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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, 
за ко ра чи ли смо у дру гу де це ни ју по сто ја ња, што обе

ле жа ва мо но вим ви зу ел ним из гле дом и про ме ње ном 
уре ђи вач ком по ли ти ком „Гла сни ка“. Ма ло смо га ли
ков но и гра фич ки „уми ли“, док се нај ве ћа про ме на у 
уре ђи вач ком под руч ју од но си на да ва ње знат но ве ћег 
про сто ра струч ним ра до ви ма – у овом бро ју их има мо 
че ти ри, на 11 стра на, док ће их у сле де ћим бро је ви ма 
би ти нај ма ње шест на 1520 стра ни ца.

Све ча но и са ме ром обе ле жи ли смо ве ли ки ју би леј 
– Пр ву де це ни ју по сто ја ња и по оце на ма мно гих, вр ло 
успе шног ра да, на Дан Ко мо ре – 14. ју ни. Уру чи ли смо 
На гра де Ко мо ре на шим чла но ви ма ко ји су у про те клој 
го ди ни/го ди на ма оства ри ли из у зет не ре зул та те у стру
ци, ви де ли се са ста рим при ја те љи ма из ре ги о на, пред
став ни ци ма ре пу блич ким и оп штин ским ве за ним за 
на шу гра ђе вин ску бран шу, го сти ма и дру га ри ма. Дан 
Ко мо ре је за по чет до че ком го сти ју, па пре ко по здрав
них го во ра и уру че ња при зна ња (ни смо са мо да ва ли, 
већ смо и при ма ли), сти гли смо до ла га ног му зи ци ра
ња и „по ко јег за ло га ја и пи ћа“, да не ка жем кок те ла.  

Ка да сам кра јем ја ну а ра пр ви пут иза бран за пред
сед ни ка Ко мо ре, као пр ву ак ци ју на вео сам – по прав
ке. По прав ка са рад ње са свим ин стан ца ма, а на ро чи то 
са над ле жним ми ни стар ством уз по моћ кон ти ну и ра
них и трај них ве за и од но са. То ком про те клих ме се
ци ви ше де се ти на пу та су сре тао сам се са љу ди ма из 
„на шег“ Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма, 
а са са мим Ми ни стром у ви ше на вра та. Чи ни ми се 
да смо ус по ста ви ли ве о ма до бре од но се, ко ји се мо гу 
де ко ди ра ти из две чи ње ни це – из ја вом Зо ри це Чо ло
вићСу бо тић, по моћ ни це Ми ни стра на Да ну Ко мо ре и 
ин тер вју ом ко ји је ми ни стар Ве ли мир Илић дао „Гла
сни ку“. На рав но, то је по че так на за јед нич ком пу ту 
и на сто ја њу за пра вим ме стом ин же њер ске стру ке у 
др жа ви и дру штву. Ка ко са да ства ри сто је, Ми ни стар
ство је спрем но да Ко мо ри по ве ри не ма ли број за да
та ка, из свог до ме на и ре со ра, а Ко мо ра је ви ше не го 
спрем на, да по ве ре не јој за дат ке од ра ди на нај ква ли
тет ни ји на чин, од но сно, по европ ским стан дар ди ма. 
Пра ви про стор за нас су пре по ру ке о са др жа ју тех нич
ке до ку мен та ци је по ра зним ти по ви ма обје ка та. Да се 
кроз за кон и под за кон ска ак та спре чи да ље ома ло ва
жа ва ње про јек тант ских и  из во ђач ких услу га, не ло јал
на кон ку рен ци ја, дру гим ре чи ма, да се си во тр жи ште 

све де на ра зум ну ме ру. Пре ма то ме, чи ни се да ни је 
ни ка ква уто пи ја иде ја ко ју сам из нео на Да ну Ко мо ре 
„да би у до глед но вре ме ове ре ни про је кат од ли цен
ци ра ног ин же ње ра про јек тан та и вр ши о ца тех нич ке 
кон тро ле био и гра ђе вин ска до зво ла“.

