
тензивно наставља колективно учлањивање но
вих чланова и до сада смо учланили 61 фирму и 33
заједнице грађевинских и геодетских школа и 33
извођача суве градње”, рекао је Поповић и нагласио
добру сарадњу са Инжењерском комором од које
је добијена материјална помоћ пошто Удружење
нема никаквих средстава. “Радимо аматерски и во
лонтерски, али веома стручно и предано. Тренутно
реализујемо три програма: перманентно образовање
кадрова у грађевинарству, затим, ревитализација
лифтова у Београду и Србији и енергетска ефикас
ност старих стамбених зграда. Ове ћемо године
организовати две стручне презентације од којих
издвајам монографију “Југославија на техничком
пољу 1919 – 1929” (мало се зна да је Краљевина
Југославија између два светска рата била највеће гра
дилиште светско). Планирамо организовање већег
броја стручних тема за рад на иновативним програ
мима у грађевинарству. Настављамо и са сарадњом
са бројним струковним и стручним организацијама
у циљу јачања струке, а по већ створеној традицији
крајем године објавићемо УГИС-ов “Кален
дар 2014” са представљањем најбољих фирми у
грађевинарству”.
О Плану и програму рада ИКС у 2013. години ис
црпно је говорио Глигор Обреновић, заправо, прире
дио је получасовну пауер презентацију, али пошто у
овом броју “Гласника” као специјални додатак доно
симо тај документ, о њему нећемо ништа више рећи.
Друга целина скупа имала је само једног говорника,
академика др Слободана Отовића са темом – “Ново
сти са Сајма грађевинарства 2013. у Београду”. До
брих 40 минута говорник је држао пажњу присутних
маркирајући производе и програме, односно, фирме

Најпосећенија пратећа манифестација 39. SEEBBE била је заједнички
организован скуп ИКС и УГИС – Глигор Обреновић, председник НО
Коморе и др Слободан Отовић, председник Удружења грађевинских
инжењера Србије

које неизоставно морају да погледају како би употпу
нили своја знања и искуства. Посебно су биле корисне
информације везане за програме и производе фирми
којих нема на 39. СЕЕББЕ, од којих већи број више
и не постоји. Да изванредно познаје стање у српској
грађевинској индустрији академик Отовић је презен
тирао на следећи начин: говорећи о фирми “Брабо” и
њеним изванредним кровним прозорима, најавио је
да ће добити највеће сајамско признање за иновацију
– “Нову визуру”, што се дан касније и догодило.
Последња целина на Дану УГИС-а и ИКС-а
биле су промоције и презентације изванредних
домаћих (мање) и иностраних компанија: Примена
система СИКА програма при грађењу савремених
грађевинских објеката; Системи за грађење фир
ме “Исомат”; Новости из грађевинских материјала
– програм “Фатрафол”, Чешка Република – Драун
– 3, нови хидроизолациони системи; Нови програм
за дренажу фирме “МАCCАFЕRRI” – Италија –
“TERRA DRAIN” гео композит, иновативно решење
за високоградњу са специјалном наменом за приме
ну у зеленој градњи; Грађење разноврсних објеката у
Србији применом нових решења “ПЕРИ” оплата.
Радош О. Драгутиновић
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Народ гради, а ми учимо
„Национално удружење „Српске куће“ ос
новано је због очувања српске градитељске
традиције и веома смо задовољни што је Бе
оградски сајам препознао значај наших ак
тивности“, каже Славољуб Закић, генерални
секретар Националног удружења. Удружење
се бави очувањем и унапређењем образовне
и културне баштине српских домаћинстава и
кућа, кроз упознавање, проучавање и примену
искустава народног градитељства у савреме
ном пројектовању и изградњи. На Сајму смо,
кроз графике и фотографије, представили ра
дове/куће најзначајнијих аутора који су обе
лежили српско градитељство. Поред тога орга
низовли смо и два предавања која су одржали
стручњаци за ову област архитекта мр Бран
ко Бојовић, који је говорио о градитељском
наслеђу овог подбебља, односно, простора и
подручја у којима су Срби живели, у последњих
неколико векова, са посебним освртом на
дело генијалног неимара професора Божи
дара Петровића (1922 – 2012), односно, архи
тект мр Тихомир Обрадовић, који је говорио
о односу градитељске традиције и савременог
пројектовања и грађења.
Под насловом је „Народ гради, а ми учи
мо“, другог дана 39. Међународног сајма
грађевинарства у Београду, специјалиста мр
Тихомир Обрадовић, дипл. инж. арх. одржао
презентацију у на галерији хале 4. Пред неве
ликим бројем слушалаца овај познавалац на

родног градитељства је неуобичајено говорио
о односу градитељске традиције и савремене
градитељске праксе. У краћем уводу осврнуо
се на познате „типологије“ кућа на просторима
Србије (Дероко, Којић), климатских услова и
материјала, и кретања градитељских дружина.
У наставку пореди примере прелазних просто
ра (тераса и тремова) на савременим кућама
са изабраним бисерима народне архитектуре.
Кроз истовремени приказ по једне градске
куће 19. и 21. века, обраде зидова ломљеном
керамиком (поређење примера из Шпаније 20.
века и куће из 19. века у Источној Србији) и
конструктивног система армирано бетонског
скелета (Корбизије) и дрвеног бондрука тра
диционалне куће у долини Мораве предавач
сугестивно показује колико се принципа и
елемената савремене архитектуре одавно сад
ржи у пребогатој ризници градитељских об
лика нашег поднебља. Закључак је поткрепљен
антромометријском анализом фреско фигу
ре из Дечана (Ђ.Петровић) и тродимензио
нално модуларном анализом конака мана
стира Никоље самог аутора. Завршна порука
ове презентације је да је наша градитељска
традиција и даље жива, (мада тренутно не
препозната од савремене школе, теорије па и
градитељске праксе), за шта је најочитији при
мер дело недавно преминулог професора Бо
жидара Петровића.
Р. Радовић

Разоткривање (ре) архитектуре
Осма Београдска интернационал
на недеља архитект уре (8. БИНА)
имала је тему “Разоткривање архи
тект уре” и у овогодишњем издању
трајала је две недеље – од 18. до 30.
априла. У истом духу је било и свеча
но отворење – почело је у Култ урном
центру Београда у 19 сати на коме је
Нада Вуковић, студенткиња прве го
дине Архитектонског фак ултета у
Београд у, поделила са окупљенима
своје ставове и емоције о архитек
тури, након чега је нас тупила група
“Грубб”, а нас тавило се у Франц уском
инс тит у т у изложбом “Ре-архитек
тура” која предс тавља презентацију
пројеката 15 европских агенција које
утичу на развој европских метропо
ла, а потиче из париског Павиљона
Арсенал. Инжењерска комора Срби
је имала је част да и ове године буде
спонзор Београдске интернационал
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не недеље архитект уре, заједно са
Градом Београдом и Минис тарс твом
култ уре, информисања и информа
ционог друштва Републике Србије.
Програм 8. БИНЕ био је конци
пиран тако да је обу хватио гос ту
јуће изложбе и предавања домаћих
и инос траних стручњака. Током 13
дана трајања ове међународне мани
фес тације, стручна и научна заједни
ца, али и сваколика јавност имало је
прилик у да види и прис ус твује на го
тово стотину догађаја – од изложби,
радионица, предавања, преко дечи
јих играрија, до промоција књига,
видео инс талација и шетњи по „бе
лом град у“ и обиласку најзначајних
зграда, паркова, култ урних установа.
Сва та евент силесија одржавала се
диљем Београда - Култ урном центру
Београда, на Архитектонском фак ул
тет у Универзитета у Београд у, у Деч

јем култ урном центру, Франц уском
инс тит у т у у Србији, Музеју савреме
не уметнос ти и НИТЕА изложбеном
салону.
Изложба у Франц уском инс тит у т у
у Србији под именом - Ре–архитект у
ра, париског Павиллон Арсенал, пред
ставља пројекте петнаест европских
агенција које утичу на развој европ
ских метропола. Тридесет предс та
вљених пројеката, приказаних у раз
личитим фазама концепције, опис ују
све фазе пројекта, од наруџбе, преко
истраживања, до реализације. Поред
паноа са пројектима, на изложби су
били предс тављени видео-радови
који илус трују помену те процесе.
У Култ урном центру Београда пред
стављено је шест изложби са разно
врсним темама. У Галерији Подроом
приказана је мултимедијална инс та
лација аутора Елке Красни и Давида

Осма Београдска интернационална недеља архотектуре отворена је у Културном
центру Београда по систему мало напољу, више унутра

Бержеа под називом Ле Корбизјеово
реОРИЈЕНТисано пу товање, 1911–
2011. Визуелни уметник Давид Берже
и кус тоскиња Елке Красни одабрали
су пет градова: Атину, Београд, Ис
танбул, Рим и Беч, који су били део
првобитне Корбизјеове туре, као по
четне тачке урбанис тичког истражи
вачког процеса. Видео-инс талација
која је имала за циљ да низом крат
ких док ументарних филмова покаже
пресек архитектонске праксе у Сло
венији, Нова словеначка архитект у
ра, аутора Дамира Ковачића, била је
изложена у Ликовној галерији. Изло
жба фотографија ОкО града, аутора
Драгана Кујунџића и Жељка Шафара
из Асоцијације фотографских ауто
ра, једна од најзанимљивијих на ово
годишњој БИНИ одржана је у Гале
рији Артгет. Инс талације Невидљиви
градови студената докторских студи
ја Департмана за архитект уру Фак ул
тета техничких наука у Новом Сад у,
под менторс твом Јелене Тодоровић,
пос тављени су у ПОП-УП прос тору.
Инспирисана делом Невидљиви гра
дови, чувеног италијанског књижев
ника Итала Калвина, ова изложба ма
кета градова предс тавља прос торно
и креативно истраживање поимања
граничног прос тора у књижевнос ти.
У фоајеу Дворане Култ урног центра
приказана је Пратећа изложба Бал
канске конференције архитеката.
Инс талација БИНА#13 аутора Бори
са Јаковљевића и Милице Јевтовић
у организацији Фак ултета за умет
ност и дизајн, Универзитет Мега

тренд, била је пос тављена на Платоу
испред Култ урног центра Београда.
На Архитектонском фак ултет у Уни
верзитета у Београд у, биле су прика
зане две изложбе са многа значајних
остварења и аутора модерне архи
тект уре у Србији: Педесет објека
та модерне Ниша, од 1930. до 1970,
аутора Александра Кековића, и из
ложба у организацији До.цо.мо.мо.
Србија – Савремена архитект ура:
Модернизам у Србији, студената пр
ве године дипломских академских
студија мас тер 2010/11. Архитек
тонског фак ултета Универзитета у
Београд у, у оквиру изборног пред
мета Савремена архитект ура: Мо
дернизам у Србији којим је руково
дила проф. др Љиљана Благојевић.
У изложбеном салону НИТЕА, на
Изложби минијат ура столица му
зеја Витра десигн, 100 класика:
Столице које имају своје мес то у
историји, приказана је једна од нај
значајнијих и најзанимљивијих ко
лекција тог јединс твеног музеја. Ко
лекција минијат ура столица садржи
100 класика – стотину столица које
су обележиле производњу намештаја
у два века, од 1850. до 1990. године.
Изложбу је пратила серија предавања
која су разматрала тематик у разот
кривања архитект уре. Посебни гос ти
из инос транс тва – Шоеј Шигемац у из
студија ОМА (САД) и Волф Прикс
из бироа КООП ХИМЕЛБ(Л)АУ из
Аустрије – одржали су предавања на
Архитектонском фак ултет у БУ.
Трибину посвећену буд ућем трет

ману комплекса Генералштаба, на
којој су осветлили иск ус тва рекон
струкције објеката модерног доба у
Европи и САД с циљем да се сагледа
ју могућнос ти обнове најимпозант
нијег дела Николе Добровића, води
ла је модератор Тања Дамљановић.
Као и сваке године БИНА је орга
низовала изложбу на којој се при
казани награђени радови, као и из
ложбу на којој се приказују радови
са архитектонских и урбанис тич
ких конк урса из претходне годи
не Годишње награде за архитект уру
и Архитектонски и урбанис тички
конк урси у ПОП-УП прос тору. Ми
ленија и Дарко Марушић одржали
су, у Галерији Артгет, предавање о
свом архитектонском опус у. Тема
предавања је била - промишљање
архитект уре у процес у нас тајања.
Специјални догађај ове године пред
стављао је УИА Регион 2 – Балканска
конференција архитеката, у органи
зацији Удружења архитеката Србије
и Архитектонског фак ултета Универ
зитета у Београд у. Балканска конфе
ренција архитеката је међународна
платформа за повезивање архитек
та и архитектонских организација
из балканских земаља под руковод
ством организације УИА Регион 2.
Тема Балканске конференције ар
хитеката 2013 је значај архитект уре.
Посебни БИНИН програм био је
посвећен предс тављању пројекта
Урбани инк убатор Београд – Сава
мала: Препород градске четврти, у
организацији Гете инс тит у та у Бе
оград у. Ознак у Посебан БИНИН
програм имала је Летња школа ар
хитект уре у Петници и њен При
ручник за приручник и интер
нет платформе Полигон Ротор.
БИНА шетње кроз архитект уру је
дан су од најпосећенијих догађаја
Недеље архитект уре и предс тављају
стручна тематска вођења заинтере
сованих посетилаца кроз једно ново
иск ус тво перцепције града. Неке од
овогодишњих шетњи биле су: Ар
хитект ура и војска, Савске обале и
оно што их спаја, Тајне Београда, Се
цесија у Београд у, Ја сам Београђа
нин, Нови поглед на Нови Београд.
Овогодишњу Београдску интернаци
оналну недељу архитект уре органи
зовали су: Култ урни центар Београда
и Друштво архитеката Београда, уз
суорганизацију Архитектонског фа
култета Универзитета у Београд у и
Центра за промоцију науке Србије.
Слободан Кујуџић
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Урош Бањанин, председник Комисије за припрему законске и друге регулативе ИКС

Конкурс за годишње награде
Инжењерске коморе Србије
Инжењерска комора Србије додељује годишње награде члановима Коморе и другим лици
ма, као признање и стимулацију за успех и напредак у струци, и то у три категорије:
• за животно дело
• за изузетно достигнуће у струци из делатности чланова Коморе
• за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере

Предлози кандидата за доделу ових награда се могу доставити најкасније до 20. маја 2013.
године, поштом или лично, на адресу: Инжењерска комора Србије, Булевар војводе Миши
ћа 37, II спрат, 11000 Беог рад.
Награде Коморе се лауреатима додељују на свечаности поводом обележавања Дана Инже
њерске коморе Србије, 14. јуна 2013. године.
Право подношења предлога за доделу награда имају сви органи и тела Инжењерске коморе
Србије, матични факултети као и најмање 24 чланова Коморе.
Предлог кандидата требало би да садржи назив предлагача са потписом овлашћеног лица,
лично име кандидата, занимање, године живота, место пребивалишта и адресу стана, и рад
ну биографију и остварења у струци. Уз предлог кандидата, потребно је доставити и изјаву
о прихватању кандидатуре за доделу награда Коморе.
Детаљније информације о условима и поступку предлагања кандидата, налазе се на Интер
нет страници: http://www.ingkomora.rs/akti/, на којој су објављени: Одлука о поступку доде
ле награда и Правилник о наградама Инжењерске коморе Србије.
За награде ће конкурисати само благовремене и потпуне пријаве кандидата.
Да би комплетан посао око додељивања признања Награда Коморе за 2013. годину био без
проблема реализован, Управни одбор Инжењерске коморе Србије је на 51. седници, одр
жаној 28. марта 2013. године, донео одлуку о образовању Комисије за утврђивање испуње
ности услова за доделу награда Инжењерске коморе Србије, коју ће сачињавати деветоро
чланова – Драгомир Ацовић, дипл.инж.арх. –председник и чланови – мр Александар Ву
чићевић, дипл.пр.планер, Милорад Миладиновић, дипл.инж.арх., Александар Аврамовић,
дипл.инж.арх., Радомир Рибић, дипл.инж.ел., Татјана Ђорђевић, дипл.грађ.инж., мр Бисерка
Шварц, дипл.маш.инж., проф. др Рајко Унчанин, дипл.инж.техн. и проф. др Војкан Лучанин,
дипл.маш.инж.
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Морамо ићи у сусрет догађајима
Један од најважнијих послова за сваку организовану заједницу је
доношење и примена законске регулативе, посебно оне на нивоу
државе, јер се њима стварају услови за нормалан рад и активност
сваког члана друштва и свих његових организација
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

О томе се и до сада водило рачуна у Инжењер
ској комори Србије, а тако ће бити и убудуће с
обзиром да је 1. фебруара 2013. године именова
на седмочлана Комисије за припрему законске и
друге регулативе коју сачињавају тројица грађеви
наца, двоје архитеката и по један машинац и про
сторни планер. Председник је Урош Бањанин, док
су чланови чланови Јасмина Живанов, проф. др
Милисав Дамњановић, проф. др Милорад Терзић,
Радојко Обрадовић, Раде Обрадовић и мр Ђорђе
Милић, а секретар Ана Ждеро, сарадник за правне
послове у Комори. Комисија је основана одлуком
УО ИКС, а за председника је именован ни мало
случајно Урош Бањанин дипл. грађ. инж. не само
због знања и искуства у струци, него и зато што је
обављао дужност министара грађевинарста и ур
банизма у кабинетима – др Радомана Божовића и
Николе Шаиновића, од децембра 1991. до фебру
ара 1993. године. Комисија за припрему законске
и друге регулативе донела је план и програм рада,
али и организовала прве акције и активности, што
је био повод за разговор са Урошем Бањанином и
из прве руке чујемо шта ће и како Комисија радити
у долазећим недељама и месецима.
„Тешко је пронаћи нек у другу реч до хаос, када
је реч о прописима у Србији – шта важи, шта не
важи из наследс тва оне велике Југославије, шта
је усаглашено са прописима ЕУ, којим темпом то
иде, можемоли то стизати, на који начин може
мо оспособљавати колеге да могу радити и ван
граница ове земље“, рекао је на почетк у разгово
ра Урош Бањанин. „Као што се зна, лане су Евро
кодови пос тали у Европи завршена ствар! То су
стандарди или норме, Европске норме, које сад не
можете, једнос тавно, пренети у нек у земљу. То су
основни принципи, основна начела која морате
поштовати код пројектовања и изградње објека
та као што су механичке отпорност и стабилност
конс трукција, безбедност у случају пожара, за
штита од буке, економично коришћење енерги
је, заштита животне средине, живота и здравља
људи и животиња, одржива употреба природних
рес урса. Европска економска комисија на основу
савета, закључака, одлука, и директива, како то
они зову у ЕУ, донела је своје препоруке и одре
ђене стандарде који важе у земљама ЕУ. Одмах да
кажем, да се у Србији на овим питањима интен

зивно ради, али и да нас очек ује још јако много
послова, како би ти стандарди пос тали део свако
дневне инжењерске праксе“.
Како сте организовао рад Комисије за припрему законске
и друге регулативе?
„Подручје нашег рада је веома широко и Коми
сија, њених седморо чланова, не може самостално
да га покрије, па смо се договорили да сваки члан
Комисија, сходно својим интересовањима, афи
нитетима и професионалној вокацији, узме једну
област, чијим радом ће координирати. Већ смо по
стигли начелни договор са нашим ресорним мини
старством (Министарство грађевинарства и урба
низма МГУ) око усаглашеног деловања. И то је
јако важно, да једном већ и струка дође у позицију
да предлаже техничка решења која би се нашла у
закону. Правне норме, дикцију, усаглашеност за
вишим или нижим документима, казнене санкци
је и томе слично, радиће правници, али оно што је
суштина, што је срж, то ће уради Комора, односно,
струка. Наишли смо на веома добар одзив у нашем
Министарству и врло смо им захвални што је то
тако. Ми смо „зас укали рукаве“ и прихватили се
посла“. У томе планирамо интензивну сарадњу са
нашим матичним секцијама планера, урбаниста,
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КРУПАН ПЛАН
измену тог закона, да га дорађу
јемо, прерађујемо, једноставно
речено – побољшавамо“.

пројектаната и извођача радова из свих техничких
струка у оквиру Коморе, како бисмо дошли до нај
бољих решења.
Како ће Комисија комуницирати са базом, односно, са за
интересованим члановима Коморе?
„Савремена информациона технологија нам је
створила могућност да можемо несметано и једно
ставно комницирати са свим члановима преко по
себног „бокса“ на сајт у Коморе који ћемо отворити
и на који ћемо „качити“ предлоге закона, правил
ника, подзаконских аката, како би чланови могло
реаговати непосредним предлозима, прилозима,
интервенцијама итд..... На тај ћемо начин ослу
шкивати мишљење чланства и у предлоге уграђи
вати знање и памет наших колега. Верујем да ће то
бити драгоцено, јер без обзира колико хоћете да
неку јавну расправу о неком предлогу демократски
организујете, то је јако тешко извести на једном са
станку, скупу, збору. Тај „бокс“ ће нам омогућити
да непосредно комуницирамо са чланством, што
до сада нисмо имали. Наиме, кад се доноси неки
закон, он уређује односе у некој области људског
живота и рада и нема те памети која унапред мо
же дати најбоља решења, јер је живот толико богат
у својим манифестацијама да га не можете једно
ставно „сапети“ у правне норме. У пракси често
имамо добре законе, а лошу примену. То је озби
љан проблем, поготову у земљаама у транзицији,
које су у живој активности, просто, у неком врењу,
у сваком погледу. Ми ћемо сад имати ту могућност
да на неки начин пратимо примену закона, где су и
какви су проблеми који се јављају, и на основу овог
нашег „бокса“ имаћемо пондерисане или оцењене
проблеме који се који се јављају у примени. Ако,
на пример, 200-тинак људи указујена на проблем
у неком члану, неког закона, правилника, уредбе,
онда је то показује где треба на неки начин интер
венисати. И онда имамо основа да предлажемо
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Да ли су већ формиране неке радне гру
пе, анализирано постојеће стање, коли
ко је предходна Комисија урадила?
Кад смо за
по
че
ли рад, ам
бициозно смо ствари постави
ли, реклао бих да смо сагледали
сву озбиљност (или још нисмо
свесни чега смо се ухватили у
коштац) и прво смо урадили
„инвентар“ шта је то Комисија
предходно урадила. У контакт у
са нашим Министарством смо
видели шта су то његови при
оритети и на који начим ми то
ме да приступимо. Дефинисали
смо, дакле, приоритете. Пре све
га, најављене измене у законо
давној области и области грађе
винског земљишта, планирања,
грађења. Видели смо да још не
мамо неких важних подзакон
ских аката, а са друге стране имамо правилнике
који су донети тако давно да се више нико и не се
ћа кад су ступили на снагу. Значи, извршили смо
анализу постојећег стања и приоритета. „Бокс“
још није отворен на сајт у, али то следи ових да
на. Договорили смо се да сваки члан Комисије на
„бокс у“, пратити један конкретан сегмент укупне
области регулативе у зависности од личних афи
нитета, да га проучи и приреди како би Комисија
могла да разматра та питања и да предузима кон
кретне мере, односно, предлаже их нашем Управ
ном одбору и даље Министарству. Наравно, да је
и за писање закона и правилника, као и за њихово
исправљање и дорађивање, неопходини су знање и
памет. Ми тог знања немамо довољно, поготову не
оног специфичног знања (нпр. правилник за бране
и сл.) и зато припремамо радне групе наших наје
минентнијих стручњака да нам у томе помогну. За
то смо већ успоставили контакте са њима како би
биле помоћ и партнер Комисије за припрему за
конске и друге регулативе, било да је реч о изради
закона или подзаконских аката. Неке радне групе
ће бити укључене у рад на актима који су у току, да
се та ствар опосли до краја, док ће друге бити ан
гажоване на потпуно новим документима која ће
иницирати Комора, односно, које планира наше
надлежно министарство.
Да ли ће Комисија и њен„бокс“ на сајту бити довољно ефи
касни и ефектни у поправљају, доради закона и подзакон
ских аката?
Одмах да кажем да ћемо потпуно другачије ра
дити – нећемо „трчкрати“ за догађајима, већ ћемо
им ићи у сусрет. Позната је ствар да кад се направи
нацрт или предлог, јако је тешко било шта у ње
му кроз допуне променити. Ту су формирана ми
шљења, формирани су односи појединих решења,
и обично предлаг ачи нис у спремни да интер
вениш у. Зато смо рек ли – с обзир ом да имамо

КРУПАН ПЛАН
потенцијал и знање, за стручни, технички део закона, да
ми идемо проактивно, да идемо усусрет томе. Конкретно,
на отварању Сајма грађевинарства министар Илић је ре
као да очекује да ће нови Закон о планирању и изградњу
током јуна - јула ући и скупштинску процедуру, што значи
да ће Комора, кад је реч о његовом стручном/струковном
делу благовремено понудити техничка решења. Када је реч
о неким правилницима на којима рад још није започет и
Министарству ће добро доћи наше ангажовање да што пре
дођемо до тих аката. Ми ћемо заједно са њима дефинисати
припритете, како бисмо нашу динамиму израде тих подза
конских аката усклади са њиховим плановима. И још не
што - јако ћемо се трудити да подзаконска акта, која доноси
министар на основу закона, прате сам закон, да се дуго на
њих не чека“.
Колико је тренутно људ и из Коморе ангажов ано на овим
пос лов им а?
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Моја је замисао да имамо креативан и потпуно отворен
однос за све оне који могу помоћи у раду Комисије. Очеки
јем да ће то произвести један нови квалитет. Зато се и тру
димо да оставрим непосредну комуникацију са свим извр
шним одборима матичних секција. Примера ради, у јуну
би требало на снагу да ступи Правилник о пројектовању
стамбених зграда и станова, који је усвојен прошле године,
и на које одређене примедбе имају поједини наши члано
ви. Тако је Регионални одбор Ниша одржао један састанак,
на коме су констатовали многа неадекватна решења у том
Парвилнику и предложили да га Комисија, пре него сту
пи на снагу, још једном прегледа и изађе са сугестијама,
допунама, изменама. Такву сарадњу очекујем од свих из
вршних одбора матичних секција. И оно што ме посебно
радује јесте спременост и жеља наших чланова да се и без
накнаде ангажују на помоћи Комисији – својим знањем,
организовањем састанака, јавним расправама, панелима,
трибинама,...“.

Програм рада Комисије за примену законске и друге
регулативе за 2013. годину
I Учешће у законодавној активнос ти
А) Непосредно учешће и сарадња у пос тупку доношења прописа
Овo подразумева покретање расправе и разматрање свих акт уелних питања о мог ућнос тима унапређења и прав
цима развоја градитељске струке у најширем смис лу, са становишта законске рег улативе у Србији, укључујући си
стем образовања одговарајућих стручних кадрова, преко мог ућнос ти њиховог запошљавања у облас тима пројек
товања, грађења и одржавања објеката, до питања зем љишне политике, прос торног и урбанис тичког планирања,
изградње градова, саобраћајне и комуналне инрас трукт уре и заштите животне средине. Према најавама из надле
жних минис тарс тава овај сада јединс твени Закон биће трансформисан у посебне законе по појединим облас тима.
Најважнији законски пројекти који ће се у том смис лу разматрати јес у: закони који дефинишу зем љишну политику,
закон о изградњи објеката, закон о прос торном и урбанис тичком планирању, законско дефинисање значаја, мес та
и улоге Републичке агенције за прос торно планирање (као посебан закон или у оквиру закона о прос торном и урба
нис тичком планирању), такође, Комисија је већ партиципирала у давању примедби на одредбе Закона о геолошким
истраживањима и рударс тву. Комисија ће се активно укључивати и у све фазе припрема и доношења и свих других
законских прописа акт уелних за наше техничке струке.
Б) Партиципација у изради подзаконских аката (правилника и др.).
В) Израда предлога Закона о инжењерској комори Србије и његово промовисање за процедуру усвајања, ради
инс титит уционалног позиционирања Коморе. У оквиру ове активнос ти извршиће се упоредна анализа пос тојећих
закона у зем љама у окружењу и посебно неких развијених земаља Европе које су по величини сличне нашој.
Г) Праћење спровођења закона и других нормативних аката од значаја за техничку струку. Важан део програм
ске активнос ти Комисије је свакако неопходност континуираног ангажовања на унапређењу и доградњи законске
рег улативе и активно учешће у јавним расправама о сви законским пројектима који су од интереса за чланс тво Ко
море. У том смис лу Комисија ће без одлагања проучити већ исказану потребу за изменама и допунама Закона о јав
ним набавкама у делу који се односи на припрему и спровођење тендерских процедура. Комисија ће, уз што шире
ангажовање чланс тва, пратити и све друге акт уелне измене законске рег улативе и активно партиципирати у њима.
Д) Предлог измена и допуна Правилника о начину, пос тупку и садржини података за утврђивање испуњенос ти
услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за
изградњу издаје Минис тарс тво, односно аутономна покрајна, као и о условима за одузимање тих лиценци.
Ђ) Припрема преузимања одговарајуће рег улативе ЕУ.
II Усаглашавање и хармонизација наше техничке рег улативе са одговоарајућом рег улативом Европске уније у
облас ти градитељс тва и инвес тиција
Посебна пажња ће се посветити иницирању и организовању адекватног облика државног ангажовања у раду на
изради националних докумената за еврокодове, и одговарајућа партиципација Коморе на овом изузетно важном и
може се рећи трајном задатку.
III Сарадња са одговарајућим инс тит уцијама на пос ловима израде предлога стандарда и техничких норматива
Посебно ће се радити на остваривању што садржајније сталне сарадње са одговарајућим инс тит уцијама које се
иначе баве пос ловима техничке рег улативе и техничких спецификација.
IV Анализа стања и ревизија техничких прописа уз утврђивање сис тема контроле имплементације новелиране
рег улативе
V Организовање и одржавање јавних расправа, округлих столова, стручних предавања, семинара и радионца
из домена рада комисије као и анкетирање чланс тва о појединим законским решењима и њиховој примени у пракси
VI Остали задаци по одлукама Управног одбора и/или других органа Коморе
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ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Друга ред овна седница Скупштине Коморе - 28. јануар

Светислав Синђелић
1937 – 2013.