На и ла зи вре ме ле то ва ња, го ди шњих од мо ра, али Ко
мо ра на ста вља са ин тен зив ним по сло ви ма на про на
ла же њу и ку по ви ни по слов ног про сто ра за на ше ре ги
о нал не цен тре у Су бо ти ци, Кра гу јев цу, Чач ку, Кра ље ву 
и Ва ље ву. Фор ми ра ли смо еки пу ко ја се ба ви тим по
слом и у нај ско ри је вре ме, би ће „све ча ног отва ра ња“ 
Ко мо ри них кан це ла ри ја. На рав но да за ква ли те тан рад 
и раз вој Ко мо ре ни је до вољ но обез бе ди ти рад ни и по
слов ни про стор у ре ги о нал ним цен три ма, не го сву да 
где има мо ве ћи број чла но ва – сто ти нак и ви ше. Раз ми
шља мо да и њи ма обез бе ди мо „кров над гла вом“, у тем
пу и рит му ко ји до зво ља ва ре ал на ма те ри јал на сна га 
Ко мо ре, са јед не стра не, и ан га жо ва ња, кроз кон крет не 
ак ци је и ак тив но сти, свих чла но ва те сре ди не.

Ка да је реч о про ме на ма у бу ду ћем ра ду, ин тен зив но 
ће мо ра ди ти на то ме да Ко мо ра по ста не сер вис чла но
ви ма, ка ко би на нај јед но став ни ји мо гу ћи на чин до ла
зи ли до свих вр ста ин фор ма ци ја. Од сер ви сних, од лу ка 
и до га ђа ја у са мој Ко мо ри, до струч них, усво је них и ва
же ћих стан дар да и до ку ме на та. На и ме, усво је но је ви
ше од 16.000 стан дар да, углав ном европ ских нор ми, док 
је са мо 1.615 или 10 од сто пре ве де но на срп ски је зик. Из 
усво је них стан дар да иза шло је на де се ти не и сто ти не 
пра вил ни ка, не са мо на шег до ми цил ног, не го и дру гих 
ми ни стар ста ва, па је и „вер зи ра ном“ те шко да се сна ђе, 
а нек мо ли оном ко пр ви пут кре ће да се са њи ма упо
зна је и да их при ме њу је. За то ће мо у на ред ном пе ри о
ду по че ти са из да ва њем струч нотех нич ке ли те ра ту ре/
пу бли ка ци ја ка ко би сви на ши чла но ви, по себ но мла
де ко ле ге ко је тек по ста ју чла но ви Ко мо ре, има ли све 
на јед ном ме сту, ка ко би уште де ли и вре ме (ва жни је), 
и но вац (ма ње ва жно, али ни ка ко не ва жно).

По че ли смо, и по да ле ко од ма кли, у при пре ми за 
из да ва ње ли цен ци ко је су у над ле жно сти дру гих ми
ни стар ста ва а не „на шег“ – Ми ни стар ства гра ђе ви
нар ства и  ур ба ни зма. Реч је о ли цен ца ма ве за ним за 
руд ни ке и ру дар ство, по себ но, за за шти ту од по жа ра. 
Циљ нам је да ујед на чи мо и ме ђу соб но при зна мо си
ја сет ли цен ци ра них ин же ње ра, ка ко би про јек то ва на 
тех нич ка до ку мен та ци ја би ла упо тре бљи ва..   ■
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ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

БРОЈчАНО СТАЊЕ чЛАНСТвА 
14. ЈУНА 2013.

Укупан број чланова Коморе 25.523

Број издатих лиценци за одговорног планера 216

Број издатих лиценци за одговорног урбанисту 1.348
Број издатих лиценци за одговорног пројектанта 20.009

Број издатих лиценци за одговорног извођача радова:
– лица са високом стручном спремом 15.659
– лица са вишом стручном спремом 1.582

УКУпАН Број ИЗДАТИх ЛИцЕНцИ 43.467

ПОРАСТ БРОЈА чЛАНОвА КОМОРЕ 
У ПЕРИОдУ Од 2003. дО 2013. гОдИНЕ

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО МАТИчНИМ СЕКцИЈАМА

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА 15.659

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА (виша) 1.576

■ пројЕКТАНТИ 20.009

■ УрБАНИСТИ 1.348

■ пЛАНЕрИ 216

ЛИцЕНцЕ 
чЛАНОвА КОМОРЕ

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА 17.352

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА (виша) 1.742

■ пројЕКТАНТИ 22.800

■ УрБАНИСТИ 1.357

■ пЛАНЕрИ 216

УКУПНО 43.467

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО СТРУКАМА

■ АрхИТЕКАТА 5.132

■ ГрАђЕВИНАцА 8.877

■ ЕЛЕКТроИНжЕњЕрА 4.883

■ МАшИНАцА 4.260

■ оСТАЛИх СТрУКА 2.371

УКУПНО 25.398

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО РЕгИОНИМА

■ СУБоТИцА 1.173

■ НоВИ САД 3.842

■ БЕоГрАД 13.486

■ КрАГУјЕВАц 1.403

■ ВАљЕВо 833

■ ЧАЧАК 893

■ КрАљЕВо 1.111

■ НИш 2.693

■ КоСоВСКА МИТроВИцА 89

УКУПНО 25.523
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5ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У ОвОМ БРОЈУ

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА
–  Корак ка унапређењу урбанистичке праксе (6); Комора дала велики допринос енер-

гетској ефикасности зграда (7); У будућност закорачило 600 излагача (8); Оскари 
за кровопокривачку браншу (9); КС и ИКС успо ста ви ли са рад њу (10); Су срет КС и 
по слов них парт не ра (11); Обе ле жен 8. ав густ – Дан гра ђе ви на ра Ср би је (12)

КРУПАН ПЛАН
13 – Инжењери су највећи капитал ове државе

СКУПШТИНА
18 –  Комплетирано руководство Коморе
30 –  Сва извршна тела и чланови на једном месту

IN MEMORIAM
34 –  Радомиру Лалићу, са особитим уважавањем за све 

уложене напоре и изванредна достигнућа у пословању

ДАН КОМОРЕ
35 – Друго Коморино име знања, искуства и вештине

ЛАУРЕАТИ
41 – Пројекат који је потврдило време
45 – Велико признање и још већа обавеза
48 – Награђен тимски рад
51 – Живот посвећен термотехници и термоенергетици
53 – Највише признање струке
55 – Реконструкција ТС „Београд 8“ урађена без грешке
58 – Награда као додатна мотивација на сваком новом пројекту
60 – Парадигматично признање за изузетност на почетку каријере
62 – Награда ме обавезује на још већу одговорност

МЕРИДИЈАНИ
64 – У Београду одржана 40. Седница ИО ECEC

– Мајкл Девенпорт посетио Комору

ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ – СТРУЧНИ ИСПИТИ
65 – Четири предавања 154 слушалаца
66 – Од 611 кандидата – положило 582

СУФИНАНСИРАЊЕ
66 – За 44 одобрена пројекта подршка 2,5 милиона динара
68 – Подршка за пет пројеката

РЕГИОНИ
69 – Извештаји о догађањима у осам регионалних канцеларија

СТРУЧНИ РАДОВИ
78 – Плански третман заштите простора у Србији
80 – Интегрално пројектовање, сарадња са страним пројектантима .....
84 – Научно-технолшки парк Универзитета у Новом Саду
86 – Потреба за омотачем префабрикованих стамбених зграда у Новом Саду

ИНОВАЦИЈЕ
89 – Водич за инвеститоре – Како изградити објекат у Републици Србији

НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ: Нај ду бљу под зем ну же ле знич ку ста ни цу на све ту „Ву ков спо ме ник“ 
у Бе о гра ду, на ла зи се на ду би ни од 70 ме та ра, про јек то вао је ар хи тек та Зо ран Бо јо вић ово го ди шњи 
до бит ник На гра де за жи вот но де ло Ин же њер ске ко мо ре Ср би је
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ГоДИшњИ СКУп „FORUM URBAnUM 
– САјАМ УрБАНИЗМА“ – ИВАњИцА, 20 – 22. јУНА 

Корак 
ка унапређењу 
урбанистичке 
праксе

Ак тив но сти Ма тич не сек ци је ур ба ни ста у то ку 
апри ла и ма ја ме се ца су би ле усме ре не пр вен
стве но на ор га ни за ци ју ску па „Fo rum ur ba num – 
Са јам ур ба ни зма“, ко ји је одр жан у пе ри о ду од 20. 
до 22. ју на у Ива њи ци. И ово го ди шњи „Са јам ур
ба ни зма“ је пред ста вљен као го ди шњи пре глед ур
ба ни стич ке ак тив но сти чла но ва сек ци је, са пра те
ћим про гра ми ма (пре зен та ци је ра до ва, три би не и 
ди ску си је). У ор га ни за ци ји не том за вр ше ног„Сај
ма ур ба ни зма“ак тив но уче шће има ли су и чла
но ви сек ци је, ко ји су стал ним кон так том, пу тем 
ин тер не та и те ле фо на, до ста вља ли сво је су ге сти
је, пред ло ге, пи та ња и ди ле ме ко је су се од но си ле 
на ње го ву ор га ни за ци ју и те ма ти ку.