Неимарски бард пресељен у легенду
Сваки растанак је тежак, чак и кад је очекиван, али какви су
тек они изненадни и заувек. Управо тај, наjтежи и најтужнији, до
годио се последњег априлског дана.
У легенду се преселио – Синђа, за једне, Света, за друге – пу
ним именом и презименом Светислав Синђелић, ватрени Ваље
вац, тихи и мудри Чубурац, неуморни градитељ, талентовани
неимар, галантни кафански сабрат, брижни отац Александрин и
нежни Станиславин супруг. Једно велико срце које је почело да
куца 24. марта 1937. у Ваљеву, заувек је стало 30. априла 2013. у
Београду.
Првих 18 је провео у Ваљеву, основна школа и чувeна Гим
назија, успешни студент са стеченом дипломом Грађевинског
факултета у Београду 1964., као један од најбољих у генерацији,
па повратак у родни град да „одради стипендију“. Онда трајно
напушта родни град и заувек га похрањује у свом срцу. Мало „за
устављање“ у Панчеву, а све остале године троши у Београду.
У неимарску браншу уписао се 1964. године као дипл. грађ.
инж. у ваљевској „Јабланици“, а да је потрајао још годину, тачно
пола столећа би живео грађења и грађевинарства. Професио
налац и технички директор је био у „Конструктору“ из Панчева,
онда неколико година службеник једне словеначке фирме са
седиштем у Београду, па члан пројектног бироа „Индустроинвест“ који је последње социјалистичке године био
део Система Лола Рибар. Већ од 1992. формира приватно пројектантско и инжењеринг предузеће – Нове техно
логије грађења, које последњу деценију и по раде под именом НТГ плус.
Завршетак факултета и почетак практичног професионалног деловања за њега су били непрекидно учење
и сазнавања. Та стваралачка црта пратиће га наредних година и деценија. Тако су производне хале ваљевских
фирми „Србијанка“ и „Стеван Филиповић“ урађене у технологији преднапрегнутог бетона, са једном иновацијом
– „сувим наставком конструкције“ као првина у оној великој Југославији. Затим су уследиле - спортске дворане у
Панчеву и Сомбору, стамбена насеља – Медитеран клуб на Светом Марку код Тивта, хотели Путник у Београду и
Требњу у Словенији, Аутобуска станица у Врњачкој Бањи, бројни објекти у Ираку, Кувајту, Либији, Алжиру, Русији,
Дубаију, спортске дворане у Београду (ДИФ), Обилићу, Новој Вароши, Зубином Потоку, Ваљеву…
Последње две деценије Светислав Синђелић се интензивно бавио новим грађевинским материјалима, као
сарадник свом „духовном оцу“, такође Ваљевцу, професору Милораду „Миши“ Ивковићу. Први су се бавили ис
траживањима на плану самоуградивих бетона (Self compacting concrete) у исто време када су се тим феноменом
бавили и Јапанци. Наиме, први пут се о самоуградивим бетонима у стручној литератури појавила информација
1989. године, а први мост од те врсте бетона урађен је 1992. године (Акаши Аикио мост укупне дужине 3.911
метара и са централним распоном 1.991 метара). Осим самоуградивим бетонима, инжењер Синђелић се бавио
и реактивним пудер бетоном који са додатком челичних опиљака има својства челика. Добијене резултате из
истраживања самоуграђујућих бетона и реактивних пудер бетона, експериментално примењује од 2000 године,
док је пролеће 2005. године забележено као историјски датум у српском, али и регионалном грађевинарству, јер
је тада први пут примењен поступак самоуграђујућег бетона. Наиме, 27. маја 2005. године првих 120 тона самоу
грађујућег бетона уливено је преко арматуре, а у темеље „Црвенкапе 2“, зграде на Новом Београду.
Последњи стваралачки бљесак инжењер Светислав Синђелић имао је пре три године када је заједно са мр Бо
рисом Глигићем пројектовао и извео „Покретну халу као радну средину за монтажу конструкције in situ“ за коју је
добио Годишњу награду Инжењерске коморе Србије“.
Током свог вишедеценијског рада у грађевинарству био је веома активан у бројним струковним организаци
јама, прво у Савезу грађевинских инжењера и техничара Србије, посебно се ангажујући на стварању Инжењер
ске коморе Србије. На прошлогодишњим изборима постао је члан Скупштине трећег сазива, и то као најстарији
изабраник.
Радош Глишић
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Давање смерница, избор председника УО ИКС,
конс татовање чланс тва по положају
Милован Главоњић, дипл.ел.инж. изабран за председника Управног одбора
Инжењерске коморе Србије, односно, председника Коморе. Присуствовало
102 чланова, изостанак најавило десеторо, без оправдања само шесторо чла
нова. Предложене и усвојене смернице за израду најважнијих докумената за
2013. годину. Регионална канцеларија у Нишу позива да се једно од следећих
скупштинских заседања одржи у граду на Нишави, чиме би се ИКС укључила у
слављење и обележавање 1700 година од доношења „Миланског едикта“.

Радош О. Драгутиновић

Скупш тина Инжењерске комор е Србије, тре
ћег сазив а, своју другу редновн у седниц у одр
жала је 28. јан уар а у свом седиш ту у Београд у.
Радом Скупш тине је руков одио њен предс ед
ник, проф. др Драг олс ав Шум ар ац, уз помоћ и
сар адњу Милор ада Миладиновића, потпред
седника Скупш тине, Драг ане Ђурић, секре
тар а Скупш тине и Ане Ждер о, сар аднице за
правне послов е у Секрет аријат у Комор е. Друг а
седница Скупш тине ИКС започела је рад са 99
прис утних чланов а, од 120, колико броји пини
скупш тински сазив. Пред 4. тачк у днвног реда
(Утврђив ање прес танка мандат а предс едник у
Управног одб ор а Инжењерске комор е Србије)
број прис утних је пов ећан за тројиц у, па је у ра
ду Скупш тине учес твов ало 102 чланов а. Од 18
„недос тајућин“ чланов а тачно њих 10 (Драг ан
Ранчић, Латинка Обр адовић, Братислав Ђорђе
вић, Нпвица Вуковић, Ђур о Ороз, Дамир Пецо,
Предраг Благ ојевић, Зор ан Луковић, Милош
Арс енијевић и Зор ан Кос тић) најавило је недо

лаз ак, док дев етор о чланов а ничим није оправ
дало изос танак.
„Скупш тинско зас едање започоњемо са више
ног о пот ребним кворумом, надполовична већи
на, тако да можемо доносити пуноправне одл у
ке“, рекао је предс едник Шум ар ац, започињући
рад 2. седнице. „Седници прис ус твују чланови
Управног и Надз орног одб ор а, предс едник Суда
час ти, тужилац и бранилац Комор е, а пос ебно
бих најавио долаз ак на ову седниц у Милна Ми
љевића, државног секрет ар а нашег минис тар
ства (Минис тарс тво грађевинарс тва и урб ани
зма - МГУ), односно, прис ус тво нових чланов а
Управног одб ор а ИКС (проф. др Рајко Унчанин,
дипл. инж. технолохије, др Слоб одан Отовић,
академик Инжењерске академије Србије и Ми
лор ад Ракчевић, дипл. инж. маш.), делегир аних
од истог минис тарс тва. Напомињем и да је из
МГУ у Надз орни одб ор ИКС делегир ан доцент
др Ненад Иванишевић. У исто време желим да
се захвалим дос адашњим члановим а Управног
и Надз орног одб ор а, које је делегир ала Влада
Србије, односно, надлежно минис тарс тво, а то
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активис ат а ИКС, предложио је да се изабрани
предс едници подескција предс тав е Скупш тини
„да их чланови виде и упознају“, што није мо
гло да се реализ ује, јер „дес еторка подс екциј
ских лидер а“ није позвана на седниц у. Ипак, да
делимично подржимо предлог Драг ана Жив
ковића и још једном предс тавимо (у прош лом
броју „Гласника“ објављен је пос еб ан прилог на
страни 32.) по први пут изабране предс еднике
подекција. Реч је о Иван у Рашковићи, подс ек
ција архитекат а, Љубиши Митићу, грађевина
ца, Зор ан у Стајићи, машинаца, Зор ан у Хаџићи,
елект ро инжењер а, Милан у Сам арџији, оста
лих техничких струка из Матичне секције про
јект анат а - МСП, односно, Љубици Бошњак,
архитекат а, Душан у Пет ровићу, грађевинаца,
Братиславу Џинићу, машинаца, Весни ИлићМилов ановић, елект ро инжењер а и Новици
Пет ровићу, осталих техничких струка, из Ма
тичне секције изв ођача радов а – МСИР.

мандат даном подношења оставке. На овај на
чин Скупш тина утврђује прес танак мандат а
даном подношења оставке 20.12.2012. године,
без глас ања. У пит ању је само конс тат ација“.
Најв ажнија тачка 2. седнице била је „Изб ор
предс едника Управног одб ор а Инжењерске ко
мор е Србије“ под бројем 5. дневног реда.
„Како је мандат предс едник у Управног одб о
ра прес тао даном подношења оставке, тиме је
и број чланов а Управног одб ор а смањен на де
сет“ обрзложио је предс едник Шум ар ац „стање
ствари“ у Комори. „Имајући у вид у да је пред
седник Управног одб ор а по Стат у т у и пред
седник Комор е, у склад у са чланом 49. Стат у т а
ИКС, који је пропис ао да, уколико се за време
трајања мандат а смањи број чланов а орг ана
Комор е, врши се доп унски изв ор по пос тупк у
за редовни изб ор. На дневном ред у ове седни
це је изб ор предс едника Управног одб ор а, који
је по Стат у т у и предс едник Комор е. Сагласно

И 4. тачка дневног реда „Утврђив ање пре
станка мандат а предс едник у Управног одб о
ра Инжењерске комор е Србије“ прош ла је без
расправ е, с тим да је радом седнице руков одио
Милор ад Миладиновић, потпредс едник Скуп
штине, и рекао: „У вези са овом тачком дневног
реда потс етио бих Скупш тин у да је предс едник
Управног одб ор а, проф. др Драг ослав Шум ар ац
дана 20. децембра 2012. године поднео остав
ку на функцију у Управном одб ору Комор е због
кандидов ања за предс едника ове Скупш тине.
Сагласно члан у 44. Стат у т а Комор е и члан у 19.
став 5. Пословника о рад у Скупш тине, на прв ој
нар едној седници Скупш тина без глас ања утвр
ђује да је предс едник у Управног одб ор а прес тао

нав еденом члан у, мандат накнадно изабраном
члан у орг ана, односно у конкретном случају
мандат изабраном предс едник у Управног од
бор а истиче када и мандат осталим члановим а
Управног одб ор а које бир а Скупш тина. Прав
не и Стат у т арне појединос ти вез ане за изб ор
предс едника Комор е, образложиће Драг ана
Ђурић, секрет ар Скупш тине, која је и најб оље
упућена у ову проблем атик у“.
„Сагласно чл. 61. став 1. Пословника о ра
ду Скупш тине, Скупш тина пор ед осталог бир а
предс едника и потпредс едника Управног одб о
ра, а све у склад у са Стат утом Комор е“, рек ла
је Драг ана Ђурић. „Одр едб е чл. 62. Пословника
пропис ују да кандидате за предс едника и пот

Радом Другог редовног скупштинског заседања руководили су, с лева на десно, Драгана Ђурић, секретар Скупштине, проф. др
Драгослав Шумарац, председник, Милорад Миладинович, потпредседник ИКС и Ана Ждеро, из Секретаријата ИКС ангажована
на правним пословима

су Драг ана Ђорђевић, Драг омир Ацовић и Го
ран Вукобратовић, односно, Драг ан Миленти
јевић који је радио у нашем Надз орном одб ору.
Пош тов ане колегинице и колег е, пре нег о што
утврдимо дневни ред 2. седнице Скупш тине,
мор ам да вас подс етим, пре свих чланов е Скуп
штине, на неколико процед ур алних правила,
јер дуже од два столећа дефиниција демократије
је – пош тов ање законом и правилим а утврђене
процед уру, односно, на одр едб е Пословника о
рад у Скупш тине, чл. 42. ст. 4. 5. и 6. да се „при
ликом јавног глас ања пребројав ају само глас о
ви мањине осим ако већина није очигледна“, да
се „поименично глас ање по прозивци врши ако
то Скупш тина одл учи, на предлог предс едника
Скупш тине или члана Скупш тине, ради тачног
утврђив ања рез улт ат а глас ања“, такође, сагла
сно чл. 41. ст. 2. Пословника о рад у Скупш тине,
„за доношење свих одл ука које су на предло
женом дневном ред у ове седнице Скупш тине,
пот ребна већина глас ов а прсиу тних чланов а
Скупш тине“. Прем а евиденцији Секрет аријат а,
нем а предлог а за измене или доп уне дневног
реда у рок у који је предвиђен нашим актим а.
Стиг ао је допис проф. др Бранислав а Ивковића
са данашњим дат умом (28. јан уар 2013. године
у 12,08 час ов а), којим предлаже да се одложи 5.
тачка – „Изб ор предс едника Управног одб ор а“.
С обзир ом на наше акте и Стат ут, Пословник о
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рад у, које мор амо да пош тујемо, на које је над
лежно минис тарс тво дало сагласност, ми не мо
жемо ово да уврс тимо у расправу“.
Уследило је утврђив ање и изјашњав ање о
предложеном дневном ред у Друг е седнице
Скупш тине, који је имао шет тачака: Усвајање
Записника са Прв е (конс тит у тивне) седнице
Скупш тине Инжењерске комор е Србије одр
жане 21. децембра 2012. године; Конс татов ање
чланс тва по положају предс едника подс екција
у Извршном одб ору Матичне секције пројек
танат а; Конс татов ање чланс тва по положају
предс едника подс екција у Извршном одб ору
Матичне секције изв ођача радов а; Утврђив ање
прес танка мандат а предс едник у Управног од
бор а Инжењерске комор е Србије; Изб ор пред
седника Управног одб ор а Инжењерске комор е
Србије; Дав ање смерница за утврђив ање Пред
лог а плана и програм а рада и Предлог а финан
сијског плана Инжењерске комор е Србије у
2013. години.
Прв е три тачке апс оливране су врло брз о,
готов о или „готов о“ без расправ е – усвајање
Записника са Прв е, конс тит у тивне, седнице
Скупш тине, односно, конс татов ање чланс тва
у извршним одб орим а МСП и МСИР први пут
дир ектно/непосредно бир аних предс едника
подс екција. Наиме, Драг ан Живковић, члан
Скупш тине из Ниша, један од најагилилнијих
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предс едника Управног одб ор а може предложи
ти најм ање 15 чланов а Скупш тине и да се из
бор и опозив предс едника и потпредс едника
Управног одб ор а врше по пос тупк у утврђеном
Пословником за изб ор и опозив предс едника
Скупш тине, тако да се на изб ор предс едника
Управног одб ор а примењују одр едб е којим а је
регулис ан изб ор предс едника Скупш тине. Да
кле, кандидат а за предс едника Управног одб о
ра може предложити најм ање 15 чланов а Скуп
штине. Члан Скупш тине може учес твов ати у
предлаг ању само једног кандидат а за предс ед
ника Управног одб ор а. Предлог садржи име
и презиме кандидат а и број лиценце. Предлог
кандидат а за предс едника Управног одб ор а
односи се предс едав ајућем у пис аном облик у.
Предс едав ајући обав еш тав а чланов е Скупш ти
не о свим примњеним предлозим а кандидат а
за предс едника Управног одб ор а. У име пред
лаг ача, изв ес тилац предлаг ача има прав о да
образложи предлог. Предложени кандидат за
предс едника Управног одб ор а има прав о да се
24
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предс тави. О предлогу кандидат а за предс едни
ка Управног одб ор а се расправља. Након рас
прав е предс едав ајући утврђује лис ту кандидат а
за предс едника Управног одб ор а и то по азбуч
ном ред у презимена. Глас ање за изб ор пред
седника Управног одб ор а спров оди Изб орна
комисија. Пос тупак глас ања који спров оди Из
борна комисија регулис ан је одр едб ам а чл. 12.
до 16. Пословника о рад у Скупш тине. Скуп
штина на предлог предс едав ајућег, већином
глас ов а прис утних чланов а Скупш тине образ у
је Изб орн у комисију од пет чланов а, коју чини
предс едник и чет ри члана, по један члан из сва
ке матичне секције. Кандидат за предс едника
Управног одб ор а не може бити предс едник, ни
члан Изб орне комисије. За предс едника Управ
ног одб ор а изабран је кандидат који је добио
већин у глас ов а прис утних чланов а Скупш тине.
Ако ни један кандидат није добио пот ребн у ве
ћин у, поновиће се глас ање између два кандида
та која су добила најв ећи број глас ов а, односно
између више кандидат а који су добили најв е
ћи и једнак број глас ов а. Ако ни у друг ом кругу
предс едник Управног одб ор а није изабран, цео
изб орни оступак се понавља са новим кандида
тим а. Сагласно чл. 17. Пословника, који се при
мењује и код изб ор а предс едника у Управном
одб ору, у случају да је за предс едника Управног
одб ор а предложен само један кандидат, глас ање
за изб ор предс едника је јавно и одл ука о изб ору
предс едника Управног одб ор а доноси се већи
ном глас ов а прис утних чланов а“.
Иако је незванично најављив ан не мали број
претенденат а за најзначајније и нају тицајније
мес то у орг аниз ацији инжењерки и инжењер а
која која окуп ља више од 25.000 најкреативни
јих и ствар алачи најспос обнијих чланов а срп
ског друш тва, испало је да је предложен само
један канидат. Кандидат уру Милов ана Глав о
њица за предс едника Комор е подржало је 24
чланов а ИКС, а предлог је образложила Весна
Илић Милов ановић, дип ломир ани елект роин
жењер са 32 године радног иск ус тва у струци.
Милов ан Глав оњић је рођен 1955. године у
мес ту Вича, Опш тина Лучани. По национал
нос ти је Србим и има држављанс тво Реп убли
ке Србије. Основн у школ у завршио је у Вичи,
а средњу Елект ротехничк у школ у „Никола Те
сла“ у Београд у 1974. и исте године се упис у
је на Елект ротехнички фак ултет Београдског
унив ерзитет а на коме дип ломир а 1979. године,
на енерг етском смеру.
После дип ломир ања од 1979. до 1984.године
радио је у Хидротехници, РО Београдградња,
ООУР Партиз ан градња као инжењер градили
шта, шеф градилиш та и руков одилац опер ати
ве са преко 300 запослених. Од 1984. до 2005.
године ради у МУП Реп ублике Србије, Управ а
противпожарне и прев ентивне техничке за
штите као инспектор, а затим као шеф одс ека
за прев ентивне техничке заш тите, те надз ор
сложених произв одних система и технички
пријем објекат а. Од 2005. до 2007. године радио
је у МУП Реп ублике Србије, у сектору за заш ти
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ту и спас ав ање и у Управни за прев ентиву као
начелник Управ е. Пензионис ао се 31. децембра
2007. године, али је нас твио са инжењерским
привредним активнос тим а, оснив ањем соп
ствене прив атне фирме Мидвеј МГВ, специја
лиз ов ано Друш тво за пројектов ање, изв ођење
радов а, конс алтинг и трг овин у. Од 1981. годи
не до данас актив ан је и у Сав езном зав од у за
стандардиз ацију, садашњем Инс тит у т у за стан
дардиз ацију РС, кроз рад у већем броју комиси

Весна Илић Миловановић
ја и радних група на доношењу стандарда ЈУС-а
сада СРПС, правилника из облас ти елект рич
них инс талација ниског напона, заш тите од по
жар а, заш тите од атмосф ерских пражњења.
У ток у проф есионалног рада положио је
стручни испит из облсати енерг етике, елек
тричне инс талације 1983. године, стручни ис
пит из облсти за
ш ти
те од по
жа
р а, основ
ни
1984 године и стручни испит за изр ад у главних
пројекат а заш тите од пожар а, стручни испит
за изр ад у пројект а пос ебних сис тем а положен
2012. године, стручни испит за рад у државним
орг аним а, стручни испит из безб еднос ти здра
вља на рад у 2007. године, стручни испит за рад
са опасним материјала клас а 1, 2 и 3, стручни
испит из енерг етске ефикаснос ти зграда 2012.
године. Пос ед ује седам лиценци Инжењерске
комор е Србије и то четири пројект антске две
изв ођачке, као и лиценц у за енерг етску ефи
касност. Био је и активни учесник већег броја
сав етов ања са преко 27 радов а из облас ти за
штите од пожар а, против експлозијске заш ти
теелект ричних уређаја, громобранске заш тите,
телесикс, безб еднос ти у елект ротехници. Један
је од аутор а књиг а „Прев ентивна заш тит а и
справ е и опреме за гашење пожар а“ за МУП Ре
публике СРбије, Више школе послов а Београда,
као и Приручника за испитив ање елект ричних
и громобранских инс талација.
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Што се тиче Инжењерске комор е Србије, ак
тивно учес твује у њеном рад у од оснив ања до
данас. Био је члан Скупш тине и члан Извршног
одб ор а Матичне секције пројект анат а, пред
седник Подс екције дип ломир аних инжењер а
Србије и региона Београда. Сада је предс едник
Комисије за пропис е и прес едник Комисије за
полаг ање стручних испит а за елет рос трук у за
енерг етичар е.
Милов ан Глав оњић има 32 године проф еси
оналног иск ус тва и трен утно обавља функци
ју дир ектор а предуз ећа Мидвеј МГВ. Добро се
служи руским и енглеским језиком. Ожењен је
и отац две кћерке.
Тако је после излаг ања Весне Илић Мило
вановић, кандидат уру прокомент арис ао пред
седник Шум ар ац конс татцијом да у „прош лом
сазиву Управног одб ор а нисмо имали ни јед
ног елект роинжењер а, а број елект роинжењер а
јако рас те, а после нар очитог анг ажов ања Ко
мор е на план у елект роенерг етске ефикаснос ти,
односно, увођењем лиценце за ову специјал
ност, очек ујем да ова струка пос тане трећа по
бројнос ти у Комори, одм ах иза грађевинаца и
архитекат а“.
А одм ах после Глав оњићев ог експоз еа за реч
се јавила Тат јана Ђорђевић, пот рпредс едник
Управног одб ор а Инжењерске компре Србије,
конс тат ујући да је изб ор прдс едника Комор е –
непот реб ан, с обзир ом да мандат садшњем УО
ИКС истиче за мес ец–два дана и да би „иако
окрњен, дав ањем оставке предс едника и одла
ском на другу функцију/дужност УО ИКС успе
шно водио Комору“ до нових изб ор а. Ево шта је
још рек ла Тат јана Ђорђевић.

Татјана Ђорђевић
„Господина Глав оњића јако добро познајемо
и јако лепо смо са њим сар ађив али. Пош то је то
тем а дневног реда, гов орила бих о нечем дру
гом а не о њег овим кар актерис тикам а. Мислим
да је овог трен утка излишно и бир ати на два
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мес еца предс едника Инжењерске комор е Срби
је. По Стат ут у овај Управни одб ор може да за
врши лако мандат. Остало је још два мес еца, јер
су изб ори у април у. Мандат Управног одб ор а је
до 24. априла. Не видим разлог а, по Стат ут у, да
се сада иде на изб ор. Управни одб ор броји 10
чланов а. Ради по план у и програм у у протек ле
три године, а ваљда можемо да зав аршимо још
ова два мес еца наш мандат. Ми смо планов е и
програме и финансијски већ урадили. То је би
ло у припреми и за претходн у Скупш тин у. Хте
ла сам да изнес ем своје миш љење на ову тачк у
дневног реда. Мислим да је овај Управни одб ор
био спос об ан, имамо сада и нов е чланов е, да у
нар една два мес еца заврши све обав ез е и да се
у април у бир ају нови чланови и нов о руков од
ство Инжењерске комор е Србије. По Стат у т у
то можемо да обавимо и сада. Хтела сам да из
нес ем свој комент ар да је излишна уопш те ова
тачка днвног реда. Као потпредс едник Управ
ног одб ор а, изабрана сам на претходној Скуп
штини и мандат ми траје до 24. априла. По Ста
ту т у, замењујем предс едника Управног одб ор а
у одс ус тву. Ово одс ус тво може да се тум ачи
једнако да ли одс ус тво или оставка, а тум ачи
ли су га и други правници. Дак ле, мислила сам
да је излишно за ова два мес еца то радимо, јер
је непот ребно. Мислим да је Управни одб ор са
10 чланов а мог ао у ова два мес еца несмет ано да
ради, пош то су програми рада и финансијски
план, односно, урађен је план привременог фи
нансир ања Комор е“.
„Мор ам да напоменем и ист акнем да Управ
ни одб ор остаје у стар ом сас таву, осим троји
це нових чланов а које је Минис тарс тво грађе
винарс тва и урб анизма предложило“, рекао је
предс едник Шум ар ац, одг ов ар ајући на анали
зе и конс тат ације Тат јање Ђорђевић. „Дак ле,
и Минис тарс тво је пош тов ало изб ор е које смо
имали по Стат ут у и по закон у. Они имају три
места у Управном одб ору и једно у Надзор
ном одб ору и они су дали своје предс тавнике.
Мор ам да се зах алим Тањи Ђорђевић, која је у
нас талом интер егн ум у била на чел у УО ИКС,
која је одм ах и депонов ала потпис, али не као
предс едник Комор е, јер по нашим док ументим а
потпредс едник УО ИКС, није и потпредс едник
или ВД предс едника Комор е, већ само – пот
предс едник УО ИКС. Значи, по Стат ут у, члан
49. на свако упражњено мес то мор а да се бир а
нови члан, без обзир а колико дуг о ће му мандат
пот рајати. Овај мандат предс едника УО ИКС ће
се рач унати, уколико изаб ер емо данас предс ед
ника, као мандат овог Управног одб ор а. Прем а
томе, Управни одб ор остаје у свом сас таву. Да
кле, оно што припада надлежнос ти Скупш тине,
то су потпредс едник Комор е, односно, Управ
ног одб ор а, предс тавник Подс екције изв ођача
и Подс екције пројект анат а као дир ектни изб ор
и онда између себ е извршни одб ори ће бир ати
свог предс едника. Тако „каже“ Стат ут Инже
њерске комор е Србије. Још једном се захваљу
јем колегиници Тањи Ђорђевић, која је и пор ед
обав ез а које је имала у проф есионалном анг а
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жовњу, сваког дана је долазила у Комору и за
вршав ала све обав ез е које је Комор а треб ало да
реализ ује. У период у када је колегиница Ђорђе
вић била најодг ов орнија у Комори, имали смо
инспекције и све је било како треб а, све је успе
шно решено“.
Одл учн у подршку за изб ор на мес то предс ед
ника УО ИКС Милов ан Глав оњић је добио и од
Јасмине Жив анов, дип ломир ане инжењерке ар
хитект ур е из Зрењанина.
„Јако бих похвалила предлог за мес то пред
седника Управног одб ор а, пош то сам четири
године са гос одином Глав оњићем радила у Ко
мисији за пропис е. Потп уно сам убеђена да је
он прави лик за ову функцију, јер уме да про
цени шта је проблем, али и да доноси адекват
не одл уке. То је, по мени, прави инжењер, то
што фали свим струкам а а инжењерим а не сме
да фали да би били инжењери. Мислим да је
то њег ов о бог ато иск ус тво на градилиш ту от
прилике определило тај њег ов профил да од
луке мор ају да се донос е. Радили смо савршено
чет ри године и што год смо започели то смо и
завршили. Колико је то трајало трајало је, јер
не радимо ми сами, увек сар ађујемо са неким,
али он је као вођа тог тим а био страшно опе
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„Како је Скупш тина, на основу члана 15. тач
ка 18. Стат у т а Комор е надлежна да утврђује
став ов е и даје смернице за рад орг ана и тела Ко
мор е, неопходно је да се за 2013. годин у донес е
план и програм рада Комор е, као и финансиј
ски план“, рекао је проф. др Драг ослав Шум а
рац, предс едник Скупш тине ИКС. „С обзир ом
да предлог ових акат а припрем а УО ИКС, на
дневном ред у данашње седнице је дав ање смер
ница Управном одб ору за утврђив ање Предло
га плана и програм а рада и Финаснијског плана
за 2013.годин у. Смернице сте добили. Мислим
да би било добро да прочит амо оно што мисли
мо да је важно. С обзир ом да у изб орној години
увек имамо више седница у почетк у, мор ам да
вас изв ес тим да су дужни да финансијски план
и програм рада сас тав е у што краћем период у.
Вер ов атно ћемо у март у имати још једн у сед
ниц у, а изб орна седница ће бити када истиче
мандат Управном одб ору, у април у или мож да
да прод ужимо за још једељу дана, па да то буде
у мају“.
Следе смернице за изр ад у најв ажнијих до
куменат а Инжењерске комор е Србије за 2013.
годин у.
Прв о. Да се у поглед у активнос ти, које се
однос е на изр ад у законодавних и норм атив
них акат а, као приоритетно, утврди интен
зивније учешће Комор е на поб ољшању закон
ских и подз аконских акат а релев антних за рад
у делатнос тим а свих чланов а Комор е,као и да
се предвиде активнос ти Комор е на доноше
њу законских акат а који се однос е на уређење
и обољшање рада Комор е, те у склад у са тим
приоритетом, предвидети издвајањ адекватних
средс тав а у предлогу финансијског плана,
Друг о. Активнос ти које се однос е на усавр
шав ање и унапређење струке као приоритет
утврди обав ез а перм анентног уасвршав ања
чланов а Комор е,која би се пропис ала закном о

Glasnik

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

планир ању и изградњи, те у склад у са тим пред
видети нас тав ак активнос ти на доношењу реле
вантних норм ативних акат а Комор е,
Треће. Да се у поглед у активнос ти које се од
нос е на сервисир ање пот реб а чланов а Комор е,
а полаз ећи од тог а да је један од циљев а Комо
ре унапређење услов а за обављање стручних
послов а у облстим а значајним за планир ање и
изградњу, као приоритет утврди изр ада страте
гије разв оја грађевинарс тва од регионалног до
реп убличког нив оа, која би се дос тавила над
лежном минис трс тву. Сви регионални цент ри
треблоби да своје пројекте предложе како би
конк урис али код надлежног минис тарс тва.
Четврто. Активнос ти које се однос е на сер
висир ање пот реб а чланов а Комор е, увед у као
приоритет активнос ти на унапређењу проје
кат а осигур ања чланов а Комор е у смислу про
шир ењња досдашњег облика осигур ања од про
фесионалне одг ов орнос ти на додатне облике у
циљу пов ећања пог однос ти за чланс тво у Ко
мори.
Пето. Да се у предлогу плана и програм а рада
који се односи на орг аниз ацију и функциони
сање Комор е предвиди нас тав ак активнос ти на
изр ади мнографије пов одом 10 година оснив а
ња Комор е.
Шес то. У предлогу плана и програм а рада
предвидети активнос ти које би се односиле на
бригу о положају младих чланов а Комор е, кроз
орг аниз ов ање годишњег скупа у циљу сагле
дав ања јасне слике њихових стварних пот ре
ба, као и активнос ти којим а би се омогућило
младим инжењерим а да до момент а добијања
лиценце имају прис туп бази пропис а, пос ете
сајмовим а и стручним предав ањим а које орг а
низ ује Комор а и сл, те ради реализ ације нав е
дених активнос ти, те у поглед у финансијског
плана предвидети одг ов ар ајућа средс тва.
На позив председавајућег да чланови Скупштине

Јасмина Живанов
ратив ан, так да мислим да све ово што је нав ео
у обраћању Скупш тини, проб аће и да заврши.
То јсте дуг ачко,тешко и комп ликов ано, али он
ту неће пос ус тати, јер уме да препозна проблем
и предложи решење, а не само да прича шта је
проблем“.
Овде је расправ а о кандидат ури Милов ана
Глав оњића за предс едника Комор е завршена, па
је предлог стављен на глас ање. Подржали су га
сви чланови Скупш тине, јер није било ни „про
тив“, ни „уздржани“.
Последња тачка дневног реда (6.) била је –
Доношење смерница за утврђив ање Предло
га плана и програм а рада Инжењерске комор е
Србије за 2013. годин у, односно, Предлог а фи
нансијског плана Инжењерске комор е Србије
за 2013. годин у.
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„поб ољшају и кондиционир ају“ смернице за из
рад у Плана рада и Финансијског плана за 2013.
годин у, јавио се „један, али вредан“ преглаг ач.
Наиме, проф ес ор Милан Сам арџија, технолог
из Нов ог Сада, подржао је пон уђене смернице,
али и сам пон удио изуз етно акт уелне предлог е/
смерније, које доносимо In extenso, што значи
без скраћив ања и комент арис ања.
Прв о, да се ради на увођењу обав езном еду
ков ању чланов а, да ти планови имају као у ме
дицини и осталих у нар едних пет година имају
одр еђен број пос ет а, односно учешћа у одр еђе
ним активнос тим а у свим облас тим а од пројек
тов ања, до изв ођења радов а. То ћу образложи
ти заш то.
Ми смо прош ле године усвоји План кратко
рочног и дуг ор очног рада Инжињерске комо
ре и, између осталог, су установљена два нов а
подручја – енерг етска ефикасност и обновљиви
изв ори енергије.
Ми смо у Војв одини урадили овај други део,
обновљив е изв ор е енергије из пољопривредне
и прехрамб ене инд ус трије, али не у правц у ово
га што је енерг етска ефикасност веом а важна
и пос ећења. Она има предност зато што су ли
ценцир ани људи. Велики број људи је ишао да
би добио лиценце. То је миш љење нас из Војв о
дине – да добијем лиценц у.
Код овог друг ог дела (обновљиви изв ори
енергије – ОИЕ), где смо имали стручне људе
од академика, проф ес ор а, инжењер а у обно
вљивим изв орим а енергије из пољоприврене и
прехрамб ене инд ус трије имали смо 17 преда
вања, где је било око 1.800 до 2.000 пос етиоца,
али имамо једн у примедб у – веом а мали број
лиценцир аних инжењер а је заинтер ес ов ан за
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едуковње. То мор амо одв ес ти у друг ом правц у,
а то је да их обав ез ује одр еђени број бодов а, а
то ће вер ов атно Скупш тина урадити.
То је прв а ствар коју смо код нас у Војв оди
ни урадили, с тим да обновљив е изв ори енер
гије и у овој години ћемо имати у прв ом пла
ну, па предлажемо да се ураде чет ри пројект а
- биодиз ела, биог ас а, биоа лкохола и биом ас е и

Милан Самарџија
да се стави на сајт Инжењерске комор е да сви
инжењери имају увида, јер је основна интен
ција Европске заједнице (а и наша нов а инд у
стријска политика) усвојена 2000. године у Лиса
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бону, и по којој је неопходно радити на новим
програмим а инд ус трије, а то су мала и средња
предуз ећа. То би треб ало да буд у носиоци на
шег буд ућег разв оја, као што је то у Европи.
Дак ле, сви инжењери да се едук ују у том прав
цу и самос тално, а не са они са лиценцом, јер
смо установили да са лиценцом мног о њих чека
да се запосле у државним орг аним а. Мор ају се
ствар ати предуз ећа, инд ус трија, која треб а да
нас води напред.
Друг о миш љење које смо имали јес те да се
припреме лиценце, по могућнос ти за све ди
пломир ане инжењер е и да то буде, као што је
предс едник малопре рекао, да се омогући да и
други имају лиценце. Ако не желимо да прими
мо остале дип ломир ане инжењер е, да имају у
нашој Инжењерској комори лиценце, као што
су агроинжењери, рудари и остали, они ће сами
формир ати своје комор е, што мислимо да то не
треб а да се дозволи нег о треб а да буде једна ин
жењерска комор а. У Хрв атској пос тоји пос ебна
Агроинжењерска комор а. Значи, то треб а про
ширити.
Треће, веом а је интер ес антно, од форми
рања Инжењерске комор е 2003. године имали
смо једно концент рис ано минис тарс тво, а са
да послов е које радимо у Инжењерској комори
раде чет ри минис тра. Део где смо ми највише
заинтер ес ов ани је енерг етска ефикасност и об
новљиви изв ори енергије ради Минс тарс тво
енерг етике разв оја и заш тите жив отне среди
не, које има пос ебно прис туп, а ми вер ов атно
нем амо јер се налази у овом минис тарс тву и
тражимо да то буде интегрис ано. Имамо и Ми
нис тарс тво рударс тва и прир одних рес урс а
и имамо још једно минис тарс тво. Значи,то су
чет ри минис тарс тва која треб а опслужив ати.
Мислимо да би треб ало да се то обједини преко
једног потпредс едника Владе, који би са својим
минис трим а координир ао и радио ове послов е.
Четврто, да се обезб еди на регионалном ни
воу аа нар очито на реп убличком нив оу, пош то
су сада привредне комор е униш тене и више не
пос тоје као привредне комор е које су обав езне,
нег о су сада неке струковне, да ми као струч
ни дајемо стручна миш љења за Влад у јер има
мо мног е проп ус те до сада. Наим
 е, дате су ве
лике пар е за мног е фирме које су пром ашене.
Куп љене су ино лиценце које су зас тар еле. Не
може се радити по њим а екологија и заш тит а
жив отне средине по нашим законим а, а дате су
велике пар е, то одг ов орно кажем. Тражимо да
наши чланови учес твују како на регионалном,
тако и на реп убличком нив оу, да дамо стручно
миш љење, а не да се каже да то мор а тако, нег о
да се каже да ли то ваља или не ваља по нашим
законим а.
Пето, имамо подат ак да чак 65 одс то члано
ва не плаћа чланарин у. Ако је ова инф орм аци
ја тачна, тражимо да се у Стат ут Комор е унес е
одр едница да они који не плаћају чланарин у
не учес твују у одл учив ању и извршав ању одр е
ђених задат ака Инжењерске комор е. Могу би
ти чланови, али не могу одл учив ати у одр еђе
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ним облас тим а, како Извршног одб ор а, тако и
Управног одб ор а и свих осталих одб ор а. То су
захтеви из Војв одине, а ови предлози се дос та
пок лапају са став овим а нов оиз абраног пред
седника.
Уследио је занимљив предлог Јасмине Жив а
нов – да се једна седница Скупш тине ИКС одр
жи у Ниш у и да то буде допринос Инжењерске
комор е Србије обележав ању, али и едукације о
„Миланском едикт у“, док умент а о толер анцији
који је донео цар Конс тантин.
Предлог је пао на плодно тле, јер се Ниш лија
Љубиша Митић дилп. грађ. инж. јавио се да га
подржи, али и да сам предложи једн у идеју како
да се „приближимо нашој струци и како да Ин
жењерску комору пласир амо у јавнос ти на је
дан позитив ан начин“, о чем у је гов орио на јед
ној од предходних седница Скупш тине, али до
сада није добио никакву сагласност из УО ИКС.
„Идеја је веом а једнос тавна – све локалне за
једнице нем ају дов ољан број пројекат а и могле
би или код нашег минис трс тва или да конк у
риш у неким прис тупним фондовим а“, рекао је
Митић. „Идеја је да на локал у све подс екције
орг аниз ују са предс едницим а опш тина један

Љубиша Митић
сас танак, где би они били у обав ези да поз ову
све инжењер е из те средине, где бисмо ми као
струковна орг аниз ација предложили одр еђени
идејни пројекат, где би они могли да конк ури
шу, а касније када се то реализ ује, ти инжење
ри то новчано и нап латили. Предлажем да ово
буде наша промоција. Рецимо, ако је то Нишки
регион, у 15 градов а да урадимо по једно од ре
шења, заправ о да људи из те средине то ураде
само да ми то орг аниз ујемо и медијски се при
кажемо и будемо донатори локалној заједни
ци са тим пројектом, а та изложба даље иде у
свих 15 средина, 15 градића и за неке од њих
ће бити заис та један леп дог ађај. На тај начин
би упознали наше чланс тво, орг аниз ов али их
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и укључили у рад у Инжењерске комор е. Волео
бих да о томе сви размислите, јер се ради о јед
ној идејном решењу које би било врло значајно
локалној заједници, а ми би промовис али себ е
и упознали једни друг е на тер ен у и укључили
све инжењер е у актив ан рад Инжењерске комо
ре Србије“.
Последњи ученик у расправи пов одом „смер
ница“ за планов е и програме за 2013. годин у
био је Драг ан Живковић, већ смо рек ли, наја к
тивнији члан ИКС, не само кад су у пит ању сед
нице Скупш тине, већ и кад је реч о свим оста
лим акцијам а и активнос тим а Комор е.
„Бићу веом а крат ак после ових поздравних
речи и предложићу неке тачке које су веом а
чис те и крис тално јасне“, рекао је Драг ан Жив
ковић. „Мислим да се поткрала грешка у Пред
лог а планов а и програм а, а то је да се у том на
редном план у још једном мор а направити нов а
класификација свих лиценци које издаје Комо
ра, јер је, по мени, то (издав ање лиценци) цен
тар окуп љања целе Комор е. У последњих пола
године дош ло до тог а да одбијамо више од 50
проценат а колег а који аплицир ају за неке ли
ценце. Можемо се сложити, ако у неком проце
су половина заинтер ес ов аних, ту своју жељу
не може да реализ ује, то је велики знак пит ања
за нек у мало дет аљнију анализ у. У супротном
ћемо доћи у сит уацију да све наше колег е које
раде 20, 30 и више година, неће моћи да апли
цир а за лицент у, због смер ов а којих је раније
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Драган Живковић
били мног о мање, што је пар адокс сам по себи.
Пример а ради, некада је Машински фак ултет у
Ниш у има 4-5 смер ов а, тако је било 1982. када
сам га ја завршио, док је данас више од 10 сме
ров е. Доћићемо у проблем да пос тоје смер ови
који не могу да аплицир ају за било какву ли
ценц у. То мор амо што пре да урадимо, да не
бисмо ушли у процес тужакања са колег ам а, да
то мало „прет рес емо“ и пример ено садашњем
времен у уредимо. Друг о, оно што је већ рече
но, да проширимо лис ту свих могућих потен
цијалних наших чланов а, као што су инжењери
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рударс тва, инжењер а заш тите на рад у, где до
лаз е и инжењери који уређују област заш тите
од пожар а и заш тите жив отне средине, а они
нис у наши чланови. Треб алоби ту ствар да ин
тензивир амо са једне и са друг е стране, да се
направ е услови под којим а они могу бити наше
колег е и чланови. Треће се тиче разв оја Комор е
у смислу координације са локалним самоупра
вам а, подиз ања Комор е која би имала утицај и
кроз дав ање предлог а закона и тражила мес то у
друш тву, где би се инжењери пов ез али, па да се
то интензивир а пре свег а у регионалним цен
трим а, да би имали орг аниз ацију која треб а да
има све важнију и важнију улогу јер ми то ра
димо и градимо. То бих назвао разв ој Комор е, о
чем у стално гов орим. Чит ајући овај лист „Гла
сник“ који нам је данас пред седниц у подељен,
одушевљен сам, јер је у њем у боље напис ано да
сам гов орио о разв оју Комор е, нег о што сам мо
жда и сам гов орио у последњих пар пут а и због
тог а се захвањујем главном уредник у. Четврто,
захваљујем се колегиници Јасмини Жив анов на
предлогу, који и ја подржав ам. Предлажем да то
буде у мају, а да се сви подс етимо, када су Ни
шлије, у Нишкој бањи маја 2010. године, били
дом аћини 5. седници Скупш тине друг ог сазив а.
Слажем се са тим да Комор а у 2013.години уче
ствује и у том пројект у, који је веом а значајан

за овак рег он Србије и уопш те цео свет, мислим
на Милански едикт. На крају, дајем два папир а
предс едник у Скупш тине. Први је одл ука Скуп
штине, од септембра 2011. године да помогне
мо изградњу Цркве светог цар а Конс тантина,
односно да Нишкој епархији дамо донацију од
2.000.000 динар а. Други је папир да је до Ни
шке епархије из Инжењерске комор е Србије,
стигло само милион динар а, и тај док умент о
приспе дела обећане донације потпис ао је вла
дика Јов ан, стар ешина Нишке епархије. Надам
се да ћемо остат ак донације што пре уплатити.
Такође се надам да ће Регионална канцеларија у
Ниш у, већ у април у –мају, бити дом аћин седни
це Скупш тине“.
Зак ључ ујући расправу о „смерницам а за из
рад у најв ажнијих док уменат а за 2013. годин у“,
предс едник Шум ар ац ставио на глас ање основ
ни док умет, плус, пон уђене дом уне, па су чла
нови Скупш тине једногласно донели одл ук у
– „Усвајују се смернице за утврђив ање Предло
га плана и програм а рада Инжењерске комор е
Србије за 2013. годин у, односно, Предлог а фи
нансијског плана Инжењерске комор е Србије
за 2013. годин у“.
Друг а седница Скупш тине започела је са ра
дом у 13,13 сати, а окончала 75 мин ут а касније,
тачно у 14,30 час ов а.

Позивам на сарадњу људе са добрим сугес тијама и
стручним намерама
Друг ом зас едању Скупш тине
Комор е трећег сазив а прис ус тво
вао је и Милан Миљевић, државни
секрет ар у Минис тарс тву грађе
винарс тва и урб анизма, у оквиру
ког а ради и дел ује и Инжењерска
комор а Србије. Зауз ет бројним
пословим а Државни секрет ар за
урб аниз ам стиг ао је током дру
гог дела трајања 2. седнице Скуп
штине. Обраћајући се прис утним а
Милан Миљевић, дипл.инг.арх. је
рекао:
„Поздрављам све колег е и по
час твов ан сам што сам позван на
седниц у Скупш тине, која је има
ла на свом програм у пренезт ацију
рез улт ат а који су обављени у по
ступк у изб ор а нов е Комор е. Ми
смо као Минис тарс тво дали наш
пред
лог за три чла
на Управ
ног
одб ор а и једног члана Надз орног
одб ор а, у склад у са законом. Ми
нис тарс тво грађевинарс тва и ур
банизма није „посмат рало“ ове
изб ор е, да упот ребим ту недефи
нис ан у реч. Обављени су такви
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какви јес ту и сада је пот ребно да
се прис тупи даљој реализ ацији
изб ор а орг ана, пре свег а мислим
на предс едника Управног одб ор а
и друг е функције које из тог а сле
дују. Минис тар грађевинарс тва
и урб аниз а, мр Велимир Илић, у
својим најав ам а за медије, дао је
сугс тију да рад и пос тојање Комо
ра треб а да се регулише пос ебним
законом. Лично смат рам да она не
треб а да буде у сис темском закон у

какав је Закон о планир ању и из
градњ. То исто важи и за Агенцију
за пословно планир ање. Закон о
планир ању и изградњи или како ће
се звати, треб а да буде један гене
рални закон, претпос тављам нови
закон. Искорис тио бих прилик у да
поз ов ем све који имају било какву
суг ес тију или добре стручне наме
ре, да нам шаљу своја миш љења на
поједине одр едб е закона и поједи
не облас ти, јер је чињеница да нас
је пос тојећи Закон о планир ању и
изградњи, мало превише удаљио
од решав ања, па пом ало и од ове
стру
ке. По ме
ни, то је нај
би
р о
кратскији закон који сам видео у
последње време. На крају, њег ови
рез улт ати су 100 мес та наз адов а
ња квалитетом. Дао бих суг ес тију
да Комор а и у мањим срединам а,
односно градовим а, не само у ре
гионалним цент рим а, пок уша да
успос тави своје прис ус тво, макар
симб олично у неким прос торија
ма, изнајмљив ањем, да би инже
њери могли негде да се сас тају“.
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Влада и Комора на истом задатку
На излаг ање Државног секрет ара за урб ани
зам Владе Србије реагов ао је Саљах удин Мура
товић, дипл.грађ.инж. рекавши:
„Желим да концентришем своју причу само
на једну тему. С обзиром да је са нама уважени
гост, државни секретар Миљевић, желео бих да
пружимо рук у буд уће добре сарадње са Мини
старс твом грађевинарс тва и урбанизма, јер ин
жењери су ти који коначно треба да дефинишу
закон, а правници само да га правно уобличе.
Ја сам апсолутно сигуран да Закон о планира
њу и изградњи у верзији Инжењерске коморе
ће бити животан, јер ће поштовати конкретне
проблеме који до сада нис у поштовани, због
тога што правници чес то знају да закомплик у
ју живот разноразним правничким формама и
форама. Потпуно сам сигуран да нови Закон о
планирању и изградњи може у веома кратком
рок у да се уради и позивам колеге да, без обзи
ра на све могуће тешкоће у комуникацији, са
ми се пријаве, да не чекају да их ико делегира, у
Радну групу Инжењерске коморе. Сигуран сам
да нам не треба више од месец дана да урадимо
потпуно нови Закон. Први резултат тог новог
Закона треба да буд у: грађевинске дозволе за 15
дана и апсолутно сам сигуран да је то могуће и
изводљиво је. Хтео бих да нагласим да ће такав

Закон бити доказ да је Инжењерска комора у
служби наше домовине, да је Инжењерска ко
мора мес то подршке Влади Републике Србије,
понајпре нашим грађанима. Желим да тај наш
резултат буде само први корак у компактнос ти
те сарадње влас ти и Инжењерске коморе као
струковне организације“.

Инаугуративни говор илити програм рада Милована Главоњића,
новог председника Коморе

Ко зна циљ, наћиће пут до њега
Пре него што је предс тавио свој „програм
рада“, боље речено, акције и активнос ти које
ће водити као предс едник УО ИКС, односно,
као предс едник комор е, Милов ан Глав оњић
се захвалио свим а кој и су предложили и по
држали њег ову кандидат уру, а то су пре свих
регионални центри из Београда, Чачка, Кра
гујевца и Ваљев а.
„На почетк у бих рекао да су изб ори за
предс едника Комор е, односно, предс едника
Управног одб ор а ИКС - изн уђ ени оставком
проф ес ор а Шум арца и њег овим изб ор ом за
предс едника Скупш тине ИКС“, рекао је Ми
лов ан Глав оњић.“ Као што знате, не бир ају се
сви орг ани Комор е што је, по мени, мож да и
могло да се орг аниз ује зај едно, али ’ту смо
где смо’. Као један од иницијатор а и учесни
ка у формир ању Инжењерске комор е Србије,
имао сам жељу да то буде орг аниз ација која
ће, пре свег а, да штити интер ес е чланов а и
струке. Током протек ле деценије рада и по
стој ања, пог отову у последње четири године,
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Комор а се интензивније бавила непосред
ним проблемим а својих чланов а. Так во ста
ње декодир ам из изб орне статис тике. Наиме,
на изб орим а за Скупш тин у, одржаним у то
ком 2008. године, учес твов ало је 2 – 2,2 одс то
чланс тва, док је за прош лог одишње учешће
узело дес ет пу т а више чланов а, односно, 22
проценат а. Као што се види пов ер ење је по
расло, а искрено се надам да ће у буд ућнос ти
бити знатно веће. Разлог видим у томе што
ћу Комору још више приближити чланс тву,
па сходно томе предлажем њен у потп ун у ре
орг аниз ацију, кроз децент рализ ацију акц иј а
и активнос ти. Пос ебно наглашав ам – не тре
ба нам орг аниз ација која ће само нап лаћ ив а
ти чланарин у, а нудити готов о ниш та свој им
члановим а“.
Прв е акције које ће предуз ети су – по
правке. Поправка сар адње са локалним и
градским влас тим а кроз кондиционир ањ е
регионалних одб ор а, а нар очито са надле
жним минис тарс твом уз помоћ контин уир а
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них и трајних вез а и однос а. За интенз ив ан
регионални разв ој неопходно је обезб ед ит и/
купит и пословни прос тор у осталим цен
трим а - Крагуј евц у, Чачк у, Краљеву, Ваљеву
и Суб от иц и.
„Одм ах предлажем и промен у Стат у т а, јер
мислим да је неопходно одвој ит и/разд вој и
ти функц иј у предс едник а Управног одб ор а
од предс едник а Комор е“, нагласио је Глав о
њић. „Не може јед ан чов ек, ма колико био
спос об ан, да на прав и нач ин пок риј е обе
функц иј е. Иск ус тво ми вели да у цент рали
Комор е, нар авно и у регионалним канцела
риј ам а, увек мор а да буде
прис у т ан неко из најужег
руков одс та од предс едник а
(Комор е и/или Скупш тине),
преко чланов а УО ИКС, ИО
МС, до предс едник а под
секц иј а, док се прис ус тво
запослених у свим сек рет а
иј ат им ИКС – подр аз умев а.
Ако смо могли да оснујемо
Комор у, да је укључ имо у
европске и светске асоц иј а
ције, мислим да можемо да
утврд имо/утемељимо њен
рад у нар едном период у, јер
иза нас је иск ус тво од једне
децениј е“.
Жеља нов ог предс едни
ка УО ИКС је да се сад ашња
тенденц иј а разв ој а Комо
ре нас тав и, а да би се то и
остварило, неопходно је
да сви чланов и уложе мно
го више напор а, рад а, уса
вршав ањ а и креат ивнос ти.
Пос ебно се над а да се дос ад ашњи руков о
диоц и и ист акн у т и акт ив ис ти Комор е нећ е
пасив из ир ат и, напрот ив, а да ће нов и пред
ставниц и рес орног минис тартсва у Управ
ном и Надз орном одб ор у, поп ут комет а во
дит и у нов и снажни разв ој Комор е.
„Радећ и до сaда у орг аним а и телим а Ко
мор е, а као што се зна, био сам и на чел у Из
вршног одб ор а Мат ичне секц иј е прој ект ана
та до 2007. год ине, најве ћ е секц ије, док сам
у период у 2007. – 2009. био члан ИО МСП“,
нагласио је Милов ан Глав оњ ић. „Знам да је
изуз етно тешко опер ац ионализ ов ат и сва
опредељењ а регионалних цент ар а, кој и се
спров оде преко изв ршних одб ор а мат ичних
секц иј а. У дос ад ашњем рад у ИО МСП осе
тио сам да руков одс тво Комор е мор а акц иј е
и акт ивнос ти спус ти на непосредно учешће
и сар адњ у, не само са чланс твом, нег о и са
осталим сегмент им а и структ ур ам а, а пре
свег а са лок алном управ ом, као и са надле
жним Минис тарс твом. Нар авно да знам, да
сар адњ а са минис тарс твим а, лик алном само
управ ом, поз драз умев а и учешће у жучним
расправ ам а, а у циљу доласка до прав их ре
шењ а кој а су у интер ес у струке и самих чла
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нов а Комор е. Ник ако Комор а не сме да буде
сниснодљива, још мањ е да изб ег ав а сар адњу,
јер то низ аког а ниј е доб ро. Ни за инс тит уц и
је сис тем а, још мањ е за Комор у. Треб ало би
искорис тит и потенц иј але кој е Комор а има,
а то знач и иск ус тва инжењ ер а у свим тим
облас тим а, са једним мојим мотом – „ко зна
циљ, наћ ић е пут до њег а“.
Гов ор ећ и о сар адњ и Комор е са надлеж ним
минис тарс твим а у протек их дес ет год ина
Глав оњ ић је зак ључ ио да је (сарадње) готов о
и ниј е било. Наиме, приликом рад а на изме
нам а и доп унам а Закона о планирњу и из

градњ и (2004. и 2009.) Комор а је надлеж ним
минис тарс твим а прослед ила више дес ет ина
предлог а, стручних примедб и и комент ар а,
али је тек покој и прихваћ ен, у готов о неп ре
поз натљив ој форми.
„Нам а би треб ало да буде циљ да се ува
жав а миш љењ е Комор е у вез и доношења за
кона и подз аконских акат а и ми мор амо да
се изб оримо за так ву поз иц иј у“, наглас ио је
Глав оњ ић. „Прав и прос тор за нас из Комор е
су препор уке о сад ржај у техничке док умент
циј е по раз ним типов им а објек ат а. Дак ле,
пок ушат и да се кроз закон и подз аконс ка ак
та, спреч и даље омалов ажав ањ е пре свег а,
прој ект антских па и изв ођ ачк их услуг а, да
се спреч и нелој ална конк ур енц иј а, однос но
пок рен у т и стимулативне ценовникe пројек
тантских услуг а, орг аниз ац иј у, сукцес ивно
за свак у врс ту радов а и свак и тип објект а“.
Гов ор ећ и о разлоз им а за прихват ање кан
дид ат ур е за мес то предс едник а комор е Ми
лов ан Глав оњ ић је овако образ лож ио:
„Место председника прихватам из разлога
наставка континуираног рада, пре свега са про
фесором Шумарцем, госпођом Тањом Ђорђе
вић и другим члановима Управног одбора из
33

Glasnik

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

претходног сазив а 2007-2009.године, а које
сам реализлвао као потпредс едник Управ
ног одб ор а у том сазиву, као и Извршног
одб ор а Матичне секциј е пројект анат а. То
ком рада у њим а видео сам мане и добре
стране дос адашње орг аниз ације Комор е. У
личном конт акт у са новим члановим а Ко
мор е, стално ми пос тављају разна пит ања,
уз перцепциј у да је руков одс тво Комор а изо
лов ана од чланс тва и да се ИКС претворила
у нек у админис трациј у. Не слажем се са тим
конс тат ацијам а, јер смат рам да нис у тачне.
У тим конт актим а пок ушав ам да објасним
шта је Комор а учинила у претходним годи
нам а, шта трен утно чини, односно, шта би
треб ало да чини? Смат рам да је неопходно
створити услов е за „буђење“ стручног по
тенциј ала чланов а Комор е, али и предложи
ти како да се то „буђење“ непосредно изв еде.
За то је, пре свег а неопходно поб ољшање ко
муникације са чланс твом. Преко регионал
них одб ор а треб ало би што више коморску
орг аниз ацију и инс тит уције приближити
сваком пој едиц у, члан у Комор е. Преко из
вршних одб ор а матичних секција, тежиш те
рада Комор е, реализ ацију пројекат а секције
прој ект анат а и изв ођача радов а треб а пре
нети на подс екциј е матичних секција. То се
може изв ес ти даљом реорг аниз ацијом Комо
ра и учеш ћем предс тавника сваког региона у
изврш ном одб ору. Ово се може спров ес ти уз
измен у норм ативних акат а Комор е, пре свих
Стат у т а, Пословник о рад у Управног одб о
ра, извршних одб ор а, годишњих планов а и
програм а рада Комор е, матичних секција и
струковних подс екциј а, финансијског плана
Комор е и правилника о буд ућој орг аниз аци
ји и сис тем атиз ацији Секрет аријат а ИКС“.
Нови предс едник УО ИКС пос ебно се за
ложио да се кроз законска акт а спречи даље
омалов ажав ање, али и да се створ е услов е
за примен у ценовника услуг а пројектов ања
објекат а и осигур ања за сваки тип објекат а.
За ценовник прој ект антских услуг а које је
Комор а донела пре неколико година, Глав о
њић конс тат ује да је с прав ом стављен ван,
а најв ажнији разлог је што је не применљив.
Најавио је да ће од домицилног минис тар
ства зат ражити да донес е неопходна подз а
конска акт а која регулиш у ову област, одно
сно, ценовник пројект антских услуг а.
„Неопходно је Комору преусмерити да бу
де сервис члановим а и још лакше омогућити
и прош ирити праћење техничке и правне ре
гулатив е преко сајт а Комор е, што и сада по
стоји могућност, као и прис тупити орг ани
зациј и програм а перм анентног усавршав ања
у вид у предав ања и курс ев а“, ист акао је Гла
воњић. „Заш то? У циљу упознав ања члано
ва о нов ој техничкој регулативи и начин у
сналажења у шуми нових стандарда. Наиме,
усвојено је више од 16.000 стандарда, а то су
углавном прев едене европске норме, а само
1.615 је преведено на српски. Из усвојених
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стандарда изаш ло је мног о правилн ик а кој а
су издав ала разнор ана минис тарс тав а. На
равно да многи чланови Комор е уопш те и не
знају да је толики број пропис а објављен, а
камоли да их примењују. Комор а је, пре три
године, преуз ела орг аниз ацију припреме и
полаг ања стручних испит а и мислим да се
тај пос ао бепрекорно обавља. Међ у т им, у
нар едном период у пот ребно је омогућ ит и
издав ање стручно-техничке литер ат ур е, од
носно, омогућити да млади инжењери, наши
буд ући/потенцијални чланови, имај у све на
једном мес ту и да не губе време наб ављају
ћи пот ребн у литер ат уру. И још један пос ао/
идеја коју ћу пок ушати да реализ ујем - тре
бало би преуз ети орг аниз ације и изд ав ањ а
лиценци које су у надлежнос ти других мини
старс ав а, на пример, лиценци за заш тит у од
пожар а, а у циљу уједначав ања међус обног
признав ања сијас ет лиценцир аних инжењ е
ра, а све у циљу практичне упот ребљив ос ти
изр ађене техничке док ументције“.
Тем а којим а би Комор а треб ало да се (по)
заб ави су анализ а имп лемент ације Закона о
планир ању и изградњи, Закона о јавним на
бавкам а и реализ ацији грађевинских обје
кат а, Закона о пор ез у на додат у вредност из
станоградње у облас ти изв ођења радов а, за
тим, Закона о заш тити од пожар а и Закон о
техничким захтевим а, произв одима и сер
тификацији, јер је тај закон усвојен још 2009.
године, а ступио је на снагу прош ле год ине.
Ако се ти закони паж љив о прочит ај у, јасно
се види да у њим а инжењер а пројект анат а
– нем а, односно, у њим а (законим а) пос тој е
неке „шуп љине“ у које су пројект ант и про
пали. Уз то нови предс едник Комор е пос ебно
је гов орио како намер ав а да развије изд ав ач
ку делатност, не само за спров ођење струч
них испит а нег о и друг е стручно-техничке
литер ат ур е.
„У нар едном период у следи изр ад а год и
шњег плана и програм а рада Комор е, где ће
бити имп лементир ани сви годишњи пла
нови и програми рада матичних секц иј а и
подс екција“, ист акао је Милов ан Глав оњ ић.
„Пос ебно паж љив о ћемо пројектов ат и фи
нансијски план Комор е. Такође, треб а ана
лизир ати рад у Секрет аријат у ИКС и дат и
предлог за сис тем атиз ацију радних мес та и
то реализ ов ати кроз измен у Правнилник а о
уну т рашњој орг аниз ацији. Инжењерска ко
мор а Србије је струковна орг аниз ациј а, скуп
разноврсних техничких специјалности на
заједничком послу у процес у планир ањ а и
изв ођења. Свака струка, пре свег а подс ек
ције, ће своје специфичнос ти орг аниз ов ат и
у склад у са својим пот реб ам а и решењ им а,
што је дефинис ано садашњим актим а Комо
ре и прем а томе се уредити, поб ољшат и рад
секције. Зато нам је пот ребна помоћ свих
вас из регионалних одб ор а и канцелариј а,
свих чланов а Комор е, надлежног минис тар
ства и градских инс тит уција шир ом Срб иј е“.
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ДОКУМЕНТИ

На основу члан а 15. став 1. тачк а 2. Стат ута Инжењ ерске коморе Србије (“Службен и гласник РС’’,
бр. 88/05 и 16/09), Скупштин а Инжењерске коморе Србије, на Трећој редовној седн ици одрж а
ној 29. марта 2013. годин е, дон ел а је

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
У 2013. ГОДИНИ
I. РАД НА ИЗРАДИ ЗАКОНОДАВНИХ И НОР
МАТИВНИХ АКАТА

А) Приоритети у раду Коморе
- Aктивније учешће Коморе на побољшању за
конских и подзаконских аката релевантних за
рад у делатностима свих чланова Инжењер
ске коморе Србије;
- Иновирање законских прописа од значаја за
инжењерску струку;
- Активности Коморе у припреми нормативних
аката који се односе на уређење и статус Ко
море, као и доношење аката који се односе на
организацију и начин обављања послова Ко
море;
- Сарадња са ресорним минис тарс твим а по
свим питањ им а од интер ес а за чланов е Ко
море;
- Сарадња са надлежним министарствима и
институцијама на хармонизацији српских
стандарда (СРПС) и техничке регулативе са
европском.
Б) Краткорочни циљеви Коморе
- -	
Наставак активности на изради нор
мативних и институционалних претпоставки
за вршење стручних експертиза по захтевима
привредних субјеката и институција;
- -	
Наставак активности на проналаже
њу законских решења у циљу обезбеђења за
штите имовине Коморе.
В) Средњорочни циљеви Коморе
- Наставак активности на утврђивању начина и
модалитета заштите чланова Коморе од угро
жавања њиховог стручног и професионалног
интегритета;
- Наставак активности и сарадње са ресорним
Министарством на дефинисању и спровође
њу поступака утврђивања усклађености ли
ценци које издају друге земље са правилима
Коморе.
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А) Приоритети у раду Коморе
- Рад на даљем институционалном организова
њу Коморе и њене инфраструктуре;
- Активности на обезбеђивању пословног про
стора у власништву Коморе за потребе реги
оналних центара и регионалних канцеларија;
- Подршка развоју регионалних канцеларија;
- Унапређивање рада и техничко опремање
регионалних канцеларија, као и регионалних
центара, у циљу пружања подршке раду реги
оналних одбора и чланству Коморе;
- Активности на унапређењу рада Суда части
Коморе;
- Активности на унапређењу постојећег ин
формационог система и видео преноса
Б) Краткорочни циљеви Коморе
- Сарадња са струковним организацијама и
удружењима;
- Учествовање у хуманитарним акцијама од на
ционалног значаја;
- Израда нацрта годишњег плана и програма
рада, као и нацрта финансијског плана посло
вања Коморе, у целини и матичних секција зa
2014. годину.
- Израда плана и програма рада регионалних
центара у складу са планом и програмом ма
тичних секција;
- Активнос ти на изради монографије пово
дом десет година рада Инжењерске коморе
Србије.
В) Средњорочни циљеви Коморе
- Проширење материјалне основе за функцио
нисање Коморе;
- Активности на ангажовању и организовању
чланова Коморе у отклањању последица у
случајевима елементарних непогода;
- Стално ажурирање база података Коморе и
проширење селективног приступа база пода
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-

така са нивоа регионалних центара;
Обезбеђење допунских средстава за рад Ко
море кроз накнаде за рекламе на: сајту, Гласни
ку Коморе, стручним скуповима.