У пе ри о ду од апри ла до сре ди не ма ја на пра вље не 
су и про сле ђе не члан ству две ин фор ма ци је, од но сно 
про грам Ску па, ко ји је исто вре ме но био и из ло жен 
на сај ту Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. За те му Сај ма је 
иза бран на зив „Ко рак на пред – ка ко уна пре ди ти ур
ба ни стич ку прак су“, при че му је основ ни циљ раз ме
на ис ку ста ва из ме ђу од го вор них ур ба ни ста. 

По че так ра да ово го ди шњег „Fo rum ur ba num – Са јам 
ур ба ни зма“, че твр так, 20. ју ни, по здра ви ли су: Зо ри
ца Чо ло вић Су бо тић, по моћ ник ми ни стра Ми ни стар
ства гра ђе ви нар ства и ур ба ни з ма, Гли гор Обре но вић, 
пот пред сед ник Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Ми ло рад 

Ми ла ди но вић, пот пред сед ник Скуп шти не Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је и др На та ша Да ни ло вић Хри стић, 
пред сед ни ца Из вр шног од бо ра ма тич не сек ци је ур ба
ни ста. Ску пу је при су ство ва ло 88 уче сни ка укљу чу ју
ћи ли цен ци ра не ур ба ни сте, пла не ре, про јек тан те и 
из во ђа че ра до ва, чла но ве Из вр шног, Ор га ни за ци о ног 
и Управ ног од бо ра и оста ле уче сни ке из јав них пред
у зе ћа, за во да за ур ба ни зам, уста но ва, оп шти на, ре пу
блич ких и дру гих ин сти ту ци ја и пред у зе ћа.

Скуп „Fo rum ur ba num – Са јам ур ба ни зма“ се ре а ли
зо вао у три да на и кроз не ко ли ко се си ја ко је су ор га
ни зо ва не по те мат ским це ли на ма ко је кван ти фи ку ју 
и ква ли фи ку ју по ло жај, уло гу и зна чај ур ба ни зма (ур
ба ни сте) и ак ту ел ну про дук ци ју ур ба ни стич ке стру ке. 
Пре зен ти ра н је 21 ра д, ко је је пот пи са ло 30 ауто ра и 
ко а у то ра. То ком тро днев ног тра ја ња „Сај ма ур ба ни
зма 2013“ ор га ни зо ва не су и пра те ће из ло жбе у фор ми 
Го ди шње про дук ци је чла но ва сек ци је и пре зен та ци је 
ра до ва са Кон кур са Ма тич не сек ци је ур ба ни ста.

Два да на струч них пре да ва ња

Струч ни део Ску па је пр вог да на, по сле све ча ног отва
ра ња и по здрав них го во ра, ре а ли зо ван кроз осам ра до
ва/пре да ва ња у чи јој је из ра ди уче ство ва ло 11 ауто ра. 
Пр ви пре да вач је био Ти хо мир Об ра до вић, дипл. инж. 
арх. са ра дом – „Да ли су друг Ти то и ур ба ни зам умр
ли за јед но?“. Дру ги је био Ма рин Кре шић, дипл. инж. 
арх. са при ло гом – „Ко рак на пред или ко рак на зад – на 
при ме ри ма од но са не ких ко ми си ја пре ма пла но ви ма 
ге не рал не ре гу ла ци је“. А он да су усле ди ли: Ми ро љуб 
Стан ко вић, дипл. инж. арх. са „Нај ве ћи гра до ви цен
трал не Ср би је – ком па ра ци ја: ге не рал ни ур ба ни стич
ки пла но ви – стра те ги ја раз во ја – про стор ни пла но ви“; 
Јо жеф Чи па, дипл. инж. арх. – „На пред не тех ни ке у раз
во ју ГИСa“; Ми лан Пе јић, дипл. пр. пла нер – „Ис ку ства 
сте че на кроз при ват ну ур ба ни стич ку прак су – на при
ме ри ма или ка ко ухва ти ти ко рак“; Ми ло рад Ми ла ди
но вић, дипл. инж. арх., Ти ја на Ак сен ти је вић Ада мо вић, 
дипл. инж. арх. и Зо ран Ра до њић, дипл. инж. арх. – „Иза
зо ви пла ни ра ња и про јек то ва ња у око ли ни за шти ће
ног до бра од из у зет ног зна ча ја – град за мак Ма глич, 
Кра ље во“; Рат ка Чо лић, дипл. инж. арх. – „Во дич за пар
ти ци па ци ју у пла ни ра њу ур ба ног раз во ја“; По след њи 
пре да вач је би ла Фа ке та Ка ић, дипл. инж. арх. са ра
дом –  „Ка да ће се у Ср би ји по че ти пла ни ра ти на се ља у 
скла ду са кли мат ским про ме на ма, ал’ ствар но!“