СЕРВИСИРАЊЕ ПОТРЕБА ЧЛАНОВА КОМОРЕ
А) Приоритети у раду Коморе
- Активности на објављивању закона, подзакон
ских аката, прописа и листа стандарда који су
од значаја за чланове Коморе на сајту и у Гла
снику Коморе;
- Активности на унапређењу комуникације из
међу чланова Коморе и чланова Коморе са Се
кретаријатом Коморе;
- Активнији рад на развијању и иновирању ин
формационог система Коморе, са анимирањем
ширег чланства за сарадњу и рад на публико
вању тема од значаја за чланство на интернет
страни Коморе, као и у публикацијама чији је
спонзор или издавач Комора;
- Организовање предавања, семинара и курсе
ва из домена рада чланова Коморе;
- Промоција чланова Коморе сервисирањем и
личним презентацијама на сајту Коморе;
- Активности на унапређењу пројекта осигура
ња чланова Коморе у смислу проширења доса
дашњег облика осигурања од професионалне
одговорности на додатне облике у циљу пове
ћања погодности за чланство Коморе;
- Активности на увођењу и развијању Службе
правне помоћи која ће члановима Коморе
пружати бесплатну правну помоћ;
- Учешће на изради стратегије развоја инже
њерских струка од регионалног до републич
ког нивоа, која би се доставила надлежним ми
нистарствима.
- Рад на унапређивању Гласника Коморе.
Б) Краткорочни циљеви Коморе
- Активности на изради програма за побољша
ње начина и технологије грађења стамбених
објеката у Србији;
- Активности на добијању олакшица (попуста) у
куповини стручно-научне литературе и лицен
цираних софтвера за чланове Коморе;
- Активности на упознавању и едукацији члано
ва Коморе о трендовима из области енергетске
ефикасности и активности на имплементацији
прописа из области енергетске ефикасности.
В) Средњорочни циљеви Коморе
- Пружање помоћи у објављивању стручне ли
тературе која је од значаја за чланове Коморе;
- Стално унапређивање сајта Коморе;
- Издавање стручних часописа Коморе;

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

-

Наставак активности на стварању услова за
преузимање у електронском облику стручних
материјала;
Наставак активности на унапређењу сервиси
рања чланова Коморе;
Активности на упознавању и едукацији члано
ва Коморе о трендовима из области обновљи
вих извора енергије и активности на импле
ментацији прописа из ове области.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
A) Краткорочни циљеви Коморе
- Преиспитивање описа и услова постојећих вр
ста лиценци;
- Наставак активности на допуни описа постоје
ћих и утврђивања посебних услова за стицање
нових врста лиценци;
- Увођење нових врста лиценци у циљу ускла
ђивања са Законом о високом образовању и
његовим изменама и допунама, у вези са тим
перманентна сарадња са Министарством про
свете, науке и технолошког развоја.
Б) Средњорочни циљеви Коморе
- Наставак активности на унапређивању техни
ке и поступка за издавање лиценци;
УСАВРШАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУКЕ
А) Приоритети у раду Коморе
- Утврђивање обавезе перманентног усаврша
вања чланова Коморе која би се прописала За
коном о планирању и изградњи;
- Наставак активности на доношењу релевант
них нормативних аката Коморе везаних за пер
манентно усавршавање чланова Коморе;
- Израда годишњег програма перманентног уса
вршавања чланова Коморе;
- Развијање и усавршавање информисања члан
ства о Комори и њеном раду;
- Организовање стручних предавања, научно
стручних супова, као и организација изложби
и сл., по плану и програму рада извршних од
бора и регионалних одбора матичних секција;
- Организовање презентација – трибина, студи
ја пројектне документације за све инжењерске
пројекте и за све струке нарочито за велике
инфраструктурне пројекте;
- Организовање курсева на тему „Нове техноло
гије у грађевинарству“;
- Увођење стандардизованих спецификаци
ја радова у грађевинарству - МАС ТЕР фор
мат (на сајту Коморе објавити отворен позив
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-

-

произвођачима грађевинских материјала и
предузећима који се баве извођењем радова
у грађевинарству да пошаљу своје специфи
кације радова);
Омогућавање посета сајмовима који су од ин
тереса за чланове Коморе;
Активности које ће омогућити лиценцираним
и младим инжењерима приступ мултимеди
јалним садржајима, односно материјалима са
стручних предавања која су одржана у Комори.
Омогућавање приступа бази прописа лицима
која су у поступку полагања стручног испита
у организацији Коморе.
Активности на увођењу у посебну базу пода
така будућих чланова Коморе, који још немају
услове за добијање лиценци (посебна еви
денција).

Б) Краткорочни циљеви Коморе
- Унапређивање информисања јавности о Ко
мори и њеном раду;
- Активнос ти око прикупљања податак а о по
тенцијалним кандидатима за додељивање
годишње награде по Правилнику о поча
сним члановима и Правилнику о наградама
Коморе.
-

В) Средњорочни циљеви Коморе
Подршка развојним програмима у циљу
афирмације струке;
Наставак активности на суфинансирању про
јеката по реализованим конкурсима расписа
ним од стране Матичних секција;
Развијање и унапређивање маркетинга Ко
море;
Спровођење реализације издавачке делат
ности у складу са Правилником о издавачкој
делатности.

СТРУЧНИ ИСПИТИ
- Активности на припреми, усклађивању и из
ради материјала за полагање стручних испи
та и његовим усклађивањем са описима ли
ценци које издаје ИКС;
- Активности на изради нових и иновирању
постојећих програма за полагање стручних
испита по струкама у складу са новим настав
ним програмима факултета у сарадњи са ре
сорним министарствима и струковним орга
низацијама;
- Организовање припремних предавања за
кандидате пре полагања стручних испита и
усклађивање по струкама;
- Спровођење програма обуке из области
енергетске ефикасности зграда.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И САРАДЊА СА КОМО
РАМА У ОКРУЖЕЊУ
А) Приоритети у раду Коморе
- Унапређење сарадње са другим инжењер
ским коморама;
- Наставак активности на усаглашавању срп
ских прописа, стандарда и норматива са ва
жећом европском регулативом а нарочито
прописима Европске уније;
- Наставак активности везано за чланство Ко
море у FIDIC-у, ECEC–у, ECCE -у и WFEO.
Б) Средњорочни циљеви Коморе
- Разматрање услова и предлога платформе за
међусобно признавање издатих лиценци по
билатералном и мултилатералном принципу
са коморама – чланицама ECEC;
- Организација сусрета чланова Коморе са
представницима других комора из европског
окружења и организација посета и стручних
путовања наших чланова градовима и земља
ма где су реализовани пројекти и програми
од изузетног значаја за светску градитељску
и културну баштину;
VIII. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
- Упознавање чланства Коморе са значајним
пројектима од националног интереса;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРВИЈЕ

Проф. др Драгослав Шумарац,
дипл. грађ. инж, с.р.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
2. ПЛАН РАСХОДА

1. ПЛАН ПРИХОДА
Р. Б.

Врста прихода

1

Приход од
чланарине

2

Приход од накнада
за издавање
лиценци

20,000,000.00

Приход од накнада
за издавање печата

5,000,000.00

4

Приход од камате
на орочени депозит

2.500.000,00

5

Приход од
организовања
стручних испита

67,000,000.00

6

Остали приходи

5,500,000.00

3

УКУПНО ПРИХОДИ

Врсте расхода
136,000,000.00

236,000,000.00

Напомена: Краткорочно орочена финансијска средства
Коморе износе 60.000.000,00 динара.

А

Програм рада ИКС

84,500,000.00

Стручни испити

47,500,000.00

Б

Програм рада
матичних секција
ИКС

32,950,000.00

В

Материјални
трошкови
пословања Суда
части

3,200,000.00

Д

Материјални
трошкови
пословања ИКС

114,000,000.00

УКУПНО РАСХОДИ

234,650,000.00

ПРИХОД - РАСХОД = 1.350.000,00 дин.
Врсте расхода
Г

Материјални
трошкови на
одржавању
опремању и
уређењу посл.
прост. Коморе

35.000.000,00

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

Врста расхода

А1

Рад на законодавној и
нормативној пракси

4,000,000.00

А2

Организација и
функционисање Коморе

3.300.000,00

А3

Сервисирање потреба
чланова Коморе

5,500,000.00

А4

Стручни испити

47,500,000.00

А4.1 трошкови пореза (ПДВ)

12,000,000.00

А4.2 бруто накнаде члановима
комисија

35,000,000.00

А4.3 путни трошкови чланова
комисија

A8

A9

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

200,000.00

1,500,000.00

A10

Обележавање дана Коморе и
додела награда Коморе

3,500,000.00

А11

Међународне активности
органа и тела Коморе и
реализација програма
међународне сарадње

2,500,000.00

А12

Чланарине страним и домаћим
удружењима

500,000.00

А5

Усавршавање и унапређење
струке

3,000,000.00

А13

Реализација пројеката УО

2,000,000.00

А6

Перманентно усавршавање
чланова КомореС

4,000,000.00

А14

Осигурање професионалне
одговорности чланова Коморе

5,500,000.00

Резерве за реализацију
програма рада Коморе у 2013.
години

1,000,000.00

A7

Сарадња са струковним
организацијама уз финансијску
подршку по критеријумима
Коморе

500,000.00
А15

Б1.2

Реализација активности
матичне секције (Извршног
одбора и регионалних
одбора)

7,500,000.00

Бруто накнада чланова ИО

4,650,000.00

Б1. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПРОЈЕКТАНАТА
12.150.000,00
Б2.1

Б2.2

Реализација активности
матичне секције (Извршног
одбора и регионалних одбора)

6.500.000,00

Бруто накнада чланова ИО

4.750.000,00
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Путни трошкови

100.000,00

В.2.

Остали материјални
трошкови

100.000,00

Д. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013 ГОДИНИ
Р.Б.

Врста расхода

Д.1.

Бруто зараде и накнаде за запослене у
Секретаријату у Београду

Д.2.
Д.3.
Д.4.

Д.12.

Трошкови услуга одржавања (сервиси)

38.500.000,00

Д.13.

Трошкови комуналних услуга и телефона
у Београд

2.000.000,00

Бруто зараде и накнаде за запослене у
регионалним канцеларијама

10.900.000,00

Д.14

Трошкови закупа у Београду

2,800,000.00

Бруто накнаде за чланове органа Коморе
: УО,НО, председник и потпредседник
Скупштине

24.100.000,00

Д.15.

Трошкови закупа,комуналних услуга и
телефона у регионалним канцеларијама

3,000,000.00

Д.16.

Трошкови рекламе и пропаганде

Д.17.

Трошкови репрезентације

Д.18.

Трошкови платног промета

Д.19.

Трошкови поштанских услуга

2.000.000,00

Д.20.

Остали финансијски расходи - донације

2.000.000,00

Д.21.

Остали расходи

500.000,00

Д.22.

Трошкови непроизводних услуга

500.000,00

Д.23.

Трошкови израде печата

4.500.000,00

Д.24.

Порези, таксе, обавезна давања

3.500.000,00

Д.25.

Стална резерва

2.000.000,00

Трошкови одржавања
седница Скупштине

2,000,000.00

Д.7.

Трошкови превоза запослених у Секретаријату
Коморе

1,000,000.00

Б2. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
11.250.000,00

Д.8.

Трошкови горива за службени ауто,одржавање
и осигурањe

2.000.000,00

Б3.1

Реализација активности
матичне секције

3.500.000,00

Д.9.

Трошкови осигурања имовине и запослених
у Комори

Б3.2

Бруто накнада чланова ИО

3.150.000,00

Д.10.

Трошкови канцеларијског материјала

3,200,000.00

Д.11.

Развој информационог система Коморе и
трошкови интернет услуга

2.000.000,00

Б3. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА УРБАНИСТА
6.650.000,00
Б4.1

Активности матичне секције

1.550.000,00

Б4.2

Бруто накнада чланова ИО

1.350.000,00
2.900.000,00

32.950.000,00

В.3.

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

УКУПНО РАСХОДИ (В)

3.000.000,00

3.200.000,00

35,000,000.00

Краткорочно орочена финансијска средства у износу од 60.000.000,00 динара биће утрошена за набавку и
опремање пословног простора у власништву Инжењерске коморе Србије у регионалним центрима

1,500,000.00

В. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА СУДА ЧАСТИ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013. ГОДИНИ

В.1.

УКУПНО РАСХОДИ (Г)

Путни трошкови запослених и чланова органа
Коморе

84,500,000.00

31,500,000.00

и нематеријална улагања у
просторијама Коморе у регионалним
центрима

3.500.000,00

Д.6.

УКУПНО РАСХОДИ (Б)

Врста расхода

Г.2. Набавка основних средстава

2.500.000,00

Б4. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПЛАНЕРА

Р. Б.

Врста расхода

и нематеријална улагања у
просторијама Коморе у Београду

Д.5.

Б. ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013. ГОДИНИ

Б1.1

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Бруто накнада чланова комисија Управног
одбора

УКУПНО РАСХОДИ (А)

Врста расхода

Р.
Б.

Г.1. Набавка основних средстава

Активности на изради
монографије поводом десет
година од оснивања Коморе

500,000.00

ДОКУМЕНТИ

Г. М
 АТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИРАЊА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР УЗ ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ И
УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013.

А. ПРОГРАМ РАДА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013. ГОДИНИ
Р. Б.

Glasnik

600,000.00

600.000,00

400,000.00
1.500.000,00
400.000,00

УКУПНО РАСХОДИ (Д)

114,000,000.00

УКУПНО ( А+Б+В+Д)

234,650,000.00

3. СПРОВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013. ГОДИНИ ВРШИЋЕ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:
3.1. Расходом под А15 (резерва) Управни одбор Коморе усаглашава реализацију расхода наведених од А1 до А14.
3.2. План расхода под Б реализује се на предлог Извршних одбора матичних секција, одлукама Управног одбора и то на основу
усаглашених програма рада матичних секција, које усваја Управни одбор Коморе.
3.3. Расходом под Д.25. (стална резерва) Управни одбор усаглашава реализацију расхода или усмерава средства за непредвиђене
материјалне трошкове и може се користити за врсте расхода дате у деловима В и Д.
3.4 Расходи под Г.1., Г.2., су у функцији набавке, опремања и уређења пословног простора. Пошто набављена основна средства и
уређење пословног простора немају карактер књиговодствених трошкова, расходи под Г. неће ући у збир укупних расхода.
3.5. Управни одбор Коморе ће квартално пратити реализацију Финансијског плана, како у приходима тако и у расходима и доносити
потребне одлуке у правцу усаглашавања реализације Финансијског плана Коморе за 2013. годину.
3.6. Овлашћује се Управни одбор Инжењерске коморе Србије, да између две седнице Скупштине, у случају потребе, изврши
ребаланс финансијског плана за 2013 годину.
3.7 Финансијски план Инжењерске коморе Србије у 2013. години примењује се до доношења Финансијског плана Коморе за
2014. годину.
3.8 Овлашћује се Управни одбор Инжењерске коморе Србије, да између две седнице Скупштине, донесе одлуку о куповини пословног
простора у власништву Коморе, у регионалним центрима, уколико се за то буду указали повољни услови.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.
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трећа Редовна седница Скупштине ИКС, Београд 29. март

Домаћинско пос ловање
обезбедило суфицит
У прошлој години Комора остварила укупан приход од 205,7 милиона, а за акције и
активности потрошила 201,1 милиона динара, што показује да је остварен суфицит
од 4,6 милиона динара. Усвојен веома амбициозан финансијски план за 2013. годи
ну и поред свеприсутне привредне и финансијске кризе – укупан приход димен
зионисан је 236 милиона динара што је 15 одсто више него лањски укупан приход.
Радош О. Драгутиновић

Dobitnik Nove vizure - najvećeg priznanja 39. Medjunarodnog sajma
građevinarstva u Beogradu za krovni prozor EURO-LINE 78X118 ELN
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Трећа редовна седница Скупш тине Инже
њерске комор е Србије одржана је 29. март а у
Београд у. На дневном ред у је било дев ет тачака
о којим а је расправљало и усвајало их 91 чла
нов а (од 29 недос тајућих чланов а недолаз ак
су оправдали - Зор ан Стајић, Драг ана Дунчић,
Владислав а Жив ановић-Рис товић, Прв ославка
Јов ановић, Драг ана Синоб ад Пет ровић, Пре
драг Благ ојевић, Драг ан Вујовић, Тоша Нинков,
Гордана Васиљевић Милов ановић и Светислав
Синђелић). Скупш тини су пор ед чланов а при
сус твов али и чланови Управног и Надз орног од
бор а, предс едник и тужилац Суда час ти. Радом
Скупш тине руков одили су проф. др Драг ослав
Шум ар ац, предс едник, Милор ад Миладиновић,
потпредс едник, Драг ана Ђурић, секрет ар и Ана
Ждер о, сар адник у секрет аријат у ИКС.
Прв о је једногласно усвојен Дневни ред који
у материјал у за Скупш тин у има седам тачака,
али су му законом/правилником у дозвољеном
рок у додате две тачке. Значи, радило се са овим
Дневним редом: 1. Усвајање Записника са 2. ре
довне седнице Скупш тине ИКС, 2. Доношење
Одл уке о конс татов ању чланс тва именов аних

предс тавника Минис тарс тва грађевинарс тва и
урб анизма у Управни одб ор ИКС, 3. Доношење
Одл уке о конс татоав ању чланс тва именов аног
предс тавника Минис тарс тва грађевинарс тва
и урб анизма у Надз орни одб ор ИКС, 4. Усваја
ње Изв еш таја о финансијском послов ању ИКС
у 2012. години, 5. Усвајање Изв еш таја о рад у
Управног одб ор а ИКС у 2012.години, 6. Усваја
ње Изв еш таја о рад у Надз орног одб ор а ИКС у
2012.години, 7. Усвајање Изв еш таја о рад у Суда
час ти ИКС у 2012.години, 8. Доношење Плана
и програм а рада ИКС за 2013.годин у и 9. Доно
шење Финансијског плана ИКС за 2013.годин у.
Записник са 2. редовне седнице Скупш тине
Комор е, прв а тачка ДР, једногласно је усвојен и
одм ах се преш ло на следећу – Доношење Одл у
ке о конс татов ању чланс тва именов аних пред
ставника Минис тарс тва грађевинарс тва и ур
банизма у Управни одб ор ИКС.
„Наше домицилно Минис тарс тво грађеви
нарс тва и урб анизма Србије је именов ало нов е
предс тавнике у Управном одб ору Комор е и то:
др Слоб одана Отовића, дипл. грађ. инж, проф.
др Рајка Унчанина, дипл инж.тех., и господина
Милор ада Ракчевића, дипл. маш. инж., као и
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Скупштина је констатовала да су члано
ви УО ИК делегирани од Министарства
грађевинарства и урбанизма Милорад
Ракчевић, Рајко Унчанин и Слободан Отовић,
с лева на десно
предс тавника у Надз орном одб ору др Ненада
Иванишевића“, рекао је предс едник Шум ар ац.
„Како наша док умент а пропис ују да Скупш ти
на конс тат ује именов ање и прес танак мандат а
члановим а Управног и Надз орног одб ор а, ко
је имен ује надлежно минис тарс тво, пот ребно
је да се о томе изјаснимо. Иначе, у Записник је
ушло да смо раније добили допис, да смо пред
ставили нов е чланов е УО ИКС (да смо се ста
рим а/дос адашњим захвалили - Драг ана Ђорђе
вић, Драг омир Ацовић и Гор ан Вукобратовић
из УО, односно, Драг ан Милентијевић из НО),
господа Отовић-Унчанин и Ракчевић, већ су су
делов али у рад у УО ИКС, сада их и форм ално
„прим амо у наше редов е“. Конс тат ујем да је 92
чланов а подржало њихов изб ор“.
Приходи већи од расход а за 4,6 милиона
динар а
На исти начин је урађено и пов одом следеће
тачке, конс татов ања чланс тва доц. др Ненада
Иванишевића, проф ес ор а Грађевинског фак ул
тет а Београдског унив ерзитет а, у Надз орни од
бор ИКС. На глас ању је број подигн утих рук у
био идентичан – 92.
О 4. и 5. тачки дневног реда - Усвајање Изв е
штаја о финансијском послов ању Инжењерске
комор е Србије у 2012.години и Усвајање Из
веш таја о рад у Управног одб ор а Инжењерске
комор е Србије у 2012.години био је обједињен
изв еш тај и расправ а, али се глас ало за свак у
течк у пос ебно. Изв ес тиоци су били проф. др
Драг ослав Шум ар ац и Тат јана Ђорђевић, док
је предс едав ање Скупш тином преуз ео Мирко
Миладиновић, потпредс едник исте.
Започињући пауер през ент ацију Изв еш таја
о финансијском послов ању у 2012.години, про
фес ор Шум ар ац је крен уо од прихода и расхода.
Оствар ен је укупан приход од 205.698.129 дина
ра, а сачињав ају га следеће накнаде: за издав ање
лиценци – 136,3 милиона динар а, за издав ање
печат а 13,5, од кам ате на орочена средс тва – 3,5,
кам ате на орочене депозите – 2,4, од орг аниз о
вања стручних испит а – 47 и осталог – 3,7 ми
лиона динар а. Укупни расходи лане су дос тигли
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201.091.039 динар а и пот рошени су на: програм
рада ИКС – 58,5 милиона динар а, за стручне ис
пите – 32, за програме рада матичних секција
– 29,7, за материјалне трошков е послов ања Су
да час ти – 3,7 и за материјалне трошков е по
слов ања ИКС – 109,4 милиона динар а. Када се
упор еде приходи и расходи добија се рез улт ат
о позитивном послов ању у 2012. години, а тај
профит износи 4,6 милиона динар а.
Оно на шта су доскор ашњи предс едник Ко
мор е и њег ови сар адници најпоноснији, не
само у прош лој години, нег о у целом манда
ту (2007.-2012.), је обезб еђив ање оптим алних
услов а за рад, пре свег а, кроз куповин у послов
ног прос тор а. За куповин у пословног прос тор а
у 2012. години било је рез ервис ано 67 милиона
динар а, а пот рошено је 22 милиона динар а или
33,55 одс то, за куповин у и опрем ање пословног
прос тор а у Нов ом Сад у, као и опрем ање про
стор а Регионалног цент ра у Ниш у. Преос тала
средс тва биће утрошена на куповин у канцела
рија у осталим регионалним цент рим а – Суб о
тици, Крагујевц у, Краљеву, Чачк у и Ваљеву.
„Е, сад да расходе погледамо изблиз а и то у
ставци А – програм рада Инжењерске комор е
- имамо рад на законодавној и норм ативној де
латнос ти – пот рошили смо 1,4 милиона, за ор
ганиз ацију и функционис ање Комор е 3,1 мили
она, сервисир ање пот реб а чланов а Комор е 4,5
милиона, а то је наш „Гласник“ и прописи које
могу сви наши чланови бесп латно да скидају
са наших сајтов а, јер имамо угов ор и са „Слу
жбеним гласником“ и свим другим инс тит у
цијам а које су надлежне за све наше пропис е,
осим стандарда“, рекао је Шум ар ац. „Стручни
испити нас кош тају 32 милиона, пор ез на ПДВ
6,1 милиона. Када се саб ер е ово 6,1 и 25, то су
бру то накнаде чланов а комисија, то је 31 ми
лиона. Затим, усавршав ање и унпређење струке
је 35 милиона. Подс ећам да наши чланови има
ју бесп лат ан улаз за све важније сајмов е, гра
ђевинарс тва, технике, науке, намеш таја, хор
тик улт ур е и свег а што је од интер ес а за наш у
струк у. Перм анентно усавршав ање је 1,7 ми
лион. Од ових већих ставки имамо Дан Комо
ре, који обележав амо сваке године, а то је три
милиона динар а, као што је и било предвиђено.
Затим, међунар одне активнос ти 3,5 милиона и
сар адња са другим орг аниз ацијам а, чланс тво
у тим удружењим а, дом аћим и страним је око
пола милиона. Осигур ање проф есионалне од
гов орнос ти је око четири милиона. То је заис та
велика ставка, али већ има наших чланов а који
су нап латили то осигур ање. Сви смо осигур ани
до 15.000 евра код „Дунав осигур ања“. Укупно,
у тачки „а“ је 58,5 милиона. Програм рада ма
тичних секција – Пројект анат а 11,1, Изв ођача
радов а 10, Урб анис та 5,8 и Планер а 2,7 – укуп
но око 30 милиона динар а, што је четвртина од
оног а што се добија од чланарине. Видимо да
је овде на активнос ти дато мног о више нег о 6,6
милиона. Материјални трошкови послов ања
Суда час ти, који смо основали 2005. године и то је
врло значајна иснтит уција, којој смо увек покла
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Проф. др Драгослав Шумарац, подео је
извештаје о финансијама, раду УО ИКС и лич
ном ангажману у 2012. години
њали велик у пажњу - 3,6 милиона динар а“.
Свих протек лих година најв ећу поз орнос
чланов а Комор е изазив але су накнаде и плате
чланов а орг ана ИКС (функционер а), односно,
запослених у Секрет аијат у ИКС у Београд у и
седам регионалних цент ар а. Одм ах да кажемо
да су оне износиле око 75 милиона динар а. Ка
да је реч о бру то накнадам а функционер а (УО,
НО, предс едника и потпредс едника Скупш ти
не) оне су биле – 23, 7 милиона динар а, док је за
плате 30 запослених у Секрет аријат у и регио
налним канцеларијам а бру то исп лат а била 49,7
милиона динар а.
„Мислим да смо се више нег о дом аћински
понашали прош ле, али и свих претходних годи
на – од оснив ања“, зак ључио је проф ес ор Шу
мар ац. „И да још једном конс тат ујем –разлика
између прихода и расхода је позитивна и зноси
4,6 милиона динар а“.
Веома жив а међународна сар адњ а
Изв еш тај о рад у Управног одб ор а ИКС про
фес ор Шум ар ац је започео – међунар одном са
радњом, ист акавши да је оствар ен велики број
сусрет а и конт акат а у регион у, са европским и
светским орг аниз ацијам а инжењер а.
„Оствар ен је доб ар конт акт и сар адња са Еx
Yу држав ам а и Буг арском на план у реципроч
ног признав ања лиценци и наша Комор а је дала
лиценце инжењерим а из Аустрије, Слов еније,
Нем ачке, што значи да и наши чланови могу до
бити лиценце у тим земљам а“, рекао је Шум а
рац. „Иако нам је реципроцитет најпот ребни
ји са Црном Гор ом, са чијом комор ом одлично
сар ађујемо, али не и на план у реципроцитет а
лиценци. Ствар је једнос тавно, добијање наше
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лиценца кош та 100, а црног орске – 2.500 евра.
Они каж у, ми смо мали и ако вас пус тимо да
плаћате ваш у чланарин у онда ми нећемо има
ти шта да радимо. Добро и редовно сар ађујемо
са Мађарском око водних рес урс а, односно, на
заш тити од поп лав а на Тиси. Врло смо актив
ни у Европском сав ет у инжењерских комо
ра (Europ ean Council of Eng ineer ing Chamb ers
ECEC), и Европској асоцијацији грађевинских
инжењер а (Europ ean Council of Civ il Eng ineers
ECCE) на чијој су Конф ер енцији у Дубровник у
учес твов али Тања Ђорђевић и Радослав Лекић
као чланови УО ИКС. Добру сар адњу имамо и
са Светском федер ацијом инжењерских орг а
низ ација (WFEO) и њиховим првим чов еком
Палес тинцем Марв аном Абделх амидом, који је
дип ломир ао на Грађевинском фак ултет у у Бео
град у. На „уну т рашњем план у“ остварили смо
сар адњу кроз помоћ већег броја скупов а, час о
пис а, публикација, књиг а – укупно 1,7 милион
динар а. У домен у суфинансир ања пројекат а по
распис аним конк урсим а одобрено је 2,5 мили
она и суфинансир ано је 34 пројект а. Веом а до
бар пос ао радимо, радили смо прош ле године,
са држав ом, на план у едукације и изр аде пра
вилника вез аних за енерг етску ефикасност (ЕЕ)
зграда. Мислим да је једина инс тит уција која је
могла на једном мес ту да окупи све архитекте,
грађевинце, елект ричар е и направи пот ребн у
обук у – Инжењерска комор а Србије. У 2012.
год. је више стотина наших чланов а пох ађало
обук у, а близ у 400 инжењер а добило је ЕЕ ли
ценц у. Одржано је 10 предав ања из перм анент
ног усавршав ања које је пох ађало 402 члана
Комор е, док је 6.100 наших чланов а бесп латно
пос етило сајамске прир едб е“.
Проф ес ор Шум ар ац је ист акао да је Београд
био дом аћин Прв е међунар одне конф ер енци
је мех анике оштећења - The First Internat ional
Conference on Damage Mechanics (ICDM1), од
25. до 27. јуна, која је одржана у орг аниз ацији
Инжењерске комор е Србије. Учесници ICMD1,
а било их је више од 70 из двадес ет ак зем аља са
три континент а – Европа, Азија, Сев ерна Аме
рика, су водећи стручњаци из облас ти оштеће
ња материјала и конс трукција из чит ав ог свет а.
У исто време обележено је 20 година од изла
жења нау чног час опис а Internat ional Journal of
DAMAGE MECHANICS. Инф орм атичка служба
увела је могућност видео конф ер енција и видео
скрининг а, што је омогућило праћење излаг ања
једног нау чног рада дир ектно из Париз а. Под
сетио је и да је и лане орг аниз ов ан Дан Комор е
– 14. јуна са доделом Награда Комор е за 2012.
годин у, што ће сигурно бити и ове, али је ис
такао да се интензивно ради на монографији
„Инжењерска комор а 2003 – 2013“.
„Сас тавни део Изв еш таја Управног одб ор а је
и Изв еш тај о рад у предс едника Комор е, о чем у
ћу у најкраћим црт ам а“, рекао је Драг ослав Шу
мар ац. „Предс едник Комор е је био зад ужен за
праћење рада Комисије за међунар одн у сар ад
њу, Комисије за пропис е и унапређење сар адње
са комор ам а, наше Комор е са Минис тарс твом
45
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грађевинарс тва и урб анизма. Дак ле, предс ед
ник је мор ао бити у сталном дослух у са Владом
и рес орним минис тарс твим а, а надам се да ће
тако бити и убуд уће. На крају бих замолио Та
тјан у Ђорђевић, потпредс едниц у УО ИКС, која
је опер ативно водила Комору од 20. децембра
2012. до 28. јан уар а 2013., када је изабран пред
седник УО ИКС – господин Милов ан Глав оњић,
да поднес е свој изв еш тај о рад у“.
„Прош ле, али и претходне године, била сам
највише анг ажов ана на куповини послов ог
прос тор а за регионалне цент ре, с обзир ом да
сам руков одила Радном групом за куповин у
радног прос тор а“, рек ла је Тат јана Ђорђевић,
неш то се шир е осврћући на свој прош лог оди
шњи рад. „Прегледала сам велики број пон у
ђених објекат а и одабрала, заједно са другим
колег ам а, најб оље прос тор е у Ниш у и Нов ом
Сад у, који су лоцир ани у цент ралним градским
зонам а. Пор ед тог а погледали смо пон уде и за
све остале регионалне цент ра, па се надам да
ћемо врло брз о донети одл уке за куповин у по
словних прос тор а у Крагујевц у, Чачк у, Краље
ву, Суб отици и Ваљеву. Пос ебно бих ист ак ла
анг ажов ање Нишког регионалног одб ор а и ме
не као потпредс еднице УО ИКС на орг аниз ов а
њу Дана Комор е на Власинском лет у. Оствар ена
је изв анр една сар адња са опш тином Сурд улица,
али и са многим другим опш тинам а из Србије,
више од 20, које су дош ле на Власинско јез ер о.
Могу да кажем, вез ано за Дан Комор е на Вла
синском лет у, да имамо једног инв ес титор а из
Нем ачке који сада улаже у опш тин у Владичин
Хан, у изградњу неколико фабрика, у њихов ој
слоб одној царинској зони. Као што се да виде
ти, остварили смо и једн у конкретн у помоћ на
југу Србије“.
Трошкови се мор ају строг о конт ролис ати да
се „плус“ не претвори у „мин ус“
Уследила је расправ а о поднетим изв еш таји
ма, а за реч се први јавио проф. др Рајко Ун
чанин, предс тавник Министарства у Управном
одб ору ИКС.
„Већ сте чу
ли да је Министарство
грађевинарства и урбанизма делегир ала четво
риц у својих предс тавника у Управни (тројиц у)
и Надз орни одб ор Инжењерске комор е са ци
љем да ти предс тавници, заједно са члановим а
Комор е раде синхрониз ов ано и заједнички на
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савладав ању проблем а, решав ању проблем а,
а са основним циљем да се инжењерс тво као
струка и као наука што више наметне нашем
друш тву и да што већи допринос за разв ој на
шег друш тва од инд ус трије, па све до других
разв ојних елеменат а“, рекао је проф ес ор Ун
чанин. „Разм ат рајући Изв еш тај о послов ању,
скрен уо бих пажњу да смо прош лу годин у по
зитивно завршили, са тог финансијског аспек
та, што је битно, мада би нам а, као специфичној
орг аниз ацији, мор а да буде битнији садржај ра
да. Исказ али смо профит од милион и по дина
ра, што није велики износ и он се лако може,
нажалост, претворити у губит ак. Зато мор амо
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шта тајно, нем амо ниш та што није опш те на
родно и чланс тва наше Комор е. Другу ствар ко
ју сам желео да напоменем јес те да наш садржај
рада треб а бити такав да се ми заис та наметне
мо нашој држави, нашем друш тву и да, својим
знањем и иск ус твом, дајемо најв ећи допринос у
савладав ању проблем а у коме се и као држав а,
и као друш тво, налазимо. Заг ов орник сам иде
је да инжењерс тво преузме улогу и ком анд у у
ствар ању стабилне држав е, јер не верујем да су
друг е струке у стању да то ураде. Заш то верујем
у инжењерс тво? Зато што је по прир оди ствар а
лачко, што ствар а нов е вреднос ти, а без нових
вреднос ти не може друш тво ићи напред. Еко
номија коју ја познајем је наука која може, већ
створ ен у нову вредност, корис тити боље или

Бранис лав Ивковић.

Рајко Унчанин
у 2013.години искорис тити сву своју памет, до
бру намеру, знање и сво своје иск ус тво, да у овој
години пос тигнемо и боље рез улт ате. Пот ребно
је мног е трошков е смањив ати, крес ати, преб а
цив ати са мање важних трошков а на више ва
жне трошков е, са неких спор едних трошков а
преб ацив ати на оне који кар актериш у Комо
ру, дак ле, дом аћински и стручно се односити и
понашати у ствар ању трошков а у 2013.години.
Друг а важна ствар је да рад Комор е буде апс о
лутно јав ан. Прв о, јав ан за нас који смо члано
ви Скупш тине и њених орг ана, јав ан за људе са
стране и за наше чланс тво, јер ми нем амо ни
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слабије, али она не ствар а нек у дир ектн у вред
ност и не може да вуче друш тво напред“.
Поентир ајући у својој дискусији, Унчанин
је рекао да ставља Комори на располаг ање све
своје радне, нау чне и стручне потенцијале, али
то исто је зат ражио од свих чланов а. Пос ебно
се заложио да све оно што није у рад у Комор е
решено, или је лоше решено, буде одм ах попра
вљено и то не било како, већ на час тан, законит,
мор алан и стручан начин, јер „не сме никаквих
„репов а“ остати међу нам а, нашим орг аним а,
међу нашим колег ам а, међу нашим инс тит уци
јам а и нашим комисијам а“.
Следећи учесник у расправи био је проф. др
Бранислав Ивковић, који је изнео своје импре
сије о сас танк у са ког а је дошао на 3. Седниц у
Скупш тине, на коме је једна машинска инд у
стрија (Фабрика за произв одњу турб о маши
на и трансмисија) продат а дрог еријском ланц у
„Лили“, а да на то није рег ов ала Инжењерска
комор а Србије.
„Ишао сам тамо зато што сам добио задат ак
да се бавим произв одњом трактор а и ИМТ-ом,
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да помогнем да се то покрене“, рекао је проф.
др Бранислав Ивковић. „Седео сам са дир екто
ром Инс тит у т а ИМР из Раковице и дирктор ом
ИМТ и сазнао да нека Агенција за хартије од
вреднос ти, која је без разлог а униш тила Бео
банк у, која је имала активу већу 1.500 милијар
ди од пасив е, зас тупа и продаје Фабрик у одли
вака Београд за неких 10 милиона евра, а само
машине које се корис те у произв одњи одлив а
ка вреде 12 милиона евра. Отићи ће у Турску,
као што је у Турску отиш ла Фабрика за фелне
из „Змај“ најб оља у Европи, и сада наши куп у
ју фелне из Турске. Колегу Шум арца пош тујем
и на њег ов Изв еш тај, у фактографском смислу,
нем ам примедби. Међу тим, напис ан је „у лако
ваним ципелам а, кућном мантил у и пап учам а“
и све што је напис ано је добро и тачно за афир
мацију Комор е, али фали „мес о“, фали „привре
да“, фали „жив от“. Желим да ово буде последњи
овакав изв еш тај, да први део апс ол утно остаје
исти, огром ан труд треб а да остане, али фали
крај. Људи, Инжењерска комор а Србије има
30.000 инжењер а. Шта је урадила? Где се су
протс тавила? Где је рек ла да неш то не ваља? Да
ли и је рек ла да треб а источна или западна ва
ријант а нечег а, није важно? Борите се, изађите
и кажите. Предс едник Инжењерске комор е је
инс тит уција, јер зас тупа 30.000 инжењер а, мо
же да поз ов е медије, да умес то пат ријарх а дов е
де медије и да каже шта треб а, наше друш тво,
наша држав а, да се ради“.
Инжењери управ љају Немачком, Фран
цуском, а и Кином
„Око нар ечених изв еш таја дос та смо диску
тов али на седници Управног одб ор а Инжењер
ске комор е Србије чији сам члан испред Мини
старс тва грађевинарс тва и урб анизма, односно,
Владе Србије“ и нем ам шта додати“, рекао је

Милорад Ракчевић
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Милор ад Ракчевић. „На седници УО ИКС, ка
да смо разг ов ар али о трошковим а, неки су се
љу тили да су плате запосленим а као академи
цим а – мож да и треб а тако. Уосталом, један сам
од дир ектор а чији су радници имали плат у по
1.000 мар ака. Дип ломир ани сам машински ин
жењер, без докторске тит уле, али који је 36 го
дина пров ео у произв одњи (само у Минел ко
тлоградњи дуже од две деценије) и који верује
да долази нов о доб а у коме је улог а инжењер а и
Комор е све значајнија. Ево и пример а, када су
Немци наиш ли на криз у, од 20 чланов а Владе
17 су били инжењери. Ми први мор амо себ е да
ценимо. Недавно сам био у Франц уској, у гра
ду Бордоу, и у разг ов ору са дом аћиним а сазнао
да у локалној управи већина руков одећих љу
ди су инжењери, а код нас су неки други људи
„исп лив али“. Надам се да ћемо заједно радити,
да ова Скупш тина, односно, Комор а пос тигне
мног о боље рез улт ате, да ћемо помоћи да се
отвори и сач ув а више фабрика. Сетимо се да је
некад у инд ус трији Београда било 440.000 запо
слених, а сада 22 пут а мање. Не смемо да седи
мо и плачемо, већ мор амо да радимо на афир
мацији инжењерске струке“.
„Пов одом 4. и 5. тачке дневног реда била
су два изв еш таја, предс едника Комор е и пот
предс едника УО ИКС и мор ам признати да су
били сликовити, прецизни, концизни и да је
осликано оно што се радило у Комори“, рекао
је Драг ан Живковић, узим ајући реч у распра
ви. „Изазван овим што је било речено, јер сам
и ја скор о на свакој Скупш тини понављао пар
ствари, чак сам сликовито рекао – инжењери
упраљају Кином. Сада је помен у т а Нем ачка.
Ми причамо „владају“ или „газдују“, а они су
напис али као Американци „управљају Кином“.
Ишчекив ао сам сада ко ће бити предс едник Ки
не, Синџи Бинг, опет је инжењер, а не што су
Американци желели да он буде правник, соци
олог, дем аг ог. Лично сам задов ољан. Завршићу
са једном реченицом, да се не бих јављао по
водом Плана за идућу годин у. Стално сам по
мињао једн у реч, а то је „разв ој“. Сложићу се
са једном реченицом која је овде речена, да се
ми као инжењери мор амо наметн у ти локалној
средини. Видите, када су политичке тензије и
изб ори, само се прича о изградњи, о инв ес ти
цијам а, а у градовим а, пог отов о на југу Србије,
мање је инжењер а који причају о материји која
прир одно припада нам а, као што је овде рече
но. Значи, нашим „оружјем“ други управља и
други се хвали и други бенефите убир а, а не ми.
Похвалићу једн у ствар, што је мож да пром ак ло
у изв еш тајим а и потпредс едника и предс едни
ка Комор е, а то је да се први пут десило да смо,
због тог а што су се орг аниз ов ала ова предав а
ња и испит о енерг етској ефикаснос ти у Нов ом
Сад у и Ниш у, нашим инжењерим а уштедели
сигурно 30.000 до 40.000 дин. да не долаз е у Бе
оград, па то помножите са осам, колико пут а су
треб али доћи. Они су нам захвални на томе“.
С обзир ом да се више нико није јавио за реч
преш ло се на појединачно глас ање, за свак у
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тачк у пос ебно, али је рез улт ат био исти – обе
су једногласно прихваћене.
Надзорни одбор одрж ао 15 седниц а
Током протек ле године Надз орни одб ор ИКС
био је оптим ално актив ан – одржао је само
стално више од једне седнице мес ечно, укупно
15, иако му Стат ут „предлаже“ једн у седниц у
кварт ално, готов о увек је радио у пуном сас та
ву (Глиг ор Обреновић, предс едник, проф. др
Титослав Жив ановић и Драг ан Милентијевић),
али је прис ус твов ао и свим седницам а оних из
вршних орг ана Комор е чији рад мор а да над
гледа. О томе је у Изв еш тју о рад у НО ИКС го
ворио њег ов предс едник – Глиг ор Обреновић.
„У прош лој, а и свим претходним година
ма, Надз орни одб ор је радио све оно што му
је Стат ут одр едио својим члановим а 23. до
27., пре свег а финансијско послов ање Комор е,
што значи да је Надз орни одб ор, на неки на
чин мор ао да конт ролише или да буде прис у
тан и код одл учив ања и код спров ођења тих
одл ука. Надз орни одб ор је сас тављен од инже

Глигор Обреновић
њер а, а дужност му је да конт ролише и мног о
тог а што није из инжењерске струке. У проте
клој години, вршећи конт рол у над законито
шћу рада Комор е, Надз орни одб ор је у најв ећој
мери посвећив ао своју пажњу изр ади финан
сијских док уменат а који прате рад Инжењер
ске комор е. Није био задат ак Надз орног одб ор а
да конт ролише само да ли се спров оде одл уке
Управног одб ор а, нег о и како се та акт а књи
же, односно, исказ ују у пословним књиг ам а Ко
мор е. Надз орни одб ор има могућност, прем а
Стат у т у, да анг аж ује и овлашћене инс тит уције
или овлашћена лица за помоћ у тој делатнос ти.
Међу тим, у претходном период у то није чинио
и надам се да убуд уће неће чинити, пог отов о
што је сада наш нови члан Надз орног одб ор а
предс тавник Минис тарс тва др Неша Иванише
вић, правник по струци, пор ед тог а што је ван
редни проф ес ор на Грађевинском фак ултет у и
доктор наука, што ће бити од великог значаја и
велике помоћи у рад у, пре свег а Секрет аријат а,
односно наше Финансијске и Правне службе,
што је јако битно. У свом рад у Надз орни од
бор је велик у пажњу посвећив ао управ о оном
дел у рада Инжењерске комор е, којом је Мини
старс тво зад ужило, а то је издав ање лиценци,
односно утврђив ање врс та лиценци, издав ање
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и одузим ање. У последње време смо сведоци у
Инжењерској комори са појав ом захтев а шир е
ња броја лиценци“.
Као пос еб ан проблем за нар едни период
Глиг ор Обреновић је назначио – лиценцир а
ње. Наиме, појављују се нов а заним ања, нови
фак ултети, разни програми у вис окошколском
образ ов ању. Комор а је у обав ези да јако пов еде
рач уна како ће их лиценцир ати, коју врс ту ли
ценце им може дати, односно, да их овлас ти за
оне послов е за које су се школов али, јер им из
дат а лиценца, практично одр еђује мес то у при
вреди и друш тву.
„Јако је сложено пит ање вез ано за лиценце,
код утврђив ања и издав ања, па ће Управни од
бор ИКС, који ће бити изабран у мају мес ец у,
мор ати томе мног о пажње да посвети“, ист акао
је Обреновић. „Ако се то не уради и уреди ка
ко ваља, плашим се да ће доћи до многих не
задов ољс тав а разних профила, разних струка,
који желе да се прек лапају у својим облас тим а,
машински инжењери, елект ро инжењери, гра
ђевински инжењери. У овом дел у рада Надз ор
ног одб ор а мног о је било разнор азних захтев а
што чланов а Комор е, што наших комисија које
су зад ужене да утврђују услов е за исп уњено
сти услов а за дав ање лиценце. Обраћали су се
Надз орном одб ору са разнор азним захтевим а.
Мног е дилеме су пос тојале, где је Надз орни од
бор, оно што му његов а овлашћења дају, сам
решав ао, али мног о тог а је упућив ао Управном
одб ору или другим телим а и орг аним а Комор е
који су били зад ужени за такав рад“.
Лане је Надз орни одб ор углавном био крити
чар, јер му је то основни задат ак, конс татов ао је
Обреновић, али и нагласио да су били „зас у ти“
најр азличитијим пит ањим а и захтевим а, али да
никог нис у оставили без одг ов ор а. Кад захтеви
нис у били у „њихов ој надлежнос ти“, упућив али
су „захтев аче“ на оне орг ане и тела која им могу
помоћи. НО ИКС пос ебно је био прис ут ан кад
су трошена најв ећа средс тва, а то значи при ку
повини и опрем ању пословног прос тор а.
„На крају мор ам и ово да кажем. Неко је
малопре у дискусији помен уо разв ој. Тачно, у
нар едној години мор аће дос та и тих реф орми
стичких стварчица да се уради у самој Комори,
у самом функционис ању Секрет аријат а, у са
мом функционис ању извршних тела Комор е.
Све је то неш то што ће мор ати ова Скупш тина
да прихвати кроз План и програм, а онда Управ
ни одб ор да то спров оди. Надз орни одб ор је ту
да конт ролише да ли се то спров оди онако како
Скупш тина одр еди“, поентир ао је Глиг ор Обре
новић у свом изв еш тају о рад у НО ИКС.
На из
в е
ш тај о ра
д у НО ИКС ре
а
г о
в ао је
проф. др Милис ав Дамњановић, предс едник
Скупш тине у претходном сазиву, баш из тих
„предс едничких“ разлог а и рекао да је „њег ов“
сазив усвојио неколико изв еш таја Управног и
Надз орног одб ор а, и нагласио да су сви ти изв е
штаји позитивно оцењени и усвајани.
„Моје је миш љење и сада, као појединца, кад
сагледав амо рез улт ате до којих су орг ани Ко
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мор е у протек лом перио
ду дош ли, позитивно, и у
финансијском поглед у и
у поглед у допринос а раз
воју и углед у Комор е. Још
бих мор ао и да се вратим
неколико година уназ ад.
Наиме, пре пет година
у вре
ме ка
да се Ко
мо
ра спрем ала за обележа
вање пола деценије свог
пос тојања, у „Гласник у“
Инжењерске комор е Ср
бије објављен је текст
Надз орног одб ор а. Уред
ник тог гласила је на на
словној страни рекао да
је Надз орни одб ор орг ан,
чи
ји ће ути
цај у Ко
мо
ри бити пош тов ан. То је
Милис ав Дамњановић
процена уредника који је
то зак ључио, познав ајући прилике у Комори и
рад Надз орног одб ор а. Мислим да смо у таквој
сит уацији и сада, да је улог а Надз орног одб о
ра у Комори пош тов ана, што је важна чињени
ца. Без доброг рада Суда час ти, без доброг рада
Надз орног одб ор а, нар очито у прев ентивном
смислу, развијају и ствар ају праву атмосф еру у
Комори“.
Уследило је глас ање – Изв еш тај о рад у Над
зорног одб ор а Инжењерске комор е Србије
усвојен је без иједног „уздржаног“ и „против“
глас а.
Суду час ти за 14 месеци стигле 32
пријаве – окончано 20
О томе како је прош ле године радио Суд ча
сти Инжењерске комор е Србије, била је то 7.
тачка ДР, чланов е Скупш тине је изв ес тио њен
челник – Бор о Цвијановић, наглашав ајући да је
напис ан у „три руке“ – од њег ов е маленкос ти,
односно, Миодраг Исаиловић, тужилац и Деа
Лукић, бранилац. Подс етио је да је Суд час ти,
као и сваки други суд, орг аниз ов ан на начин
да има своје тужилаш тво и бранилаш тво, од
носно, тужиоца Комор е и браниоца Комор е са
својим браниоцим а, има судије са предс едни
ком и замеником, и свако ради свој пос ао она
ко како је пропис ано актим а ове Комор е. Суд
час ти ИКС овог сазив а формир ан је децембра
2009. године. Има 25 судија, по 10 из матичних
секција Изв ођача радов а и Пројект анат а, три
из Матичне секције урб анис та и два из Матич
не секције планер а. Изабрани су на период од
три до четири године, што значи да им крајем
ове године мандат истиче.
У свом изв еш тају тужилац Исаиловић ана
лизир ао је неш то дужи период, од 1. јан уар а
2012. до 5. март а 2013. године и конс татов ао да
је му је стигло 32 пријав е и да је за њих 23, или
75 одс то, урадио све што је треб ало. Исто је по
ступила и Деа Лукић, бранилац, када је реч о
посмат раном период у (1. јан уар 2012. – 5. март
2013.) и у свом изв еш тају конс татов ала да су
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окончани пос тупци по 20
пријав а, што подр аз умев а:
одб ацив ање неоснов аних
пријав а, потврђив ање ре
шења Тужиоца од стране
УО ИКС као друг ос тепе
ног орг ана, а по приг ов ору
подносиоца пријав е, одб а
цив ање пријав е због одби
јања подносиоца да дос та
ви додатн у док умент ацију
и доказ е, доношење зак љу
чака о обус тави пос тупка,
дос тављање обав еш тења и
слично.
„Како је познато, Зако
ном о изменам а и доп унам
Закона о планир ању и из
градњи, дош ло је до одр е
ђених измена, које се тич у
и Суда час ти и то тако што
је чла
ном 164. у до
да
том
ставу 3. одр еђено да сас тав,
начин, изб ор и разр ешење
судија Суда час ти, пос ту
Боро Цвијановић
пак и на
чин ра
да бли
же
пропис ује минис тар надле
жан за послов е грађевинарс тва“, рекао је Бор о
Цвијановић. „Након тог а је Управни одб ор Ин
жењерске комор е Србије у претходном сазиву
у овом дел у зауз ео актив ан став формир ањем
Радне групе за изр ад у радног материјала пра
вилника, а тада надлежно Минис тарс тво жи
вотне средине, рударс тва и прос торног пла
нир ања је донело одг ов ар ајући Правилник о
начин у рада, пос тупк у, сас таву, начин у изб ор а
и разр ешењу судија Суда час ти, март а 2012. го
дине. Новим Правилником је измењен сас тав
Суда и изб ор судија, а остало је мање-више
остало по стар ом Правилник у“.
У овом нов ом Правилник у пропис ано је да
Суд час ти броји 33 судија, од којих 25 бир а и
разр ешав а Управни одб ор Инжењерске комо
ре Србије, а осам судија имен ује и разр ешав а
Минис тарс тво надлежно за послов е грађеви
нарс тва. Код 25 судија, које бир а и разр ешав а
Управни одб ор ИКС, задржана су иста прави
ла као и до сада – од 50 судија које Скупш ти
ни предлаж у извршни одб ори матичних секци
ја, Скупш тина од тих 50 бир а 35. Али то није
крајња изб орна инс танца, пош то УО ИКС има
„последњу реч и од 35 „селектов аних“ бир а 25
судија.
„Што се тиче осам судија које имен ује и раз
решав а минис тарс тво надлежно за послов е
грађевинарс тва, они имају такође одр еђени са
став по некој шеми, што ће рећи да по један до
лази из Матичне секције урб анис та и планер а,
по тројица из Матичне секције изв ођача радов а
и пројект анат а“, рекао је Цвијановић. „Мор ам
да кажем да надлежни минис тар код оваквих
именов ања својих чланов а у Управном и Над
зорном одб ору још није именов ао својих осам
судија, али се ми надамо да ће Суд час ти након
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тог а нас тавити да ради у пуном сас таву на још
бољи начин нег о до сада. Што се тиче предме
та, због чег а је Суд час ти и формир ан, у про
тек лом период у је Суд час ти обр ађив ао дев ет
предмет а. То су предмети који су дош ли од ту
жиоца Комор е. Тужилац Комор е је разм ат рао
далеко већи број предмет а који долаз е до ње
га, а даље је прослеђено прес едник у Суда час ти
дев ет предмет а. Од тих дев ет предмет а три су
још у рад у, а шест су решена. Од тих шест, за
два предмет а су изр ечене мер е одузим ања ли
ценце на шест мес еци и у једном је мер а јавне
опомене са објављив ањем у штампи, а у једном
такође јавна опомена са објаљив ањем на седни
цам а Управног одб ор а Инжењерске комор е Ср
бије, док је у једном предмет у донет а ослоб ађа
јућа одл ука. На крају бих рекао да се нас тавља
пракс а овог Суда час ти, прв о да се у одр еђив а
њу судских већа у предметим а проблем атич
не и струковне зас туп љенос ти, утврђене Пра
вилникм ИКС, наглашав а да се анг аж ује што је
могуће већи број судија у судским већим а, уз
равномерн у зас туп љеност по територијалном
принцип у, тако да смо до сада у предметим а ан
гажов али свих 25 судија из свих 13 градов а из
којих су судије изабране, и то од Суб отице до
Нов ог Паз ар а и од Лознице до Ниша. Такође је
нас тављена пракс а са елект ронским праћењем
предмет а по процесним фаз ам а пос тупка, што
се ради кроз формир ани форм улар. Одржав ају
се редовне седнице судија Суда час ти, на које
се позив ају судије Суда час ти, који су именов а
ни за предс еднике судских већа по предметим а,
а записници са таквих седница се дос тављају
свим судијам а Суда час ти, као и предс едник у
Управног одб ор а Инжењерске комор е Србије,
предс едник у Надз орног одб ор а и члан у Управ
ног одб ор а Инжењерске комор е Србије, који је
надлежан за рад Суда час ти“.
Изв еш тај о рад у Суда час ти ИКС у 2012. го
дине није никог „изазвао“ да га подржи или
оспори, па је стављен на глас ање и једногласно
усвојен.
Планир ан већи приход за 15 одс то
Две последње тачке ДР били су планови за
2013. годин у – 8. Доношење Плана и програм а
рада и 9. Доношење Финансијског плана, и за
једно су през ентир ани члановим а Скупш тине,
док је изјашњав ање било појединачно. План и
програм и Финансијски план за тек ућу годин у
члановим а Скупш тине през ентир ао је, опшир
но и дет аљно, Милов ан Глав оњић, предс едник
Комор е.
„Програм и план који сте добили у матери
јал у направила је Радна група УО ИКС, а сам
Управни одб ор га је и усвојио“, рекао је пред
седник Глав оњић. „При томе су испош тов ани
захтеви који су добијени овде на Скупш тини
прош ли пут. Радна група и Управни одб ор су то
ускладили. Сви захтеви изнети на Скупш тини
су унети у План. Сви захтеви који су прош ли
пут овде дати, приликом усвајања смерница
за изр ад у планов а и програм а за 2013. годин у,
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су разм ат рани како на Радној групи, тако и на
Управном одб ору, и они су усвојени“.
А онда је уследила през ент ација. С обзир ом
да у овом броју „Гласника“, као Специјално из
дање, доносимо оба најв ажнија планска док у
мент а, нећемо их понављати. Једино морамо да
нагласимо, да је през ент ација председника Гла
воњића, иако мало опширнија, имала добру ди
намик у и била инспиративна, пошто се за реч
јавило „пола туцет а“ диску т анат а. Поједини ди
скут анти прос то су се трудили да, бар по обим у,
дос тигн у председникову пауер през ент ацију. За
то одмах крећемо са дискусијама и диску т анти
ма, а први се за реч јавио академик Отовић.
„Иако сам овде колико видим, са годинам а
поодм акао, али смат рам да су године оријен
тација у прос тору, јер ко гледа унапред остаје
млад, а ко гледа уназ ад стар је још у тридес етој“,
рекао је академик др Слоб одан Отовић, дајући
лични допринос поб ољшању „Плана и програ
ма рада 2013“ и нас тавио –Колег е, ако смо до
били од деда и баб а добру државу нисмо позва
ни, пог отов о ми инжењери који смо се бавили
материјалном произв одњом, да је упропас ти
мо. Позвани смо да унуцим а оставимо исто оно
што смо добили, а и мног о боље. Ако то нећемо
да урадимо, бићемо грешни прем а себи и пред
нам а самим а“.
Гов ор ећи о буд ућим задацим а и обав ез ам а
Комор е („ја желим да причам о дог ађајим а уна

Слободан Отовић
пред“) академик Отовић се усредсредио на три
пит ања-подручја: законодавн у, коопер антску и
инф орм ативн у.
„Прв о на шта се мор амо усредсредити је
иновир ање законских пропис а, јер смо ту врло
„танки“, рекао је Отовић. „Имамо заос тале про
пис е и ми смо највише криви што у тој обла
сти наша струка није помогн у т а. Пош то је то
пос ао Инжењерске комор е, хтео бих да укажем
на неколико ствари. На нив оу држав е форми
рана је Канцеларија за регулаторн у реф орм у и
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анализ у ефекат а пропис а. Значи, направљен је
мех аниз ам како да се то убрз а. Са друг е стране,
нови прописи мор ају да буд у применљиви, да
њихови трошкови буд у сагласни спров ођењу,
да су оправдани, да ће бити корис ти од њих. У
ту сврх у УО ИКС је 1. фебруар
 а формир ао Ко
мисију за примен у законске и друг е регулатив е
у којој су уважени стручњаци проф. др Мило
рад Терзић и Радојко Обр адовић, посланик у
Реп убличкој скупш тини. Уз то мислим да сва
ки члан Комор е који има афинитет и знања за
ову област, нез ависно које је струке, треб а да
помогне Комисији да би се тај пос ао што пре
завршио. Друг а ствар је сар адња са струковним
орг аниз ацијам а и удружењим а. Заправ о, ми
смо се вратили на један начин рада да сав ези
раде заједно са Комор ом, онако како је и пре
пар година било. Дог ов орили смо се, не треб а
да радимо парцијално, нег о да удружимо снаг е.
Један од првих потез а тог удружив ања ће бити
већ на Сајм у грађевинарс тва, када ће заједнич
ки нас туп имати ИКС и УГИС (Удружење гра
ђевинских инжењер а Србије). А да се ствари у
овој облас ти (коопер ације – сар адње) мењају у
добром правц у је и формир ање Удружења ма
шинских инжењер а Србије (23. март). У Ко
мори је преко 4.000 лиценцир аних машинских
инжењер а који добијају шанс у да у две орг ани
зације – пос ебно, али и заједно, допринос е раз
воју своје струке. У држави је ретко која струка
радила стратегију разв оја. Пре 10-ак година су
грађевинци то направили, нажалост, држав а то
није хтела ни да прочит а. Овог пут а у Програ
му рада Инжењерске комор е Србије упис ано је
– „учешће на изр ади стратегије разв оја инже
њерских струка од регионалног до реп убличког
нив оа, која би се дос тавила надлежним мини
старс твим а“. И неколико речи о инф ормис ању,
транспар ентном инф ормис ању – рад Комор е и
свих њених тела и орг ана, убуд уће ће бити ја
ван. Ко год то зажели моћи ће да добије подат ак
о сваком појединц у, од службеника, државних
орг ана до чланов а свих комисија. Лично ми
слим, као што је рекао проф. Рајко Унчанин, то
није никакав тајни материјал. Мислим да треб а
да пос тоји могућност да сваки члан може доби
ти тражене податке“.
„Прв о мор ам да протес тујем – смет а ми што
поједине колег е дођу овде, „исчант рају“ своје и
оду, а „заб ор ав е“ да чују друг ачија миш љења и
став ов е“, рекао је проф ес ор Милан Сам арџија.
„Не бих хвалио дос адашњих 10 година рада Ко
мор е, зато што се тек у задње четири године ус
пело да се Инжењерска комор а обједини и оста
не јединс твена и да иде напред. Међу тим, сада
је време да наша Комор а убрз а свој кор ак, али
и да га усмери ка привреди и сар адњи са њом.
Зато ми се чини веом а важним да у управним
и извршним одб орим а буд у људи привредници
који су ствар али и који знају да ствар ају, одно
сно, који имају потенцијал да обједине наших
25.000 инжењер а. Нар авно да је вредно хвале и
пажње анг ажов ање Комор е на енерг етској ефи
каснос ти зграда, међу тим, ниш та мању пажњу
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(по мени чак и већу) треб ало би да усмери на
обновљив е изв ор е енергије (ОЕИ). У прв ом ре
ду зато, што је нар од изуз етно заинтер ес ов ан
да чује, али и уложи у те програме и пројекте.
Моје колег е и ја орг аниз ов али смо неколико де
сетина предав ања на тем у ОЕИ, а слушало нас
је преко 1.500 људи. Пројекти који су овде код
нас усвојени – произв одња биоа лкохола, био
гас а, биодиз ела, биом ас е су изуз етни. Када је
реч о нашим програмим а суфинасир ања неке
ствари мор амо да променимо код пројект ана
та и изв ођача, а нас је највише, тако да се ви
ше средс тав а, из буџет а Комор е усмери прем а
њим а, јер је ту мног о лиценцир аних инжењер а
који нем ају посла и налаз е се у дос та тешком
стању. Велика ће ствар бити да комисија мисли
на своје чланов е, да јој они буд у приоритет“.
„Претпос тављам да сте уочили да је пре де
сет ак дана у нашем Парламент у усвојен Закон о
ефикасном коришћењу енергије, после седам го
дина припреме“, рекао је Пет ар Васиљевић „из
Београдских елект рана са 32 године радног ста
жа у произв одњи“, како је самог себ е предс та
вио. „Спров едена је јавна расправ а, пре два ме
сеца, али смат рам да улог а Инжењерске комор е
и нас инжењера мора бити активнија у стварању
и креирању закона, поп ут овог а и сличних ово
ме, и да мора да се чује глас Инжењерске комор е
у томе. Овај закон су креирали инжењери, чија
је баз а управ о овде у
Инжењерској комо
ри. Креатори закона
су били окупљени,
али кроз дру
ге ин
стит уције сис тема, а
не кроз Инжењерску
комору. Ми смо мо
рали да дамо допри
ос као баз а, као они
које је држав а осно
вала, да дамо тај по
зитивни допринос
и да помогнемо др
жави да се направи
закон који мора би
ти применљив и ко
рис тан. Закон је до
нет. Остало је дос та
нес угласица, о томе
смо
разгов арали.
Формирани су енер
Петар Васиљевић
гетски менаџери и
енергетски сав етници који морају добити ли
ценц у. Где је вез а између лиценцираног инжење
ра и енергетске ефикаснос ти, који су изашли из
ове инс тит уције, али у доброј сарадњи са Мини
старс твом? То је пит ање на које још увек немамо
дефинитив ан одгов ор“.
Једна лиценца – један положен стручни испит
Међу учесницим а у расправи о План у и про
грам у 2013. за гов орницом се најд уже задржао
Нов ос ађанин Јов о Смиљанић, а тем а му је била
– лиценце и лиценцир ање.
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"Комисија за израд у критеријума за додел у
лиценци одрадила је велики пос ао“, започео је
излаг ање Смиљанић. „До сада је издато преко
42.000 лиценци. Направили смо, по мом дуб о
ком увер ењу, једн у грешку, јер смо дозволили да
се аплицира за четири, пет, па и шест лиценци,
а са само једним положеним стручним испитом.
Ја сам грађевински инжењер, радим 45 година
овај пос ао и не може ме нико убедити да онај ко
је положио стручни испит на једној комплико
ваној решеткас тој конс трукцији спортске хале,
може да конк урише да добије лиценц у за сао
браћајнице, а да не положи онај део стручног ис
пит а који се односи на саобраћајнице, мислим
на општи део из закона. Да смо којим случајем
увели пот ребу да онај који тражи лиценц у за део
који није његов а матична диплома, било би бар
85 одс то мање оних који су се јавили за трећу,
четврт у или пет у, само да би од лиценци и од
Комор е правили „пијац у“. Ми на Комисији за
саобраћајнице имамо захтев/чов ека који прила
же да је радио на асфалтирању пут а три мет ра
ширине између две улице, бицик лис тичка стаз а
или нека пречица до пијаце. Имамо захтев чо
века који тражи лиценц у, пријавио је адапт а
цију поткровља. Када му се то врати после два
месеца, иначе правилно напис ан захтев, ето га
опет сложио је за шест реф ер енци да је радио
вишеспратне објекте, пет плус шест, са овер ом
да је био изв ођач радов а таквог објект а. Дак ле,
да не набрајам више, јер оваквих примера имам
на стотине, а моје увер ење је да ће, у сит уаци
ји када се фак ултети рађају преко ноћи, да се
отварају програми, да је нав ала прив атних фа
култет а, ускор о бити 50.000 лиценцираних ин
жењера. Мене тај број не фасцинира, напротив,
имам и изв есну зебњу. А зашто имам зебњу? Па
зато што ће са ценама које имамо на тржишту,
бедним ценама, ти шет ачи са тим печатима и ли
ценцама само повући оне квалитетне и спус тити
им нив о и рејтинг, а тиме и рејтинг инжењерске
струке и Комор е. Према томе, после 10 година
таквог иск ус тва, ценим и апел ујем да у Комори
мора да се нађе или предлог или комисија ко
ја ће испит ати даљи опс танак и даљу прич у са
тим лиценцама. Мож да ће то бити један папир
који се аутоматски добија. Замислите варијант у,
чов ек који је завршио фак ултет и стручни ис
пит се појављује за лиценц у, и када томе додате
условно прав о да ради, где смо ми са 50.000 ли
ценци за две, три године? Увер ен сам да ће тај
квантитет само оборити квалитет свих нас овде,
иначе, дичне инжењерске струке у Србији која је
у нека добра времена у 102 земље свет а изашла
са својом памећу, радовима и пројектима. Данас
смо далеко од тог а. Огроман је број људи, част и
чест добром дел у људи који су поднели захтев е,
добили лиценце и имају одгов арајуће реф ер ен
це. Морамо признати да велики број људи да
нас са тих четири, пет печат а, удара грађевин
ске дневнике, техничк у конт рол у и тамо не знам
ни ја шта, а то ради да би преживљав ао. То је
у зони сив е економије инжењерске мисли. То су
слоб одни стрелци. На тер ен у се доносе пројекти
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да се регис трују куће које нис у изграђене. Имао
сам прилик у да видим чов ека да потпише 11 ми
лиона обрач унску сит уацију објект а. Пројекат је
урађен, али објекат није саграђен“.

Јово Смиљанић
Последњи учесник у расправи на 3. Редовној
седници Скупштине ИКС био је Саљахудин Му
ратовић, а да се јави за реч, покренула га је диску
сија академика Отовића, онај део „када је рекао
да треба да говоримо о буд ућнос ти, да нећемо да
се враћамо у прошлост јер само нас та прича чи
ни младима“. На неочекиван начин, Муратовић је
причу о буд ућнос ти повезао са – гробљем.
„Имамо један проблем у Нов ом Паз ару, који
се вуче дес ет ак година. То је проблем српског
прав ославног гробља, коме никако није могла
да се нађе локација. Борб а је стигла и до пок.
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Пат ријарх а Павла, па је дош ла та сагласност.
Сви ти напори за 10 година нис у могли да дов е
ду до грађевинске дозволе за то српско прав о
славно гробље. На крају, неко се одв ажио и то је
урадио без дозволе, пош тујући да су то жив от
ни проблеми. Ми не можемо да чекамо да се до
нес е грађевинска дозвола да би покопали људе
који умиру у нашем град у. До каквог проблем а
долази – проблем а лошег Закона о планир ању
и изградњи. Због тог а сам чес то себ е предла
гао на разна мес та. Себ е сам предложио и као
члана Скупш тине у мојој средини и добио ве
лик у подршку за то. Тражим од Управног одб о
ра, предлаж ући себ е у радн у груп у која се бави
овим законом, јер имам иск ус тва у тим ствари
ма, да радим, да тај наш нови закон о планир а
њу и изградњи буде заис та жив от ан и решав а
проблеме, да не долазимо до оваквих ствари.
Мног о проблем а из струке бих мог ао да вам ка
жем. Грађевинска дозвола за улице се не може
издати ако нем ате миним ално осам мет ар а про
фила, а ми у Нов ом Паз ару нем амо нигде осам
мет ар а профила. Ми треб а да живимо у блат у.
Пош тов ане колег е, колоквијално названа, урб а
нис тичка капит улација, на коју нас је натер ала
некаква прош лост, 1.300.000 објекат а нис у на
правили непош тени људи. Зато кажем да је то
главна активност којом Комор а треб а да се бави
у нар едном период у. Сви ови проблеми са ли
ценцам а, ценовницим а, све ће произ аћи из до
брог закона о планир ању и изградњи“.
Иако су 8. и 9. тачка усвајане пос ебно, сва
ка је добила по 77 глас ов а „за“, без „против“ и
„уздржани“. Иако зас едање није пред уг о траја
ло, тек неш то преко два сат а (почело у 13,10, а
завршено у 15,20 час ов а) број прис утних се зна
чајно осуо, дакако, ни на који начин не угрожа
вајући кворум.
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38. Седница Извршног одбора ЕСЕС – Љубљана 9. фебруар

Усвојена краткорочна стратегија
Почетак 2013. године на међународном плану обележи
ла је 38. Седница Извршног одбора ЕСЕС (Европски са
вет инжењерских комора - European Council of Engineers
Chambers), одржана у Љубљани 9. фебруара. Инжењерску
комору Србије представљао је проф. др Драгослав Шума
рац, потпредседник ЕСЕС и председник Скупштине Ин
жењерске коморе Србије.
Рад 3 успешно и ефикасно завршена. Седници су прис у
ствовали представници 16 чланица. Разматран је Страте
гијски план ЕСЕС за период 2013 - 2015. година. Предви
ђено је проширење ЕСЕС новим члановима. Инжењерска

комора Србије ће имати водећу улогу у овој активности с
бзиром да је проф. др Драгослав Шумарац, као потпредсед
ник ECEC, добио задужење да оствари контакт са инже
њерским организацијама Турске, Луксембурга, Порт угала
и других земаља које још увек нис у чланице ЕСЕС.
Размотрене су и три Директиве: о професионалним ква
лификацијама, о квалитет у и ценама инжењерских услуга
и о јавним набавкама. ЕСЕС ће настојати да пре усвајања
ових Директива сви предлози ECEC буду прихваћени од
стране Европског парламента (задужени представници
Аустрије и Немачке у ИО ЕСЕС).

39. Седница Извршног одбора ЕСЕС – Беч, 20. април

Јубиларна седница ИО ECEC одржаће се у Београду
У просторијама Савезне коморе архитеката и инже
њера Аустрије (Bundeskammer der Architekten und Ingeni
eurkonsulenten) у Бечу је 20. априла одржана 39. Седницa
Извршног одбора ЕСЕС. Инжењерску комору Србије
представљао је проф. др Драгослав Шумарац, потпредсед
ник ЕСЕС. Организатор састанка била је Дирекција ЕСЕС
(European Council of Engineering Chambers), а домаћин Са
везна комора архитеката и инжењера Аустрије.
Разматран је извештај о раду између две седнице, пред
седника, потпредседника и секретара ЕСЕС. Проф. др Дра
гослав Шумарац известио је ИО ЕСЕС о писмима које је
послао: Комори инжењера Малте, Комори архитеката и ин
жењера Малте, Комори инжењера Порт угала, Савезној ко
мори Турске, као и Савезу инжењера Русије, у циљу успоста

вљања сарадње, и њиховог евент уалног учлањења у ЕСЕС.
Наредна 40. седница Извршног одбора планирана је
да се одржи у Београду 15. јуна. До тада, проф. др Драго
слав Шумарац ће у сарадњи са Комисијом за међународ
ну сарадњу, предузети потребне активности како би се
обезбедило прис уство представника комора, потенцијал
них чланица ECEC. Комисијe - за међународну сарадњу и
перманентно образовање урадиће анализу перманентног
образовања у чланицама ЕУ како би се предложo минимум
перманентног образовања чланица ЕСЕС.
На 39. Седници одлучено је да се истакну тим поје
динцима поводом 10 година рада ЕСЕС додели Медаља
ЕСЕС, што ће бити одлучено у Београд у, док ће уручива
ње бити у Атини.

Седница ИИзРС – Тухељске Топлице, 27-28. април

Будућност и приоритети ИИзРС
Инжењерска иницијатива за регионалну сарадњу
(ИИзРС) одржала је редовну седницу 27-28. априла у ор
ганизацији Хрватске коморе инжењера грађевинарства
(ХКИГ) у Тухељским топлицама код Загреба. Седници су
прис уствовали – Коморе овлашћених архитеката и овла
шћених инжењера Македоније, Инжењерска зборница
Словеније, Инжењерска комора Црне Горе, Инжењерска
коморе Србије и домаћин скупа. Инжењерску комору Ср
бије представљали су Милован Главоњић, председник Ко
море и Александар Леко, председник Комисије за међуна
родну сарадњу ИКС.
Првог дана су биле презентиране три теме о којима се
водила врло динамична расправа. Прва презентирана тема
настала је на бази студије коју је прошле године направи
ла Хрватска комора инжењера грађевинарства, а гласила
је „Однос квалитета и тржишне вредности услуга код оба
вљања послова пројектовања и стручног надзора“. У Евро
пи само СР Немачка има ценовник инжењерских услу
га базиран на закону и има право да га примењује. Друге
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државе које су имале обавезне ценовнике биле су примо
ране да их претворе у препоруке, јер се ценовници сма
трају основом за картелско удуживање. Предвиђено је да
сви учесници скупа, до 11. маја ове године именују своје
делегате у радну групу за овај пројекат. Друго излагање је
било посвећено анкети коју је спровела Хрватска комора
инжењера грађевинарства 2012. године у сарадњи са Од
секом за психологију Филозофског факултета у Ријеци на
тему „Однос образовања и праксе овлашћених инжењера
грађевинарства“. Треће излагање је било посвећено про
јект у праћења јавних набавки (који већ неко време спро
води Инжењерска зборница Словеније) са методом рада и
оствареним резултатима. ИЗС је формирала радну групу
која прати расписивање јавних набавки у грађевинарству
и која сама, на основу знања и искуства као и релевантних
тржишних података, саставља своје мишљење о цени која
би била реална као понуда.
Другог дана заседања једино се разговарало на тему „Бу
дућност и приоритети инжењерске иницијативе за регио

МЕРИДИЈАНИ
налну сарадњу“. После дугачких дискусија, које су на нај
бољи начин показале заинтересованост свих прис утних за
развој овог тела, донети су закључци: др Мирко Орешко
вић је изабран за главног координатора ИИзРС с мандатом
од 1. јула 2013. до 30. јуна 2016. године; свака Комора, чла
ница иницијативе, ће бити домаћин и организатор скупо
ва у турнусима од шест месеци по овом редоследу: Хрват
ска комора инжењера грађевинарства до 30. јуна, односно,
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Инжењерска комора Србије до 31. децембра 2013. године,
Комора овлашћених архитеката и овлашћених инжењера
Македоније до 30. јуна, Инжењерска зборница Словеније
до 31. децембра 2014. године и Инжењерска комора Црне
Горе до 30. јуна 2015. године, са цикличним понављањем
турнуса. Следећи скуп ИИзРС одржаће се у Београду сеп
тембра ове године.
Приредили: Ана Ждеро и Р.О.Д.

СТРУЧНИ ИСПИТИ

У мартовском року полагало 871 кандидата
Полагање стручних испита у мартовском испитном року
2013. године одржавало се у распону од пет недеља, у периоду
од 1. марта до 7. априла.
За мартовски испитни рок за полагање стручних испита
пријавило се/полагало је 871 кандидат, дипломираних инже
њера и инжењера из 13 струка, плус, дипломирани просторни
планери, односно, млади стручњаци ангажовани на изградњи
грађевинских обајеката и производњи простора.
Стручни испит у нартовском року положило је 826 канди
дата, њих 39 упућено на поправни испита из посебног дела
стручног испита, један кандидат упућен на поправни испита
из општег дела, док је пет кандидата упућено на поновљено
полагање стручног испита.
Као и претходном испитном року, највећи број кандидата
је изашао на полагање стручног испита из области енергетске
ефикасности зграда, где се из рока у рок број кандидата пове
ћава.
После мартовског испитног рока за полагање стручног ис
пита Инжењерска комора Србије могла би да има 826 нових
чланова, односно, лиценцираних инжењера: 438 кандидата за
област енергетске ефикасности зграда; за архитектонску стру
ку – 127, за област урбанизма – 18, за област просторног пла

нирања – 12, за грађевинску струку – 118, за машинску струку
– 32, за електротехничку струку – 50, за саобраћајну струку
– 12, за технолошку струку – деветоро, а за област геодезије
– шесторо и за област водопривреда ерозивних подручја – че
творо.
С обзиром да је последњег дана прошле године (31. децем
бар 2012) Инженејрска комора Србије имала 25.032 чланова,
то значи да би се до одржавања нове седнице Скупштине ИКС
(4. Редовна, изворна, сеница Скупштине) број чланова Коморе
озбиљно приближио цифри од 26.000, тачно, 25.856 чланова.
Паралелно са одржавањем стручних испита у мартов
ском испитном року, Инжењерска комора Србије спроводе
се активности везане за организацију полагања стручних
испита у јунском испитном року 2013. године. Комисије
за полагање стручног испита увелико држе конс ултације
са кандидатима и одржавају припремне семинаре. Коми
сија за полагање стручног испита из области енергетске
ефикасности зграда спроводи Обуку из области енергет
ске ефикасности за кандидате који су пријавили полагање
стручног испита у јунском испитном року 2013. годину у
Београду, Нишу и Новом Саду.
Слободанка Симић

ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ

Усавршавање кроз два типа предавања
Комисија за перманентно усавршавање чланова Ин
жењерске коморе Србије припремила је план перма
нентног усавршавања за 2013. годину, који би се реа
лизовао преко два типа предавања: први по облас тима
као што су грађевинарс тво, архитект ура, електротех
ника, прос торно планирање, урбанизам, машинс тво;
други по пријавама предавача, уколико Комисија за
перманентно усавршавање процени да ће предавања
бити од интереса за струк у и чланове Коморе и уко
лико се за предавања пријави довољан број чланова
Коморе.
У март у ове године су одржана два предавања. Проф.
др Ђорђе Лађиновић, дипл. грађ. инж. је одржао пре
давање на тему “Основи прорачуна грађевинских кон
струкција на сеизмичка дејства” – други део, 23. марта у
Београду. Учествовањем на предавању учесници су сте
кли сазнања неопходна за разумевање концепта пројек
товања и примену одредби везаних за сеизмичку анали
зу конструкција према Еврокоду ЕН 1998.

“Пројектовање звучне заштите”, била је тема преда
вања које је одржао проф. др Драган Цветковић, 25.
марта у Београд у.
Предавање на тему “Урбана безбедност”, које је одр
жала др Наташа Даниловић Хрис тић, дипл. инж. арх.,
22. априла у Београд у.
Тему “Европске норме из облас ти лифтова: Новине
и разлике у однос у на пос тојећу националну регулати
ву”, обрадили/одржали су проф. др Ненад Зрнић, дипл.
маш.инж. и Владан Миловановић, дипл.маш.инж. 26.
априла у Београд у.
Предавање на тему “Плански третман заштите про
стора у Србији» одржаће 23. маја у Београд у, мас тер
Душан Шљиванчанин, дипл.пр.планер.
Мр Жаклина Глигоријевић одржаће 29. маја у Бео
град у предавање на тему “Примена Закона о планира
њу и изградњи: израда и процед уре ГУП и ПГР Београ
да - 4 године после”.
Милана Миловић
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Пролеће интензивирало
акције и активности
Иако се почетком године радило са нешто мање интензитета, у последња два месеца ак
тивност је била у пуном замаху у осам регионалних центара у којима је забележено 24 до
гађаја, не само локалног/регионалног значаја, него и шире. Тако је у Новом Саду и Београ
ду било по шест догађања, Крагујевцу четири, Ваљеву и Чачку по три, Нишу два и Суботи
ци и Краљеву по један. Чини се да је Семинар са темом “Грађевинска струка као утицајан
фактор у изградњи постројења за пијаћу воду на територији РС“ одржан у Београду, био
најатрактивнији и најконкретнији посебно критикујући досадашње стање у овој области,
дакако, на територији целе државе и истичући да је неопходно да Инжењерска комора Ср
бије, са расположивим потенцијалима, преузме одговорност за праћење и професионал
ну реализацију пројеката из домена снабдевања водом за пиће у Србији.
Вера Бубоња

Регионални центар Београд
Регионални одбор дипломираних инжењера
осталих техничких струка организовао је 3. апри
ла округли сто “Мелиоративци, урадимо нешто за
струку“, а уводничар је била Снежана Михалков,
дипл. инж. пољ. и представила госте – представни
ке Министарства природних рес урса, рударства и
просторног планирања, Милу Вићентијевић, дипл.
инж. шумарства, и директора Управе за пољопри
вредно земљиште при Министарству пољопривре
де, шумарства и водопривреде, Зорана Кнежевића
дипл. инж. пољопривреде. Медијатор расправе био
је Жељко Мардешић, дипл. инж. пољ. који је уче

Закона о пољопривредном земљишту као и на изме
не и допуне назива и описа делатности лиценци 376
и 476 у складу са наставним програмом Пољопри
вредног факултета у Земуну и Новом Саду и тех
ничко-технолошком развоју струке.

„Енергетски ефикасна архитектура - архитекта
Л. Н. Фостер и еколошки приступ пројектовању“ предавање др Мирјане Лукић

Округли сто: „Мелиоративци, урадимо нешто за струку“

сницима поднео извештај о реализацији закључака
донетих на првом округлом столу и активностима
које предстоје. Приоритет активности другог окру
глог стола био је усмерен на израду Предлога нацрта
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Истога дана, 3. априла, предавање је организо
вао и Регионални одбор дипломираних инжењера
архитект уре са темом “Енергетски ефикасна ар
хитект ура - архитекта Л. Н. Фос тер и еколошки
прис туп пројектовању“ којe је одржала др Мир
јана Лукић, дипл.инж.арх. Приказани су много
бројни пројекти Лорда Нормана Фос тера кроз које
су остварени значајни ефекти уштеде енергије и
финасијских средс тава кроз зналачки пројектова
ну интеграцију пасивних и активних сис тема ко
ришћења сунчеве енергије. Указано је на основне
принципе којих се придржавао током израде про
јекта- пос тављање објекта у прос тору, организа
ција садржаја, максимално коришћење природ
не светлос ти и вентилације и стварање потпуног
комфора за кориснике објекта. Његови објекти су
наведани као јединс твени примери архитект уре

РЕГИОНИ
који се купају у природној светлос ти и ваздуху ко
је доводи у све прос торе, и визуелном контакт у са
природним окружењем и зеленилом. Огромне кон
струкције живе и дишу, ваздух кроз њих природ
но кружи у зависнос ти од топлоте коју зналачки
спроводи како би добио оптималне перформансе
грејања и енергетске ефикаснос ти. Предавању је
прис ус твовало 60 људи.
Предавање “Пројектовање и извођење мосто
ва применом технологије постепеног потискивања
(нагуривања) распонске конструкције“ одржао је
Душко Бобера, дипл. грађ. инж. кога је представила
Нада Павловић, дипл. грађ. инж. Организатор пре
давања 11. априла, био је Регионални одбор дипло
мираних грађевинских инжењера. Предавач је у пр
вом делу излагања приказао фотографије мостова, у
свет у али и код нас, који су изграђени технологијом
постепеног потискивања-нагуривања конструкције.
Дат је и историјат и развој технологије нагуривања.
Уследио је део предавања где је образложено које су
предности и када је згодно градити мостове овом
методом, али и када то није за примену. Најважни
је информације праћене графиком и фотографијама
са примерима, како се то ради и пројектантски и из
вођачки, низале су се из минута у минут. Ово преда
вање је на основу запажања прис утних којих је било
осамдесетак, оцењено као веома успешно а један од
коментара на анкетном листићу је: Тако говори чо
век из посла – изванредно!
Регионални одбор дипломираних инжењера
осталих техничких струка организовао је 15. апри
ла предавање са темом “Примена Стандарда СУ01.00.03: - Уређење и озелењавање у области пејза
жне архитект уре“, које је одржао Урош Брзаковић,
дипл. инж. шум. са циљем да представи стандарде
уређења и озелењавања у области пејзажне архитек
туре. Услед недостатка стандарда у пејзажној архи
тект ури Удружење пејзажних архитеката је уз по
дршку Секретаријата за заштит у животне средине
урадило наведени стандард, којим се ближе дефи
нишу основни стандарди у погледу планирања, за
штите постојећег растиња, процеса садње и заштите
и неге након садње.
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У организацији Регионалног одбора дипломира
них грађевинских инжењера одржан је 17. априла
Семинар са темом “Грађевинска струка као утицајан
фактор у изградњи ППВ на територији РС“.
Уводну реч је имао проф. др Јован Деспотовић,
Грађевински факултет, који је представио теме и
предаваче – „Акт уелни проблеми квалитета воде
за пиће код нас“ –
мр. сци. мед. Драгана Јова
новић, спец. хиг. (‘’Инстит ут за здравље Бат ут’’ у
Београду), „I Стање водоснабдевања у Србији и
стратегија управљања водама“, односно, „II Обез
беђење стандарда квалитета воде за пиће са неких
постројења у Србији и АП Војводини“ – Зоран Ма
ринковић, дипл.грађ.инж. (‘’Енергопројект хидро
инжењеринг’’) и „Иновација, патент РС 52278 Б,
оптимално и економично решење третмана воде за
пиће бројних насеља у АПВ“ – др Милета Перишић,
дипл. инж. техн. Семинару је прис уствовало око 60
колегиница и колега, а било је гостију из Привредне
коморе Србије, као и председник Академије инова
тивних наука Петар барон Рајачић.
После завршетка Семинара донети су опширни
закључци које доносимо интегрално.
На Семинару „Грађевинска струка као утицајни
фактор на изградњу ППВ на територији Србије“
анализирали смо проблематику снабдевања водом
за пиће у Србији и закључили да је неопходно да
РО дипл. инж. грађ. и РО других струка буду о ово
ме информисани: Констатовано је да на широким
простору Србије вода за пиће не испуњава захтеве
Правилника о хигијенској исправност воде за пиће
( 49% воде у градским водоводима је неодговарају
ћег квалитета); Изузетно тешко стање се констат у
је у АП Војводини где садржаји штетних и опасних
материја у води за пиће угрожавају здравље станов
ништва; Указујемо на чињеницу да на простору са
високим садржајима арсена у води за пиће, сагла
сно светској пракси, постоји изузетно висок степен
оболевања и смртности од канцера; Констатовано је
да одговорни за обезбеђење квалитетне воде за пи
ће, посебно у Војводини, нис у на професионалан и
одговоран начин ангажовани на решавању овог за
датка; Нико од задужених за водоснабдевање у АПВ

Проф. др Јован Деспотовић био је модератор Семинара, предавачи су били др Милета Перишић и Мрс.Сци.
мед. Драгана Јовановић, док је Семинар оргнизовао Предраг Делић, дипл.грађ.инж. председник Подсекције
дипломираних грађевинских инжењера Матичне секције извођача радова
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ју за кредит, који тражи WТЕ
и Градска управа Зрењанина,
буд ући да WТЕ не испуњава
ни критеријуме тендера за
који смо утврдили да нис у
усаглашени са нашим норма
тивима.
Нео
п
ход
но је да ИКС са
расположивим потенцијали
ма преузме одговорност за
праћење и професионалну
реализацију пројеката из до
мена снабдевања водом за пи
ће у Србији.
На неком од локалитета у
АПВ са високим садржајима:
POM, As, Na, NH4, PO4 и др.,
потребно је на пилот моделу
дефинисати потребне параме
тре за пројектовање постро
јења за третман воде за пиће
Семинар “Грађевинска струка као утицајан фактор у изградњи ППВ на територији РС“
применом решења РС 52278 Б,
изазвао је запажено интересовање чланова Коморе
чиме би се обезбедило рационално
није узео учешће у раду овог Скупа иако је про
пројектовање и оценила инвестици
блематика третмана воде за пиће у Војводини би она улагања и експлоатациони трошкови.
ла у фокус у рада Семинара; На Скупу је приказано
Овим се стварају услови да наше пројектантске
иновативно решење РС 52278 Б чијом се применом и извођачке организације ефикасно и на техно-еко
на пилот моделу, већ у првом дану рада, обезбеђу номски и еколошки оптималан начин изграде по
је задати стандард квалитета воде за пиће за: арсен, стројења за третман воде за пиће тако да се обез
натријум, природне органске материје и друго (ово беди најбољи стандард квалитета дефинисан нашим
се више од 30 година безуспешно покушава у АПВ). Правилником, а самим тим и ЕУ нормама.
Учесници Семинара са посебном пажњом су
Цени се да би постројење капацитета 300 л/с у Зре
анализирали још један покушај Града Зрењанина њанину било реализовано са 2.5 пута мањим инвести
да реши проблем квалитета воде за пиће и својим ционим улагањима од захтева WТЕ (eксплоатациони
закључцима констат ују да су „утврдили пропусте у трошкови, губици воде и заштита животне средине
тендеру везане за захтевани стандард квалитета во су вишеструко повољнији од оних који би се добили
де за пиће, чиме је у старт у овај покушеј доведен у применом решења WТЕ са којим се не може обезбе
питање. Понуђач, WТЕ из Есена, дао је детаљну спе дити наш стандард квалитета воде за пиће).
цификацију цена свих фаза реализације овог задат
Регионални одбор дипломираних машинских
ка, али није јасно како је ово извршено кад се није инжењера одржао је 18. априла предавање са те
знало како ће, и да ли ће се, на пилот моделу ’наћи’ мом „Комуникациони мод ул за пренос података
решење (изгледи да се ’нађе’ решење су минорни бу и управљање предајним станицама са уграђеним
дући да су на овом задатку током више од 30 година управљачким јединицама различитих произвођа
биле безуспешно ангажоване највеће међународне ча“. Предавач је био Љубиша Владић, дипл. маш.
компаније. Експерти Инстит ута TZW из Карлсру инж. из ЈКП Београдске електране. Циљ предавања
еа су након две године рада (2006/07) на овој про је био да се презент ује позитивно искус тво приме
блематици закључили да се на бази стања технике њено на великом сис тему ЈКП БЕ и које би могло
у овој области тај задатак не може реализовати на да се примени и у другим сис темима даљинског
прихватљив начин. Из приказа решења WТЕ, за које грејања у Србији. У период у од 2001. године кроз
се наводи да је приказано на Сајму воде новембра различите инвес тициноне програме спроведене у
2012. године, може се ценити да Извођач није нашао ЈКП Београдске електране, у оквиру модернизације
решење постављеног задатка (приказ решења није ПС уграђено је по топлотним подс таницама преко
дат на наведеном сајму, јер би се у дискусији утвр 7500 управљачких јединица. Поштовањем правила
дило да исто није валидно).
закона о Јавним набавкама, Београдске електране
Имајући у виду наведене чињенице учесници Се нис у имале утицај на избор одређеног произвођа
минара су закључили да се решавање проблематике ча опреме па је дошло до сит уације да су уграђени
снабдевања водом за пиће становништва мора реа контролери различитих, али реноминраних про
лизовати професионално и одговорно.
извођача као што су Сименс, Данфос, Елтек Мулеј
Мора се прекинути са праксом „тражења’’ реше и други. Изазов је био како из свих тих уређаја са
ња на пилот моделима по методологији коришћеној различитим комуникационим својс твима и затво
у досадашњој пракси (на тендер се могу пријавити реним сис темима прикупити податке потребне за
само организеције које располажу са решењем које даљински надзор и управљање.
ће, са доказима, приказати стручној Комисији).
На крају предавања представили су се и представ
Ценимо да нема основа да Држава даје гаранци ници спонзора предавања из фирми Сагакс и Декоде.
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Регионални центар Нови Сад
Регионални одбор дипломираних инжењера
електротехнике организовао је 7. марта предава
ње из области заштите од пожара „Катастрофални
пожари“, а предавач је био др Драган Карабасила,
редован професор на Високој техничкој школи у
Новом Саду који дуги низ година држи предавања
кандидатима за полагање стручног испита из обла
сти заштите од пожара. Професор је дао приказ
свих већих пожара у нашој земљи у последњих 30
година. У наставку је образложено како непрецизне
спецификације, коришћење лажних и неодговарају
ћих материјала и непримењивање мера утиче на ток
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Регионални одбор дипломираних машинских инже
њера. Предавачи су били проф. др Александар Пе
тровић, дипл. маш. инж. и Илија Ковачевић, дипл.
маш. инж. који су прис утне
упознали са законском регулативом о опреми под
притиском, испитивањем, и контролисањем опре
ме, обимом и садржајем документације за опрему
под притиском као и оспособљавање учесника за
састављање и тумачење документације, како при
куповини опреме израђене према новим законским
прописима, тако и у току експлоатације, ремонта и
испитивања исте.
На основу Закона о техничким захтевима за про
изводе и оцењивање усаглашености опреме под

Стручна посета: „Пречистачи отпадних вода СБР-технологија (Сеqуенцинг Батх Реацтор), Аква парк у Бачком
Петровцу (контејнерски тип) и постројење за пречишћавање отпадних вода у насељима Ада и Мол“

и последице пожара. Потом је предавач објаснио ва
жност система за аутоматску детекцију и пре свега
система за аутоматско гашење пожара.
Ово предавање је за разлику од ранијих било на
мењено свим струкама, како би се омогућило свима
да се упознају са узроцима и последицама великих
пожара.
По завршетку предавања учесници су активно
учествовали у постављању питања предавачу. Ка
ко је постојало велико интересовање за дискусију
после одређеног броја питања она је заустављена и
професор је дао закључак.
Стручни скуп „Преглед и оцењивање усагла
шености опреме под притиском у складу са новим
техничким прописима“ организовао је 15. марта

притиском, Правилника о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
опреме под притиском и Правилника о прегледима
опреме под притиском током века употребе, извр
шено је усаглашавање законодавства Републике Ср
бије са техничким законодавством Европске уније.
У складу са наведеним Законом и донетим Правил
ницима потребно је оспособити и упознати све оне
који се баве опремом под притиском са правима и
обавезама, као и пружити потребне информације
лицима која производе, рукују, одржавају и испит у
ју пос уде, цевоводе, цевоводну армат уру и слично.
Дана 19. марта Регионални одбор дипломира
них грађевинских инжењера организовао је преда
вање “Пројектовање армиранобетонских стубова
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Предавање: „Обновљиви извори енергије-теоријско и практично
упознавање са пројектом погона на биомасу-сунцокретова љуска“

вишеспратних зграда према Еврокоду“, а предавач
је био др Зоран Брујић, дипл. грађ. инж. У оквиру
свог предавања прис утне је упознао са свим аспек
тима пројектовања стубова вишеспратних зграда
који су карактеристични за уобичајену инжењерску
пракс у. Тежиште предавања је било на практичном
прорачуну стубова хоризонтално непомерљивих
конструкција према Еврокоду и наглашавању бит
них разлика у однос у на акт уелну регулативу. По
себно су разматрани прорачунски поступци који се
односе на витке стубове у сит уацијама када су јед
ноосно или двоосно савијани. Такође, дате су и не
доумице и предлози везани за прорачунски третман
стубова хоризонтално померљивих конструкција. У
завршном делу, представљене су и анализиране од
редбе Еврокода 8 и њихове последице на пројекто
вање стубова зграда.
Регионални одбор дипломираних грађевинских
инжењера организовао је 29. марта стручну посет у
са презентацијом Бачком Петровцу и Молу „Пре
чистачи отпадних вода СБР-технологија (Sequence
Batch Reactor), Аква парк у Бачком Петровцу (кон
тејнерски тип) и постројење за пречишћавање от
падних вода у насељима Ада и Мол“.
Предраг Кукољ, дипл. маш. инж. је био презентер
приликом посете Аква парку у Бачком Петровцу,
образложио је начин третирања санитарне отпад
не воде и отпадне воде настале од прања филтера
базена у саставу Аква парка у Бачком Петровцу где
је ППОВ контејнерског типа. Сам пречистач се са
стоји од механичког третмана, пуфер-егализаци
оног базена, два реактора, који чине једну батери
ју, резервоара за вишак муља и шахта Паршаловог
сужења, који служи за мерење протока и количине
пречишћене воде. У склопу ППОВ-а се налази још и
контејнер за смештај дуваљки и управљачког систе
ма. Специфичност постројења овог типа је мала це
на изградње. СБР реактори и просторија за смештај
дуваљки и управљачког система су контејнери који
се израђују у радионици и на камионима се доносе
на локацију, где је потребно припремити темељну
плочу за реакторе и машински контејнер, пуферегализациони базен, шахт механичког третмана и
резервоар вишка муља.
У Молу – где се налази постројење за пречишћа
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вање отпадних вода за насеља Ада и Мол, одржан је
други део презентације.
Ми
лен
ко Ту
лен
чић, дипл. грађ. инж. је при
сутнима показао и презентирао како ради ППОВ
– постројење за пречишћавање отпадних вода. Реч
је о постројењу затвореног типа и све технолошке
целине осим грубе решетке, фине решетке, главне
пумпне станице и затварачнице са водомером су
смештене у објект у од 650 квадратних метара чија
је висина 7 метара. Изграђен је на ниском терену, па
је издигнут да би се избегли проблеми са високим
нивоом подземних вода. ППОВ је једним делом у
земљаном насипу, док је надземни део изолован. У
склопу објекта ППОВ-а се налазе 4 СБР реактора,
2 пуфер-егализациона базена, резервоар пречишће
не воде, цевна галерија, командана соба, лаборато
рија, црна, бела свлачионица, купатило и машинске
просторије за смештај суво инсталисаних пумпи,
дуваљки, Салснес филтера, дозир пумпи за хемиј
ску пертиципацију фосфора, дозир пумпи за дез
инфекцију пречишћене воде. Капацитет прве-тре
нутне фазе ППОВ-а је 7.150 ЕС, од којих је тренутно
на канализациону мрежу прикључено око 3000, док
остатак чине јавне установе и садржине септичких
јама становника који још нис у прикључени на кана
лизациону мрежу. У склопу третмана отпадне воде
предвиђена је и биолошка денитрификација као и
хемијска пертиципација фосфора пошто је коначна
фаза ППОВ-а 15.000 ЕС.
Регионални одбор дипломираних машинских
инжењера организовано је 10. априла стручну по
сет у ТЕ – ТО (термоелектрана топлана) у Сремској
Митровици, као пример „из прве“ руке за тему „Об
новљиви извори енергије-теоријско и практично
упознавање са пројектом погона на биомас у-сун
цокретова љуска“. Прво је Војислав Савчић, дирек
тор ТЕ-ТО Сремска Митровица посетиоце повео у
обилазак постројења и опреме – изграђеног топло
водног котла од 18МW, где су се учесници упозна
ли са функцијама појединих система у раду котла,
од допремања и складиштења сунцокретове љуске,
транспорта, до котла и горионика, па до отпраши
вања и испуштања издувних гасова при сагоревању.
За потпалу се једино користи земни гас.
Други део је био теор
 ијски где је прис утне преда
вач Душан Туркулов преко припремљених слајдова
упознао са свим позицијама котла и њиховим функ
цијама у раду.
Трећи део стручне посете био је остављен за ди
скусију – постављање питања и одговоре на њих.
Мимо обичаја овај део је био изузетно занимљив за
прис утне колеге инжењере.
У организацији Регионалног одбора дипломира
них инжењера осталих техничких струка, 11. апри
ла се догодила посета пивари Апатин како би се ин
жењери упознали са темом „Припрема и потрошња
воде у производњи пива“.
Учесници су обишли Апатинску пивару уз струч
но вођење Богдана Кресовића, дипл. маш. инж. за
посленог у истој. Прво су обишли извориште, ше
здесет метара дубоке бунаре, који се налазе поред
Дунава, а из којих се црпи вода до фабрике воде у
кругу пиваре. У фабрици воде им је презентован ком
плетан процес добијања воде (дегазација, пешчана
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и колоидна филтрација, мембранска филтрација,
дезинфекција и остало). Оваква прерада омогућује
добијање воде различитог квалитета. Вода се скла
дишти у танковима из којих се дистрибуира по про
изводним погонима. Након тога обишли су погон
енергетике, котларницу и расхладну компресорску
станицу који за своје потребе користе техничку во
ду која се још додатно припрема у погону енергети
ке. Уследио је обилазак силоса у којима се склади
шти слад, односно сировина за производњу пива.
Последња фаза обиласка Апатинске пиваре била је
одлазак у погоне за производњу пива, који користе
пиварску воду различитог квалитета; варионицу,
где се врши кување пива; врионо лежни подрум, где
се врши додавање квасца, врење и одлежавање пи
ва; филтрацију; флашару, где се врши пуњење пива
у боце. Такође им је презентован процес праћења
производње помоћу рачунара из канцеларија.
Циљ ове посете је упознавање прис утних са са
временом, потпуно аутоматизованом производњом
и припремом воде, која се користи у свим сегменти
ма производње пива.
Регионални центар Ниш
У организацији Инжењерске коморе Србије (Ре
гионалних одбора дипломираних инжењера архи
тект уре) и Друштва врањских архитеката (ДВА) у
Галерији Народног музеја у Врању, одржана је од 22.
до 28. фебруара традиционална манифестација 8.
Архиенале (Архиенале 8). Опширан прилог је у ру
брици – трагом догађаја.
Дана 26. фебруара у организацији Регионалног од
бора дипломираних машинских инжењера органи
зована је Стручна посета топлане «Сењак» у Пироту.
Новоизграђена топлана «Сењак» у Пирот у која
тренутно као енергент користи мазут, опремљена
је и алтернативним уређајима/системима за кори
шћење природног гаса, наравно, за време када га
совод „Јужни ток“ стигне из Руске Федерације до
Србије. Топлану „Сењак“ посетило је 45 инжењера
са подручја Регионалног центра Ниш. Једнодневна
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градилишту топлане „Сунце“ у којој су били Радо
ван Николић, директор ЈП „Градска топлана Пирот“
и његов заменик Радомир Манчић, затим, Зоран
Вељковић, директор Weishaupt д.о.о. Београд и Ми
одраг Ћирић, власник фирме „Ћира“ д.о.о. из Аран
ђеловца која је урадила пројекат и извршила мон
тажу опреме. Учесници су на самом старт у чули да
је изградња топлане „Сењак“ планирана у две фазе.
После завршетка И фазе капацитет топлане ће бити
27,5 МW, а када буду окончани сви послови капаци
тет ће износити 48,5 МW.
После обиласка топлане „Сењак“ извршена је
презентација тока изградње од стране пројектанске,
извођачке и фирме која је испоручила опрему, што
је инжењерској струци омогућило да се упозна са
најсавременијим решењима из различитих области,
која су урађена на овом новоизграђеном објект у по
највишим критеријумима, са аспекта савремених
техничких решења, а све у циљу повећања енергет
ске ефикасности система. Презентери су истакли да
је топлана „Сењак“ изграђена уз суфинансирање
Немачке кредитне инстит уције за реконструкцију
KFW, Владе Републике Србије, Општине Пирот и ЈП
„Градска топлана Пирот”. Топлана „Сунце“ ће, када
проради, трошити 30 одсто енергената мање, што ће
знатно смањити утрошак горива по јединици про
изведене топлоте, са једне стране, али и знатно ре
дуковати емисију штетних гасова. Само уштедом
енергената инвестиција од 3,5 милиона евра биће
враћена у најкраћем року.
„Обиласком и разгледањем топлане „Сењак“, ин
жењери свих струка информисани су о савременим
техничким решењима која су на њој примењена“,
рекао је Драган Живковић, после завршетка посе
те. „Едукација коју су инжењери добили „на лицу
места“ од стране пројектантске, извођачке и фирме
испоручиоца савремене опреме, имаће пун бене
фит/рефлексију приликом израде нових пројеката и
изградњe нових објеката. Поготово што су у посети
овом објект у биле наше колеге из скоро свих већих
места са територије коју покрива Регионални цен
тар Ниш, конкретно из Врања, Сурдулице, Лесков
ца, Прокупља, Књажевца, Пирота и Ниша. У свим
овим градовима очекује се изградња већих или ма
њих енергетских објеката, дакако, највише енергет
ске и еколошке ефикасности, али тек после проласка
“Јужног тока“ кроз Србију. Међутим, тај период (док
буде трајала изградња трансевропског гасовода) по
менуте општине би требало да искористе за израду
неопходне планске и пројектне документације“.
Регионални центар Краљево

Подсекција машинских инжењера организовала је
посету новоизграђеној градској топлани "Сењак"
у Пироту

посета Пирот у догодила се 26. фебруара, док је „во
ђа експедиције“ био Драган Живковић, дипл. инж.
маш. члан Регионалног одбора.
Инжењере Регионалног центра Ниш „на лицу
места“ је дочекала екипа најодговорнијих људи на

Подсекцијa дипломираних машинских инжењера
регионалног центра Краљево, одржала је 28. фебруа
ра трибину „Енергетска ефикасност у зградaрству“ у
сали Медија центра „Шумадија сајма“, у Крагујевцу.
Горан Цветков и Бранко Ђоковић су изнели иску
ствени приступ код израде првих елабората из енер
гетске ефикасности. Приказани су конкретни објек
ти за које су урађени елаборати и пасоши, а у складу
са важећим правилником из области ЕЕ.
Трибини су прис уствовали и Милован Главо
њић, дипл. инж. ел. предсeдник Инжењерске коморе
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Трибина: „Енергетска ефикасност у зградарству“

Србије и Јасминка Павловић, дипл. инж. арх. пред
ставница Министарства грађевинарства и урбани
зма, сектора за енергетску ефикасност. Трибини је
прис уствовало 60 чланова Коморе, дипломираних
инжењера свих струка, који су били заинтересова
ни за ову врло занимљиву тему.
Регионални центар Ваљево
Регионални одбор дипломираних инжењера
осталих техничких струка организовано је 1. мар
та предавање „Методе трансформације координата
тачака одређених ГПС системом у државни-рефе
рентни координатни систем“ у малој сали Градске
управе у Ваљеву. Милош Р. Муњић, дипл. геод. инж.
у уводном излагању објаснио је тему предавања и
позвао госта-предавача да изложи тему. Гост-пре
давач био је проф. др Иван Р. Алексић, дипл. геод.
инж. који је најпре објаснио метод и принцип функ
ционисања ГПС (Глобалног позиционог система),
наводећи да се поред овог система у практичној
употреби користе и други као што су Галилео, Гло
нас и тд. Објаснио је начин функционисања перма
нентних станица у нашој земљи и све бенефите које
оне пружају својим корисницима. Наставак преда
вања био је усмерен на објашњавање разлога за по
стојање разлика у подацима о позицијама тачака,
између ГПС методе одређивања и класичних мето
да. Као основни разлог разлика, професор Алексић
је навео различите димензије рачунских површи,
односно ЕЛИПСОИДА. Било је речи и о начини
ма одређивања димензија Земље, уз констатацију
да је државни премер израђен и срачунат на Бесе
ловом елипсоиду, а да се подаци добијени ГПС-ом
ослањају на нови у свет у опште прихваћени ВГС-84
елипсоид. Уследило је објашњевање зашто је неоп
ходна трансформација координата из новог система
у Државни координатни систем. Објашњена је оп
шта 9-то параметарска трансформација. Приказан
је и поступак за прелаз из просторног координатног
система у 2д систем. Објашњени су и сви познати
референтни координатни и временски системи, на
водећи при томе све њихове карактеристике.
После завршетка стручног предавања разгова
рало се о позицији геодетске струке у однос у на
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одредбе акт уелног Закона о планирању и изград
њи. Општи је закључак да су дипломирани геодет
ски инжењери јако оштећени постојећим законски
решењима, јер уколико су сами и једини у својим
радним колективима као дипл. геод. инж. онда им
је законом о Државном премеру и катастру забра
њено да пројект ују и изводе инжењерске радове, да
кле забрањено им је да буду инжењери. Даље, један
еклатантни геодетски задатак и то мање сложености
(парцелација-препарцелација) по ЗПИ, поверен је
архитектама, а да за то није било готово никаквих
разлога и на тај начин овој посао је битно поскупео,
а грађани доведени у сит уацију да одустају и одлажу
решења својих имовинско-правних потреба. Такође
је констатовано да и катастарско-топографсте пла
нове и све остале техничке документе треба да из
рађују једино дипломирани геодетски инжењери, а
не као до сада техничари и лица са вишом школом.
Од надлежних органа Инжењерске коморе Срби
је затражена је подршка и помоћ за решавање ових
проблема дипломираних геодетских инжењера.
Дана 17. априла у организацији Регионалног од
бора дипломираних инжењера осталих техничких
струка организовано је предавање „Контрола при
мене важећих стандарда у пројектовању вертикалне
и хоризонталне саобраћајне сигнализације“ у малој
сали Градске управе у Ваљеву. Предавач је био Мика
Ковачевић, дипл. инж. ел. уз прис уство 23 инжење
ра. Циљ предавања је био упознавање прис утних са
прописаним стандардима и проблемима у примени
стандарда и указивање на досадашње пропусте у ра
ду одговорних пројектаната и извођача радова.
Регионални одбор дипломираних машинских
инжењера регионалног центра Ваљево организовао
је 18. априла предавање „Климатизација одељења
вантелесне оплодње Здравственог центра у Ваље
ву“ у Едукативном центру болнице у Ваљеву. Пред
21 прис утним предавање је одржао Љубиша Танић,
дипл. маш. инж. Циљ предавања је био упознавање
чланова ИКС са пројектовањем потпуне климатиза
ције операционих сала.
Регионални центар Крагујевац
У периоду од 28. фебруар
 а до 2. марта, у орга
низацији Подсекције дипломираних грађевинских
инжењера организовано је учешће на 7. Сајму гра
ђевинарства који је одржан на „Шумадија сајму“
у Крагујевцу. Регионални одбор је одабрао тему и
мото под којим су биле представљање активности
Инжењерске коморе Србије, односно, Регионалног
центра Крагујевац, у циљу промоције комплетне
Коморе - „Сарадња Инжењерске коморе са надле
жним службама Министарства грађевинарства или
локалне самоуправе на доношењу законске регула
тиве и свих потребних подзаконских аката“.
Током трајања 7. Сајма грађевинарства штанд
ИКС био је отворен за све посетиоце којима су де
љени проспекти Коморе, „Гласник“, а усмено се
одговарало на свако постављено питање, везано
за рад, акције и активности ИКС. Подељено је 300
флајера, 60 „Гласника“ и 150 информатора. Иначе,
овогодишњи Сајам отворио је Милован Главоњић,
председник Коморе.
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Секретаријат ИКС и Редионални одбор били су врло активни на„Шумадијском сајму“ од отварања до затврања 7. Сајма грађевинарства
– подељено је преко 300 флајера, 60 „Гласника“ и 150 Информатора, уз неколико предавања и „отворена врата“ за све посетипце

Одмах по отварању Комора је организовала три
бину са темом „Правилник за енергетску ефика
сност зграда и искуства при изради првих елабо
рата“ о чему је говорила Јасминка Павловић, дипл.
инж. арх. из Министарства грађевинарства и урба
низма, док су гости из Регионалног центра Краљево
Горан Цветков, дипл. инж. маш., Бранко Ђоковић,
дипл. инж. грађ одржали предавање – „Корак по ко
рак до енергетских пасоша“.
Дана 12. марта у организацији Подсекције дипло
мираних инжењера електротехнике, организовано
је предавање: „Значајни електро енергетски објекти
на територији Крагујевца и изградња ТС 110/35/10
кВ“. Предавач – Мика Ковачевић, дипл. инж. ел. у
уводу је описао најзначајније електроенергетске
објекте високог и средњег напона на ширем подруч
ју Крагујевца и околине, а у домену одржавања ЕД
Електрошумадије Крагујевац. Посебан осврт је дао
на њихову важност у систему напајања електричном
енергијом купаца: домаћинстава и привреде. Тако
ђе је нагласио основне карактеристике тих објеката,
са описима њихове диспозиције, постојеће уграђене
опреме. Приказани су и потпуне једнополне шеме
електроенергетског система на 110 и 35.
У другом делу предавања су дате смернице, као
и правци развоја дистрибутивног електроенергет
ског система у наредном периоду у духу промена
насталих новим Законом о енергетици, новим стан
дардима и мерилима датим у Правилима о раду ди
стрибутивног система. Предавач је, на крају, дао оп
ширан опис свих активности на реконструкцији и
доградњи постојеће ТС 110/35/10кВ Илићево, али се
позабавио и организационим осмишљавањем це
локупног пројекта са опширним описом концепта
реализације овог комплексног објекта. На крају је
описана и најновија технолошка решења ове ТС,ко
ја је сврставају у ред тренутно најмодернијх ТС овог
напонског нивоа у ширем окружењу. У раду су при
казане и комлетне једнополне шеме реконструиса
ног објекта, као и фотографије с почетка и краја ре
конструкције.
Подсекција дипломираних машинских инжење
ра организовала је 26. марта предавање „Стање и
развој система даљинског грејања у Крагујевцу“.
Дана 2. априла у организацији Подсекције дипло

мираних инжењера осталих техничих струка одр
жано је предавање „Примена косих авио снимака и
mobile mapping технологије за прикупљање подата
ка о простору“.
Регионални центар Суботица
Регионални одбор дипломираних машинских
инжењера организовао је 29. марта трибину са
темом „Проблеми усаглашавања пројекта елек
тричних инсталација објеката и мерних места, са
аспекта противпожарне заштите“. На трибини су
изнети проблеми из праксе који произилазе из сле
дећег – Главне пројекте електричних инсталација
стамбених објеката израђују одговарајуће пројект
не организације, а Главне пројекате прикључка на
дистрибутивну мрежу комплет са главним развод
ним орманом пројект ује пројектна организација
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ Нови Сад. Побројано је
шест различитих проблема: Прорачун отпора петље
квара; Пренапонска заштита; Искључење напајања
објекта у случају опасности; Технички пријем елек
троенергетског прикључка; Електрично испитива
ње електричних инсталација пре стављања објекта
под напон; Валидност извештаја о ел.испитивању.
Трибина је имала за циљ упознавање са проблема
тиком, те усклађивање активности са постојећим
прописима.
Регионални центар Чачак
Подсекција дипломираних инжењера елек
тротехнике и Факултета техничких наука у Чач
ку организовали су 7. марта предавање „Анализа
преднос ти и мана компактних флуоросцентних
сијалица“ које је одржано на Факултет у техничких
наука у Чачку.
Предавач проф. др Момчило Вујичић презен
тирао је резултат двогодишњег рада и напора да
се на објективан начин утврде преднос ти/мане у
широј (нес тручној) јавнос ти прилично «извика
них и експлоатисаних» компактних флуоресцент
них сијалица (КФС). Сама методологија и прис туп
проблем у је захтев ала мултидисцип линарност.
Анализир ајући елект ричне и светлотехничке
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кар актерис тике КФС-а и поткрепљујући их мере
њима, проф. Вујичић доказује тезу да највећи број
узоркованих КФС-а (дос тупних на нашем тржи
шту) нема ни приближно декларисане вреднос ти
или да их уопште и нема, и да однос цена/квалитет
дос тупних КФС-а не одговара стандардима оста
лих светлосних извора. Наравно, све то на крају
потврђује мишљењима страних референтних ин
стит у та. Посебан осврт је стављен на енергетски
прихватљиве и еколошки оправдане аспекте екс
плоатације али и (што је редак случај у анализама)
производње КФС-а. Предавање је завршено пита
њима прис утних и пригодним коктелом. Прис ут
нима је подељен ЦД са презентацијом.

Традиционални скуп: „Вече инжењера“ увеличала је локална
фолклорна група,

Основни циљ предавања је упознавање инже
њера елект ротехнике, али и инжењера који нис у
елект ротехничке струке са компактним флуоре
сцентним сијалицама (менаџмент, анализ а енер
гетске ефикаснос ти, прис ус тво виших хармоника,
преднос ти и мане КФС, еколошки парамет ри).
Дана 15. март а у организ ацији Подсекције ди
пломираних инжењера елект ротехнике органи
зов ан је традиционални скуп - „Вече инжењера“,
током кога је одржано стручно предав ање „Кон
тролис ана експлоат ација материјала у приоб аљу
Западне Морав е са елементима уређења водото
ка“, које су припремили сви регионални одб ори
МСП и МСИР.
Предавач је био Милош Батало, дипл. грађ.
инж. који је упознао прис утне са перспектив ама
и буд ућим јавним радовима на уређењу Западне
Морав е, ист акавши да се изградњом аутоп у т а Е
761 (Појате – Прељина) отвара могућност пара
лелних активнос ти које би спров одила водопри
вреда у циљу уређења водотока и приоб аља.
С обзиром на велик у количин у материјала нео
пходног за изградњу аутоп у т а (шљунка и песка)
који ће на терен у произв ес ти неконт ролис ан у
експолоат ацију тзв. ‘’рударење’’ водотока, прио
балног и пољопривредног земљишта (које би би
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ло трајно дев ас тирано) – неопходно је да се пара
лелно са реализ ацијом овог веома важног путног
правца обезб еди конт ролис ана експлоат ација
неопходних количина материјала кроз уређење
водотока реке Западне Морав е, што би имало ви
шес труки значај за ширу друштвен у заједниц у и
дов ело до значајнијег унапређења у облас ти водо
привреде.
Планираним активнос тима омогућила би се ре
ализ ација стратешких пројекат а за Реп ублик у Ср
бију – изградња аутоп у т а Појате – Прељина, као
и регулација – уређење водотока Западне Морав е
до Чачка, са могућношћу коришћења пловног пу
та до Краљев а и потенцијална изградња МХЕ.
Скуп у „Вече инжењера“ прис ус твов али су и
уважени гос ти - Милов ан Глав оњић, председник
Инжењерске коморе Србије и Глигор Обреновић,
председник Надз орног одб ора Коморе, као и коле
ге из регионалних одб ора из Краљев а и Крагујев
ца, што је била одлична прилика за информис ање
инжењера свих струка о активнос тима регионал
ног цент ра, промоцију Коморе и пов езив ање ин
жењера са овог подручја.
Дана 12. априла Подсекција дипломираних ин
жењера архитект уре организ ов ала је предав ање
„Иск ус тва у примени правилника о енергетској
ефикаснос ти и сертификацији зграда“ које је у Зе
леној сали Елект родис трибуције Чачак одржала
Светлана Милошевић, дипл. маш. инж. из Чач
ка. Предав ање је, пре свега, било намењено одго
ворним инжењерима за енергетску ефикасност
зграда, али и инжењерима архитект уре, грађеви
не, машинс тва и елект ротехнике. С обзиром да
област енергетске ефикаснос ти треб а да се про
шири и на друге сегменте ова тема је интерес ант
на и за инжењере осталих струка.
У уводном дел у Светлана Милошевић је да
ла крат ак осврт на законску регулативу којом се
дефинише ова област, правилнике о енергетској
ефикаснос ти и услов е, садржин у и начин издав а
ња сертификат а о енергетским својс твима зграде.
Посебно је гов орила о софтв ерима за прорач ун
енергетске ефикаснос ти објекат а који пос тоје на
нашем тржишту. Указ ала је на пот ребу пос тојања
националног софтв ера унив ерз алног карактера.
Већи део предав ања се односио на упознав ање
учесника са применом правилника и софтв ера
при изради елаб орат а енергетске ефикаснос ти
зграда кроз приказ конкретних примера из прак
се. Приказ ани су примери урађених елаб орат а и
пасоша пос тојећих и нов опројектов аних стамб е
них и објекат а јавних намена.
Став прис утних који су узели учешће у диску
сији, након завршетка предав ања, јес те да је ова
квих едукација са практичним решењима пот реб
но што више, и у свим струкама. По пит ањима из
дискусије тема је отворила могућност за лакш у и
једнос тавнију примен у правилника у свакоднев
ном начин у рада инжењера који се бав е израдом
елаб орат а и сертификат а за енергетски ефикас ан
објекат. Закључак је да треб а да се залажемо за
његову примен у, као и за његову доп ун у са укљу
чењем мера из других облас ти за пос тиз ање енер
гетски ефикаснијих објекат а.
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Имплементација у прос торном
планирању
Слободан Митровић*

Прос торно планир ање као мултидисци
плинарни, комп лексни нау чно-ист ражив ач
ки и проф есионални пос тупак, одржив ог
коришћења и управљања разв ојем конкрет
них територија, предс тавља сложен у проце
дуру усклађив ања могућнос ти, ограничења
и услов а, углавном са циљем вишенаменског
одржив ог коришћења прос тор а. Методо
логија прос торног планир ања је у сталном
разв оју и креће се ка интегралном планир а
њу са тенденцијом баланс а социо-економ
ских, еколошких и физичко-географских
компоненти прос тор а. Конс танте које чи
не квалитет Прос торног плана су комп лек
сност и контин уитет. У зависнос ти од нив оа
Прос торног плана, а у склад у са акт уелним
законом, остварују се њиме пос тављени ци
љеви, док је комп лексност услов Прос тор
ног плана. Контин уитет Прос торног плана
је у дир ектној зависнос ти од покрен у тог
или непокрен у тог процес а имп лемент аци
је. Процес имп лемент ације је у непосредној
надлежнос ти доносиоца Прос торног плана.
Пос тојећа законска и планска рег улатив а
По акт уелном Закон у о планир ању и из
градњи, прос торни планови имају хијер ар
хијску структ уру, а у склад у са тим и од
ређене кар актерис тике и специфичнос ти.
Прос торни план Реп ублике Србије (ППРС),
дефинише стратешко разв ојн у и опш ту ре
гулативн у функцију; регионализ ацију про
стор а Реп ублике и подручја пос ебне наме
не. Влада доноси Програм имп лемент ације
овог Просторног плана (за период од пет
година). Регионални прос торни план (РПП)
дефинише заједничке циљев е и пројекте
регионалног разв оја и рационалног кори
шћење прос тор а. Доноси га Влада Реп убли
ке Србије, као и одг ов ар ајући Програм им
племент ације. Законом о регионализ ацији,
региони нис у дефинис ани као админис тра
тивно - политичко - територијалне једини
це, што је пракс а у свим земљам а Европске
уније већ су формир ани статис тички регио
ни и облас ти, што је некритички прихваће
но и уграђено у Прос торни план Реп ублике
Србије. Прос торни план подручја пос еб
не намене (ППППН) доноси се за подручје
које захтев а пос еб ан режим орг аниз ације,
уређења, коришћења и заш тите прос тор а.

Овај прос торни план такође доноси Влада
Реп ублике Србије. Њиме се пос ебно утвр
ђују режими, услови и мер е заш тите, кори
шћења и уређења прос тор а пос ебне намене
(коридор, зона, подручје), док се за прео
стали прос тор у границам а плана оставља
могућност локалној самоуправи да преци
зир а начин коришћења, заш тите и грађења.
Пит ање имп лемент ације прос торног плана
подручја пос ебне намене није решено зако
ном. Прос торни план јединице локалне са
моуправ е (ППЈЛС) доноси се за подручје је
динице локалне сам управ е, а доноси га њена
Скупш тина. Овај прос торни план одр еђује
смернице за разв ој делатнос ти; намен у по
вршина; услов е за одрживи равномерни раз
вој. Реализ ује се: урб анис тичким планови
ма, шем атским приказим а уређења нас еља,
те правилим а уређења и правилим а грађе
ња. Пит ање имп лемент ације није третир ано
законом. Значајно је приметити да рур ално
планир ање предс тавља значајн у недос тајућу
карик у у сис тем у прос торног планир ања.
Законом је, дакле, дефинисана обавеза изра
де и праћења реализације Програма имплемен
тације за национални и регионални просторни
план, док за ППППН и ППЈЛС не постоји та
обавеза. Управо ови планови по својим кон
кретним планским решењима пружају елемен
те за интересно организовање свих субјеката
развоја (јавног, приватног и цивилног сектора)
у њиховој имплементацији.
Неопходно је конс татов ати да: а) Про
сторни план предс тавља један од значајних
управљачких инс труменат а држав е, што
захтев а адекватне админис тративно управ
не надлежнос ти на свим нив оим а; б) Им
племент ација Прос торног плана предс та
вља процес реализ ације једног од кључних
циљев а управљања - планир аног одржив ог
равномерног прос торног разв оја; и в) У
процес у децент рализ ације држав е тежиш те
прос торног планир ања помер а се са држав е
на регионалн у и локалн у самоуправу.
Прос торни план, чињеницом да га доноси
држав а, али и због њег ов е мултидисцип ли
нарнос ти предс тавља приоритет у однос у на
пословне (мас тер) или гранске (секторске)
планов е који предс тављају управљачко раз
војне инс трументе привредних структ ур а.
На жалост Законом то није децидир ано ре
чено, па у лавиринтим а админис тративно бир ократских пу тев а, ово предс тавља чес то
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непот ребне кочнице разв оја. Асинхроност
законских регулатив а и бир ократиз ације
интер ес а по рес орим а, гранам а и делатно
стим а заслуж ују пос ебн у пажњу у процес у
припрем а за ефикасну имп лемент ацију про
сторних планов а.
Субјекти планирања у процес у припреме, изра
де и доношења плана
Законом се утврђује да се уређење и ко
ришћење прос тор а заснив а, између осталих
и на начелим а учешћа јавнос ти; сар адње из
међу државних орг ана, аутономних терито
ријалних заједница, јединица локалне са
моуправ е, привредних друш тав а, установ а,
невладиних орг аниз ација, грађана и др. Ти
ме се у процес у прос торног планир ања под
раз умев а активно учешће јавног, прив атног
и цивилног сектор а. Колико је то и реа лно
могуће у нашој планерској пракси зак љу
чићемо на основу следећег. Одл уке о изр а
ди планских док уменат а из надлежнос ти
Реп ублике доноси Влада на предлог рес ор
ног Минис тарс тва, а Реп убличка агенција
за прос торно планир ање припрем а Одл уке
о изр ади ових планов а, координир а и пра
ти изр ад у, као и програме имп лемент аци
је. Одл уке о изр ади планског док умент а из
надлежнос ти јединица локалне самоуправ е
доноси орг ан надлежан за њег ов о доношење
(Скупш тина јединице локалне самоуправ е).
Дак ле, у припреми и доношењу Одл ука о из
ради планских док уменат а није предвиђено
учешће јавнос ти. Предвиђено је да стручн у
конт рол у прос торних планов а и Програм а
имп лемент ације из надлежнос ти реп ублике
врши рес орно минис тарс тво, док стручн у
конт рол у планских док уменат а јединица ло
калне самоуправ е врше Комисије за планов е
тих јединица. Јавни увид у плански док у
мент је предвиђен после извршене стручне
конт роле, оглашав а се у средс твим а инф ор
мис ања, а излаг ање планског док умент а
траје 30 дана. Ових 30 дана увида у плански
док умент предс тављају једино учешће јав
нос ти током целог планског процес а.
Законом је дат оквирни садржај програ
ма имп лемент ације, међу тим њиме нис у
предвиђене инф орм ативно-едукативне и
орг аниз ационе активнос ти планерског тим а
који јес те један од кључних субјекат а плани
рања. Какви су интер еси субјекат а планир а
ња за имп лемент ацију плана?
Јавни сектор, по прир оди админис тратив
ног апар ат а, склон је ограничењим а, услови
ма и бир ократским процед ур ам а у пос тупк у
реализ ације захтев а субјекат а разв оја при
ватног и цивилног сектор а. Јавна предуз ећа,
као сас тавни део јавног сектор а, заок уп љена
партијским задацим а, интер есим а и буџет
ском пот рошњом заинтер ес ов ана су иск љу
чив о за реализ ацију својих средњор очних и
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годишњих програм а за које нем ају обав ез у
да их синхрониз ују са донетим прос торним
плановим а. Јавни сектор није развио мех а
низме координације активнос ти и интер е
са субјекат а планир ања на имп лемент ацији
Прос торног плана. Овај проп уст је једно
ставно регулативно исправити, али га тре
ба уочити и адекватно орг аниз ационо и ка
дровски разр ешити.
Прив атни сектор чине самос тални пред
уз етници, мала и средња предуз ећа (МСП),
корпор ације и компаније. Предс тављају
потенцијал за све облике интер есног пов е
зив ања са осталим субјектим а планир ања носиоца разв оја. Корпор ације и компаније,
као носиоци крупнијег капит ала у иници
јалној фази разв оја имају изр ажен тржишни
интер ес. Очек ују инфрас трукт урно опрем а
ње прос тор а, планске и админис тративне
припреме, а потом ће се опрезно укључити
у разв ојне процес е, захтев ајући пос ебне бе
нефиције.
Цивилни сектор чине удружења грађана,
невладине орг аниз ације и др., углавном ме
ђу урб аном поп улацијом, и коопер атив е се
љана на нив оу села или зас еока. Удружења
грађана су усмер ена на циљев е због којих су
формир ана и углавном су неинф ормис ана
о прос торно планским процесим а и план
ским решењим а, осим када су Јавни увиди
док уменат а нив оа њихов ог окружења (ур
банис тички планови). Недов ољно су орг а
низ ов ани за нив о имп лемент ације Прос тор
ног плана. Коопер атив е сељана су углавном
ретке, земљор адничке задруг е су компроми
тов ане, а њихов е коопер атив е још нис у за
жив еле. Изолов аност и неорг аниз ов аност су
кључна обележја овог субјект а планир ања.
Дак ле, доминир а нез аинтер ес ов аност,
неинф ормис аност и неорг аниз ов аност су
бјект а за учешће у процес у планир ања и им
племент ацији плана. Овакво стање је могу
ће прев азићи инф орм ативно-едукативним
анг ажов ањем проф есионалних планерских
кадров а кроз планерску координацију или
планерски конс алтинг. Зато је пот ребна од
гов ар ајућа регулатив а.
Планерски – кластер инкубатор
Пракс а припрем а за планир ање економ
ског разв оја у Србији је указ ала на могу
ће правце делов ања и при имп лемент ацији
Прос торних планов а пос ебно подручја по
себне намене и јединица локалне самоупра
ве. „Клас теринг“ - интер есно орг аниз ов ање,
предс тавља једно од највреднијих иск ус тав а
зем аља чланица Европске уније, а оспос о
бљав ање људских рес урс а предс тавља цен
трално пит ање имп лемент ације Прос торног
плана. Клас теринг, подржан законском ре
гулатив ом, пос ебно регионалног разв оја, уз
мање усклађив ање и уградњу у Закон о пла
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нир ању и изградњи, компатибилан је пот ре
бам а имп лемент ације прос торних планов а.
Да би се отворио прос тор за проф есионално
анг ажов ање планер а (координатор а и ти
мов а), нужна је доп уна акт уелног Закона,
коjом ће се регулис ати стат ус планер а / ти
ма у имп лемент ацији и мониторингу Плана.
Цент рално пит ање процес имп лемент а
ције плана предс тавља оспос обљав ање су
бјекат а планир ања, кроз едукацију и орг а
низ ов ање за учешће у процес у припреме,
изр аде, доношења и имп лемент ације про
сторних планов а. Пос ебно мес то и улогу у
овом процес у имају прос торно-планерски
и други проф есионални кадрови. Процењу
јемо да је оспос обљав ање субјекат а плани
рања услов, без ког а нем а пом ака ка савре
меним трендовим а у процес у прос торног
планир ања који се ослањаја на асоцијације
орг аниз ов аних грађана. То предс тавља нај
ефикасније средс тво антибир ократског де
лов ања и транспар ентнос ти свих фаз а про
сторног разв оја.
Планерски - клас тер инк уб атори, пред
стављају могућу форм у оспос обљав ања људ
ских рес урс а сва три субјект а планир ања, уз
неопходно анг ажов ање прос торно планер
ског тим а, на следећим пословим а: а) Пер
манентној промоцији прос торно планских
решења и инф орм ацијам а о План у; б) Орг а
низ ов ању субјекат а имп лемент ације у скла
ду са сис темским захтевим а и оптимиз ацији
ефекат а; в) Едукацијом субјекат а имп лемен
тације техникам а и веш тинам а пот ребним
за активно и компетентно учешће у изр ади
својих акционих планов а.
Ове активнос ти предс тављају анг ажов а
ње планерског тим а у фази имп лемент аци
је (што је пот ребно законски регулис ати).
У фази реп ланир ања, планерски тим треб а
овлас тити за учешће у оцени мониторинг а
спров ођења плана; синтезној оцени рез ул
тат а мониторинг а и припреми предлог а за
реп ланир ање.
Планерски клас тер инк уб атор бави се:
1. Инф ормис ањем субјекат а са подручја о
планским решењим а и Визији разв оја; 2.
Оспос обљав ање меш тана за пор одичне би
знис програме у произв одњи, прер ади и
услуг ам а ради самоз апош љав ања и учешћа у
имп лемент ацији плана; 3. Буђење интер ес а
свих субјекат а са подручја за самоорг ани
зов ање у акционе групе, и оспос обљав ање
за изр ад у акционих програм а; 4. Paд са ме
штаним а на утврђив ању cтaвoвa о могућим
компенз ационим мер ам а због ограничења
у разв оју (заш тићено подручје); 5. Инте
ресно орг аниз ов ање у сеоске коопер атив е
и удружења грађана ради стицања стат ус а
субјекат а планир ања; 6. Угов орно пов езив а
ње субјекат а у територијалн у орг аниз ацију
за координацију активнос ти у планир аном
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разв оју; 7. Paд са јавним сектор ом по пи
тању координације активнос ти на имп ле
мент ацији усвојених планов а и акционих
програм а; 8. Paд на угов орном пов езив ању
јавног, прив атног и цивилног сектор а у те
риторијални или функционални клас тер;
9. Paд на пов езив ању Клас тер а и интер есно
опредељених стејхолдер а у Дес тинацијску
менаџмент орг аниз ацију (ДМО); и 10. Пер
манент ан paд на ствар ању конк ур ентних
услов а живљења који ћe предс тављати под
стицај повратка/нас ељав ања млађег станов
ниш тва из градов а.
Инвес тициони програми и имплементација плана
Чест је проблем непос тојање конкретног
инв ес тиционот програм а, који би привук ли
инв ес тициона улаг ања. Треб а знати да у тр
жишној привреди нем а унапред припремље
них пројекат а за непознатог инв ес титор а.
Држав а сис темским мер ам а ствар а амбијент
за инв ес тициона улаг ања, a прос торним и
урб анис тичким плановим а идентифик ује
рес урс е за формир ање одг ов ар ајућих, тржи
шно оријентис аних произв ода. Кроз инфра
структ урно опрем ање прос тор а, остварује
предпос тавке за привлачење инв ес титор а
и инв ес тиција. Пор ед прир одних рес урс а
и инфрас трукт урних сис тем а и поп улаци
ја са својим проф есионалним усмер ењим а
или могућношћу преквалификације, такође
предс тавља значајан фактор у опредељењу
инв ес титор а. Но изнад свег а је правна и по
литичка сигурност инв ес тиције.
Прос торни планови су драг оцена ризни
ца расположивих рес урс а наше земље. Без
њихов е имп лемент ације (инфрас трукт ур
но опрем ање прос тор а), као приоритетног
задатка, нем а инв ес тиционих програм а, а
самим тим ни запош љав ања, произв одње
и благ ос тања. Струка мор а бити на нив оу
историјског преломног трен утка и показ ати
одг ов орност кроз актив ан допринос држа
ви, кроз све нив ое управљања, да на најб ољи
начин законски регулише прос торни разв ој
уз подршку и активно анг ажов ање планер
ских кадров а од чег а зависи задов ољав ање
пот реб а садашњих и буд ућих генер ација.
Не може бити циљ регионалног, или би
ло ког друг ог разв оја „што дуже коришћење
предприс тупних фондов а ЕУ“ (ППРС). Циљ
мор а бити буђење и унапређење тржишно
конк ур ентне произв одње и услуг а људи и
наших предуз ећа, за шта су добродош ла по
стицајна средс тва предприс тупних фондов а
ЕУ, али наш основни циљ укупног социо економског и прос торног разв оја, мор а би
ти што брже, равноправно укључив ање у
тржишну утакмиц у са развијеним земљам а
Европске уније и свет а.
*дип ломир ани инжењер архитект ур е
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Управљање грађевинским пројектима
Милан Милићевић*

Задњих деценија грађевинска индустрија у Ср
бији трпи значајне промене. Цену тих промена
платиле су скоро све домаће фирме које учествују
у грађевинској индустрији. Резултат ових проме
на је колебање вредности тржишта грађевинских
производа, и не ретко колапс многих учесника ове
индустријске гране. Последице овог колапса ви
дљиве су у сваком граду Србије: пад цена некрет
нина, непримерено лош квалитет грађевинских
производа (укључујући самоурушавање објеката),
драстично пробијање рокова производње (укљу
чујући обуставу радова) и долазак страних конку
рентских фирми на домаће тржиште. Овај срамо
тан пад не говори о нестручности инжењерског
кадра, јер он ни не учествује у политичким одлу
кама које су довеле до њега, већ о чињеници да
инжењерски кадар трпи последице таквих одлука:
од земље које је била узор неимарства, промене
су довеле до тога да је унжењерски кадар толико
подцењен, да инжењерске одлуке престају да буду
важне. Многе фирме су платиле и плаћају високу
цену таквог размишљања.
Досадашње искуство не помаже много у услови
ма турбулентног окружења у коме су поремећаји
такви, да уколико се агенције за Управљање Грађе
винским Пројектима (УГП) не баве очекивањем и
предвиђањем ризика, никада неће успети на дома
ћем тржишту. Међутим, проницљивост као особина
није потребна за УГП – потребно је реално сагледа
вање окружења, знање и храброст да се посао поч
не и доведе до завршетка.
Овај рад треба да представи сложеност УГП и на
мењен је као референтни приручник оним члано
вима грађевинске индустрије који тек улазе у посао,
али и онима који још увек нису платили цену лошег
управљања пројектима.
Основне карактеристике грађевинског про
јекта и циљеви УГП
Грађевински пројекат подразумева развој гра
ђевинског производа почев од иницијализације
пројекта до предаје производа кориснику (купцу) и
мора да буде пословно оправдан, односно мора да
буде такав да његово извођење доноси бар плани
рану добит.
Организација управљања грађевинским пројек
том (УГП) дефинише улоге, одговорности и односе
између чланова који учествују у реализацији про
јекта. Улогу УГП код нас у пракси најчешће преузима
Извођач, Инвеститор, Корисник или ређе Дизајнер.
Мешање основних функција у УГП је најчешћи узрок
доцње, лошијег квалитета, смањења добити или не
успеха пројекта.
Процес управљања развојем грађевинског про
јекта чини пет елемената:
68

 Иницијализација
 Планирање
 Реализација
 Контрола
 Контролисано затварање пројекта.
Фазе развоја грађевинског производа директно
су везане за фазе УГП: Иницијализација, Реализација
и затварање пројекта. Елементи УГП који се односе
на планирање и контролу, протежу се у свим циклу
сима развоја грађевинског производа.
Започињање пројекта се састоји од:
 обезбеђивања да су познати циљеви пројекта,
 одређивања тима за управљање пројектом,
 одлучивања који приступ ће бити коришћен да
би пројекат успео,
 идентификације квалитативних очекивања кли
јента,
 идентификације толеранције промене, фаза и
контролних тачака,
 почетак рада на пројекту.
Да би пројекат успео, мора да буду јасно поста
вљени његови циљеви, одређене функционалности
које пројекат треба да садржи, као и све остале ње
гове особине. Затим треба изабрати тим за УГП, са
јасно одређеним овлашћењима и одговорностима.
Посебан значај за успех пројекта придаје се начину
организовања финансијске функције, контролиса
њу новчаних токова и планираном (наменском) од
ливу средстава, што је веома тешко оствариво без
употребе савременог електронског документаци
оног система (EDMS). Квалитет пројекта који се из
води условљен је очекивањима купаца, односно ку
пац је тај који дефинише ниво квалитета пројекта, и
прави баланс између цене и квалитета. Треба иден
тификовати ниво квалитета који корисник очекује
од испорученог производа и према коме се и одре
ђују особине производа, као и технологија која ће
бити коришћена при изради производа. Од посебне
важности за успех пројекта представља планирање
фаза и контролних тачака пројекта, као и управља
ње променама, односно дефинисање дозвољених
толеранција промена (у новим захтевима, извођењу
или прилагођавању реалном окружењу), од чега ди
ректно зависи динамика производње, продаје, као
и финансијско праћење насталих промена, што је
такође тешко оствариво без употребе савременог
електронског документационог система.
У анализи циљева пројекта најчешће се поста
вљају следећи критеријуми:
Минимизовати трошкове за задано време траја
ња пројекта и квалитет производа, или
Минимизовати трајање пројекта за задане тро
шкове и квалитет производа.
Креирање тима за УГП (величине и стручне оспо
собљености) условљено је са два фактора: сложе
ност и обим пројекта. Тим за УГП је одговоран за
целокупан процес од почетка до краја пројекта, за
његово планирање, вођење и контролу. Постоји
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„критични минимум“ људи који могу да воде проје
кат и то су 4 особе са следећим задужењима:
 Вођа пројекта
 Техничка функција пројекта
 Финансијска функција пројекта
 Функција ККК (комерцијална: Координација,
Комуникација и Колаборација)
Вођа пројекта је одговоран за целокупан процес
од почетка до краја пројекта, за његово планирање,
вођење, контролу и евентуалне промене у плану.
Његова дужност је да:
 предвиђа и решава проблеме,
 доноси одлуке на предлоге сарадника како да
се реше проблеми за које они немају довољна овла
шћења (управљање границама фаза или већа про
мена у пројекту која захтева потписивање анекса
уговора са партнером, или која значајно мења ро
кове, трошкове, ризик или квалитет пројекта)
 Одговоран је за координацију целог тима и ква
литет његовог рада.
Технички вођа пројекта је посебно одговоран за:
 технологију примењену за развој производа,
 израду конкурсне документације и избор са
радника,
 за квалитет производа,
 динамику реализације,
 упозорења на ризике,
 Координацију и вођење инжењерског тима
(уколико је пројекат комплекснији или обимнији).
Финансијски вођа пројекта је посебно одго
воран за:
 балансирање финансијских прилива и одлива у
току процеса УГП,
 благовремено обезбеђење средстава (укључу
јући управљање са маркетингом и продајом),
 планирана (наменска) плаћања,
 упозорења на ризике,
 Координацију и вођење тима економиста (уко
лико је пројекат комплекснији или обимнији).
У тиму за УГП, потребно је и да постоји особа ко
ја ће бити у сталној комуникацији са партнерима и
купцима, односно која ће:
 партнере извештавати о статусу пројекта,
 омогућити међусобну сарадњу учесника про
јекта (колаборација се односи на сталну доступ
ност ажурних докумената одређеним учесницима
пројекта),
 координирати узајамне активности учесника,
 обавештавати учеснике о евентуалним проме
нама у пројекту (комуникација).
Први корак у циклусу развоја грађевинског про
извода је студија изводљивости, у којој се процењу
је оправданост развоја производа. Уколико студија
изводљивости покаже да ће производ оправдати
пословна очекивања, прелази се на идентификаци
ју свих захтева производа (намена, функционалност,
квалитет, естетика). По идентификованим захтевима
се прави спецификација и дизајн производа. У овој
фази од великог значаја је учешће партнера који
треба да процени могућност маркетинга и продаје
производа (анализа тржишта), одређује се цена бу
дућег производа, као и политика продаје.
По направљеној спецификацији и дизајну, пре
лази се на фазу реализације производа, у складу са

дизајнираним решењем.
Најзад, процес контролисаног затварања пројек
та треба да обезбеди дозволу да се пројекат затвори
и састоји се од:
 одређивања колико су циљеви задати на почет
ку пројекта испуњени,
 потврде купаца да су задовољни производом,
 обезбеђивања да су нова знања стечена током
пројекта забележена и употребљива за следеће
пројекте,
 извештавања о томе да ли су активности упра
вљања пројектом биле успешне,
 припремања плана за проверу да ли је пројекат
донео очекиване користи,
 правно затварање пројекта (гашење пројектне
фирме).
При затварању пројекта вођа пројекта треба да
провери да ли је настали призвод у складу са про
јектним задацима, тј. да ли је испунио сва очекива
ња циља. Уколико је пројекат урађен у складу са по
стављеним задацима он се предаје кориснику који
треба да потврди да је задовољан добијеним произ
водом или да достави своје примедбе. Вођа пројек
та разматра евентуалне примедбе купаца и одлучу
је да ли ће да их прихвати као оправдане.
На већини пројеката тим који га ради стиче одре
ђена нова знања. Ова знања се у току овог процеса
систематизују и документују, како би била употре
бљива у даљем раду. Такође, ради се и оцена упра
вљања пројектом, да ли је био успешан, да ли је од
говарајуће реговао на евентуалне промене, да ли их
је предвидео, колико квалитетно је урађено плани
рање и процена ризика.
На крају се планира начин на који ће бити прове
рено да ли је пројекат донео очекиване користи за
све учеснике у оквиру УГП, односно планира се пра
ћење и оцена очекиване користи (студија случаја).
Коришћена методологија у УГП
Циљ УГП је успеш на реал из ац иј а прој екта,
одн ос но:

Приливи средстава су инвестициони или
 риливи настали од продаје унапред (у том случају
п
купци постају инвеститори и не плаћају банкарске
камате).

Укупни трошкови пројекта су:

Трошкови управљања пројектом у случају
 снивања пројектне фирме (чије је трајање ограни
о
чено завршетком пројекта,обично од 18до36 мес
еци) су оснивачки и режијски трошкови.
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Главни трошкови инвестиција могу да се поделе
на враћања главнице и трошкове враћања камата.
Један од највећих ризика за УГП чини подбацивање
инвестиција, и у том смислу инвеститор мор
а да приложи чврсте гаранције за обезбеђење
средстава. Динамика инвестирања је директно вез
ана за динамику извођења радова.
Трошкови за маркетинг и продају могу да се
посматрају посебно или као целина (обичноје од
8% до 10%, у односу на укупну вредност продаје).
Напомиње се да је коришћење процентног рачуна
у пракси уобичајено, али није тачно. Коришћење
процентног рачуна у смислу рачунања грубе проце
не трошкова може да се употреби,али самоу фази
почетних анализа и претходне студије изводивости.
Један од највећих ризика за УГП је подбацива
ње продаје. Из тог разлога ангажоване Агенције
за продају треба да приложе динамички план
продаје, маркетиншки план, финансијски план, план
месечних матрица продаје (по фазама и моделима
продаје), као и матрице реализације продаје, које
ће финансијска функција УГП месечно да прати.
Трошкови реализације грађевинског производа
формира главни извођач у оквиру конкурсне
документације. Један од највећих ризика за УГП
је подбацивање производње, у смислу квалитета,
динамике и цена. Веома често се догађа да извођач
нема снаге (ресурсе) да успешно изведе реализацију
производње. Ово практично значи да услед неблаг
овременог добављања ресурса извођач осим
успоравања динамике испоручује значајно лошији
квалитет. Из тог разлога техничка функција УГП и
контрола и управљање ризиком треба да обрате
посебну пажњу на ризике које носи са собом избор
и активности извођача.
Трошак који пројекат сноси на адвокатске услуге
обезбеђује законитост и озбиљност УГП. Адвокати
који су специјализовани за имовинско-правне
послове дају све потребне савете и обезбеђују
легалне механизме неопходне за УГП.
Трошак за грађевинску локацију је увек изражен
производом цене по јединици мере и површине лок
ације, увећан за проценат агенцијске провизије и
таксе за пренос власништва на пројектну фирму (5%).
Т рошак намењен за агенцију која комплетира сву
техничку документацију обезбеђује да се на најб
езболнији начин обезбеде сви услови, сагласности
и дозволе од урбанизма до комуналних установа.
Трошак намењен за све ауторитативне организ
ације (општинске, градске, државне управе) је услов
којим се обезбеђује правни основ за реализацију
УГП. Овај трошак се односи на плаћање разних
такси, комуналија, прикључака, пореза, измештања
инсталација, куповине трафо станице и слично.
Трошак намењен за припрему реализације
односи се на све техничке активности које чине
подлогу за идејно решење, главни пројект, израду
помоћне и пратеће техничке документације за
пројектанте, извођаче и надзор.
Трошак намењен за развој дизајна (идејног реш
ења, урбанистичког пројекта, главног пројекта),
контроле дизајна (ревизије), као и свих потребних де
таља, подршке маркетингу: слике, филмови, макете.
Један од највећих ризика за УГП је подбацивање
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квалитета дизајна, што је углавном последица рела
тивно ниске цене дизајна, али и немара и пропуста
дизајнера, као и нехата ревизора. Из тог разлога
техничка функција УГП и контрола и управљање
ризиком треба да обрате посебну пажњу на ризике
које носи избор дизајнера и ревизора.
Трошак намењен за директан надзор извођача
у смислу стављања сопственог ауторитета да је
грађевински производ изведен квалитетно (са
свим атест
им
а,мерењи
ма и по п
равилима стр
уке), у року, и са уговореним ценама. Надзор има
најважнију улогу у реализацији пројекта, јер својим
печатом потврђује вредност производа: квалитати
вно по пројектној документацији, квантитативно,
финансијски и у складу са планираном динамиком
извођења. Осим тога има обавезу да упозори на
елементе заштите на раду, као и заштите животне
средине. Техничка функција УГП и функција кон
троле и управљања ризиком треба да обрате посе
бну пажњу на ризике које носи избор и рад надзора.
Трошак намењен за одржавање односа са пар
тнерима, купцима и јавне односе односисе на:
Трошкови настали у периоду реализације и
Трошкови настали у гарантном периоду одржа
вања производа.
Трошкови настали у току реализације односе се
на све маркетиншке активности које чине подлогу
за подршку маркетингу и продаји, колаборативне
активности везане за екстерне учеснике у оквиру
УГП (укључујући чување и међусобну размену до
кументације у електронској форми), међусобну
координацију активности и односа са јавношћу
(нпр. коришћењем Интернет презентације, новинс
ких чланака или Billboard огласних табли).
Трошкови који могу да настану у гарантном
периоду односе се на поправке и санације које
настају у гарантном периоду употребе производа,
а обично се реализују преко банкарских гаранција
које извођач повлачи по истеку гарантног периода.
Трошак ризика Триз нам
ење
н је за директ
ну
заштиту УГП од „бочних ефеката“. Трошак ризика је
новчано (или процентуално у односу на вредност
пројекта) изражена вредност која предсказује (а у
току реализације пројекта коригује) вероватноћу
(не)успешности реализације пројекта (одн. настале
штете), на основу које се потом доносе корективне
акције којима се избегава, смањује, преноси или
прерасподељује ризик.
Конкретан трошак ризика настаје из потребе да
се непознате величине (или вредности) направе
познатим, а за тај посао ангажују се фирме које
се баве осигурањем. Агенције за осигурње мат
еријализују под одређеним условима трошак ризи
ка, преузимајући на себе делимично или потпуно
цену штете коју дати ризици носе.
Резултат динамичког решавања свих прихода
и рас хода коришћењем интервалне арит
метике су две криве које могу да се представе
функцијом

са одговарајућим интервалима поверења око њих:
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Управљање портфолиом грађевинских пројеката
Управљање пројектом подразумева да је про
јектни тим фокусиран на један пројекат који треба
да заврши у планираном квалитету, са минималним
трошковима и роком, и по завршетку тог пројекта
добија нове задатке, односно, по завршетку одређе
ног пројекта чланови пројектног тима обично нису
заинтересовани за даљу судбину завршеног посла.
Агенција за УГП која изводи већи број пројеката
се суочава са проблемом на који начин да управља
тим пројектима како би осигурала да успешно завр
шени пројекти донесу корист организацији не само
у садашњости већ и у будућности.

Агенција за УГП може да изводи пројекте који имају
заједнички циљ или карактеристику и који се органи
зују по програмима (нпр. стамбено-пословни пројек
ти, болнице и сл.), а може да изводи и пројекте који не
могу бити придружени ниједном програму. Целокуп
но управљање свим пројектима и програмима огра
низује се преко једног или више портфолиа.
Управљање портфолиом има за циљ да пројекте
усклади са стратешким циљевима и да обезбеди да
селектовани пројекти допринесу целокупном успеху
фирме. Другим речима, водећи рачуна о расположи
вим ресурсима, треба да се одабере најбоља комби
нација програма и пројеката у циљу максимизовања
њиховог доприноса целокупном успеху.
Уколико се пројектима и програмима не управља
на адекватан начин, ризици пословања узроковани
погрешном селекцијом пројеката који ће бити изведе
ни (засновани на погрешним критеријумима: обично
на основу осећаја и/или искуства и/или оних који нису
у складу са стратегијом и/или одабиром превише про
јеката у односу на расположиве ресурсе) могу да буду
непредвидиво високи. Непредвидивост учинка ризи
ка значи да се ризик материјализује, без обзира на ве
личину уложених напора да се ризици избегну.
Управљање портфолиом дефинише се као дина
мичан процес одлучивања у коме се листа активних

Glasnik

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

пројеката константно ажурира и прерађује. У току овог
процеса нови пројекти се оцењују, селектују и катего
ризују. Постојећим пројектима се може повећати или
смањити приоритет (могу бити и укинути), а ресурси
додељени или прерасподељени активним пројектима.
Животни циклус портфолиа је проширење живот
ног циклуса пројекта и дели се на следеће фазе:
 Идентификација потреба и могућности (анализа
расположивих ресурса),
 Селекција најбоље комбинације пројеката (порт
фолиа),
 Планирање и извршење пројеката (управљање
пројектима),
 Лансирање пројеката (прихватање и употреба),
 Реализација бенефита (прављење репутације).
Неки од проблема који се јављају, а који Агенција за
УГП треба да реши су:
 начин селекције пројеката у односу на располо
живе ресурсе,
 одређивање приоритета пројектима,
 доношење одлуке када пројекат треба укинути и
 доношење одлуке о распоређивању и оптимиза
цији ресурса.
Процес селекције раздвојен је у две фазе:
1. Предселекције (одн. примарне елиминације), и
2. Селекције (рангирања и одабира).
Решавање проблема предселекције и селекције
технички се изводи математичким моделирањем и
решава као проблем оптимизације. Решење се добија
целобројним 0-1 програмирањем.
Фаза предселекције је процес избора предложених
пројеката у пројекте кандидате за портфолио. У фази
предселекције се углавном одлучује о пројектима који
засигурно неће ући у портфолио. За процес претходне
селекције агенција за УГП ангажује ресурсе:
 стручњаке који раде на избору пројеката канди
дата (одн. грубе процене добити од пројекта),
 време потребно за обраду предложених пројека
та, као и
 трошкови везани за обраду сваког предложеног
пројекта (нпр. добијање информације о локацији, гру
ба израда идејног решења ради усклађивања са еле
ментима урбанистичких услова - израда претходне
студије изводљивости).
Агенција за УГП обично издваја буџетска (месечна
или квартална) средства неопходна за извршење про
цеса претходне селекције (аквизиција).
Резултат рада на предселекцији су детаљније ана
лизе и процене о вредности пројекта, времену реали
зације и оцени добити (претходне студије изводљиво
сти), што су улазни подаци за процес селекције.
У процесу селекције треба одредити који од проје
ката треба да уђу у портфолио (фазу реализације), ако
треба максимизовати:
1. Укупну добит,
2. Укупну добит у односу на улагања, или
3. Брзину повраћаја добити.
На основу варијанти критеријума и рангираних из
бора пројеката, доноси се пословна одлука о прихва
тању портфолио пројеката (за реализацију).
*дипломирани инжењер грађевинaрства
71

Glasnik

НА ЛИЦУ МЕСТА

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Glasnik

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

НА ЛИЦУ МЕСТА

31. Међународни сајам грађевинарства BAUМА 2013 – Минхен, 15 – 21. АПРИЛА

Рекордан број посетилаца

10

Међународни стручни сајам грађевинских машина, машина за производњу грађе
винског материјала, рударских машина, грађевинских возила и пратеће опреме
(31.International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material,Machines,
Mining Machines, Construction Vehicles and Construction Equipment - Minhen 15-21. april)
Момир Станојевић*

Ове године је у периоду од 15. до
21. априла одржан 31. по реду сајам
БАУМА у Минхену.
БАУМА је један од највећих ме
ђународних сајмова по обиму опре
ме и машина које се излажу као и
по броју посетилаца који долаза из
целог света. Сајам се одржава сваке
треће године у организацији Messe
München GmbH.
На сајму је ове године било преко
4300 излагача из 200 земаља који су
излагали своје производе и најнови
је технологије и достигнућа на по
вршини од 570.000 м2 у затвореним
халама и на отвореном простору и
окупили око 530.000 посетилаца.
Овогодишња Баума је имала нај
већи број посетилаца у својој доса
дашњој историји.
Као манифестација и место где
се сусрећу произвођачи из разних
области индустрије као и компани
је које се баве изградњом Баума даје
сјајну прилику за подстицај инду
стрији, грађевинарству и рударству
привредним гранама које послед
њих година бележе стагнацију или
рецесију. Енергетика као област која
повезује све ове гране је такође за
висна од њих и њен развој подстичу
индустрија и грађевина.
Нарочито је карактеристично за
овогодишњи Баума сајам у Минхену
што је забележен рекордан број по
сетилаца ван Немачке чак 200.000.
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Земље из којих је највише посети
лаца дошло су репсективно Аустри
ја, Швајцарска, Италија, Русија,
Француска... Овогодишњи Баума
2013 сајам у Минхену је као партнер
ску земљу имао Индонезију чији је
највиши државни врх био на сајму.
Како је Клаус Дит рих, водећи
чов ек Минхенског сајмишта на
завршној конференцији рекао,
нарочито је значајно рећи да су

4

да подигне на висину од 50 м док су
у њиховој понуди презентоване и
снажније дизалице са капацитетом
и до 1200 т. (слика бр. 6)
Представљени су готови произ
води али и поједини склопови и де
лови машина као и погонски делови
машина и возила који су изложени
као решење за аплицирање у мно
гим сложеним постројењима.

Наравно, нису изостали ни про
извођачи ручног и преносног алата
за извођење радова и финалну обра
ду на градилиштима који увек пону
де још нешто иновативно стално уна
пређујући ергономију и безбедност

5

већина посетилаца компетентни
људи и стручњаци из различитих
облас ти грађевинарс тва,енергети
ке, рударс тва.
Фирме које излажу су подељене у
четири велике групе према области
ма којима се баве и на тај начин су и
организоване и по халама.
Четири главне области које су
присутне на Бауми су:
1. Возила и грађевинска механи
зација за градилишта
2. Машине и опрема за руднике
ископ и груба обрада руда
3. Постројења и машине за про
изводњу грађевинског материјала и
припрему материјала за грађење
4. Пратећа опрема и резервни де
лови за машине из области грађеви
нарства и рударства
Многе фирме нису само визуел
но излагале производе већ је на њи
ховим штандовима организована и
практична демонстрација рада ма
шина и алата. Међу упечатљивим

демонстрацијама функционалности
грађевинских машина је била она
коју је огранизовала фирма Wacker
Neuson. (слика бр. 4 и 5
Највише простора су заузеле
фирме попут Liebherra, Catterpillara,
Terexa, JCB-а које су изложиле не
ке од својих најјачих и најмоћнијих
машина и специјалних дизалица.
Либхер је примера ради, изложио
дизалицу која може масу од 750 т

као што је Баума - реч је о вишеми
лионским износима у еврима. Ме
ђутим, уложени новац се многима
исплатио. Тако један од директора
Caterpillara није крио чињеницу да
је ова фирма продала више машина
на овом сајму него на било ком до
сада и да су пот укли све рекорде.
Представник борда директора
Masa GMBH је изјавио да је ова ком
панија имала висока очекивања пре
Бауме 2013 и да су сва та очекивања
премашена.
Дакле, појавити се и излагати
на Бауми значи држати корак са
новим технологијама, одржавати
контакт са постојећим клијентима,
убедити нове клијенте у озбиљност
у пословању и сагледати конку
ренцију у њеном правом светлу...
За посетиоце међу којима је била и
екипа инжењера и техничких лица
фирме ПД Електроисток Изград
ња, д.о.о. ово је прилика да поред
упознавања са производима инду
стрије великих грађевинских ма
шина, машина за рударство, алата
и пратеће опреме, упознају и колеге
из светских компанија које се баве
сличном делатношћу тј изградњом
и пројектовањем енергетских обје
ката и постројења.

9

6
Изложен је примера ради дизел
мотор године произвођача MTU ко
ји покреће најснажније грађевинске
машине на великим градилиштима.
(слика бр.9)
Произвођач
дизел
агрегата
SDMO је изложио читаву палет у
агрегата од најмање снаге реда пар
кW до најснажнијих реда МW. (сли
ка бр. 10)

на раду. DeWalt, Stihl, Bosch, Makita...
Своје производе излагале су и фир
ме које се баве заштитним средстви
ма у раду које су увек неопходни
пратиоци у грађевине, индустрије и
енергетике.
Импресионира и колико новца
велики светски произвођачи грађе
винских машина улажу појављу
јући се и излагајући на сајмовима

Иначе, сајам у Минхену као ком
па
ни
ја тј. Messe München GmbH
организује годишње 40 сајмова
и стручних скупова. Сајмиште у
Минхену је једно од најсавремени
јих и најфункционалнијих на свет у
и вероватно једно од најпрофита
билнијих.

*дипломирани инжењер електротех
нике, председник Подсекције дипломи
раних инжењера електротехнике
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