Струч ни део Ску па је дру гог да на, пе так, 21. ју ни, ре а
ли зо ван кроз сле де ћа пре да ва ња: Ђор ђе Ми о дра го вић, 
дипл. инж. арх., Иван Ми ле тић, дипл. инж. са об., Све
тла на Вук че вић, дипл. инж. арх. и Вла дан Сте фа но вић, 
дипл. инж. арх. – „Ис ку ства и пре по ру ке на ПГР Вр њач
ка ба ња“; Дра ган Ми хај ло вић, дипл. грађ. инж. и Зо ран 
Ми шић, дипл. маш. инж. – „Ис ку ства у из ра ди ПГР Бе
о гра да у де лу са о бра ћај них и ин фра струк тур них ре ше
ња“; Љи ља на Бе лош, дипл. инж. арх. – „План ге не рал
не ре гу ла ци је под руч ја се ди шта ло кал не са мо у пра ве 
– Град Бе о град, це ли не XVI, XVII и XVI II, оп шти не Сав

На годишњем скупу урбаниста у Ивањици 
пред стотинак учесника презентирано је преко 
20 радова које је потписало 30 аутора
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ски ве нац, Во ждо вац, Зве зда ра, Чу ка ри ца, Па ли лу ла, 
Гроц ка и Ра ко ви ца – део (шу ма Ми ри је во)“; Ми ла Ву чи
ће вић, дипл. инж. арх. – „Ур ба ни стич ки кон кур си; уто
пи ја и ствар ност“; Вла ди мир Дра ги че вић, дипл. инж. 
арх. и Жељ ка Дра ги че вић, дипл. инж. грађ. – „Фи зич ка 
струк ту ра гра да у пла но ви ма де таљ не ре гу ла ци је – ко
рак на пред у ур ба ни стич кој прак си (при ме ри пла но ва 
де таљ не ре гу ла ци је на се ља Бач ка Па лан ка); Ве сна Гр
бић, дипл. инж. арх. – „Ин те гра ци ја ром ских на се ља у 
град ско тки во“; Бо рис Бу ње вац, дипл. маш. инж. – „Ло
ка циј ска до зво ла за из град њу ко ге не ра тор ског мо ду ла“; 
Дра га на Би кић, дипл. инж. арх. – „Стра те ги ја ин те грал
ног ур ба ног раз во ја цен трал не град ске зо не Кра ље ва 
или ур ба на ре ге не ра ци ја у на се љу Пиц ма ла у Кра ље
ву“; Ма ри ца Ми јај ло вић, дипл. инж. арх. и Не рић Не
над, дипл. инж. грађ. – „Кључ не пре пре ке бо љој прак си 
у уна пре ђе њу ква ли те та јав них про сто ра“; Алек сан дра 
Ти лин гер, дипл. инж. арх. – „Ур ба не ба ште Бе о гра да у 
кон тек сту про стор них мо гућ но сти и ур ба не ре гу ла ти ве“; 
Алек сан дра Ти лин гер, дипл. инж. арх., Бор ка Про тић, 
дипл. инж. арх. и Бор ко Пја нић, дипл. инж. арх. – „Еле
мен ти ур ба ног и ви зу е ле ног иден ти те та ула зноиз ла
зних пра ва ца Бе о гра да – Про грам ска осно ва за сту ди ју“; 
Бо ја на Бо жић, дипл. пр. пла нер – „За ни мљи ви бал ко ни 
и те ра се“; Ми ли ца Јак шић, дипл. инж. арх. – „Скри ве ни 
тр го ви Бе о гра да: Ис ку ства из ис тра жи ва ња не ких ли
ков ноам би јен тал них по тен ци ја ла гра да“; 

По след њег да на тра ја ња ово го ди шњег „Fo ru m ur ba
num – Сајaм ур ба ни зма“, то ком пре по дне ва, су бо та 22. 
ју ни, одр жа на је Отво ре на сед ни ца Из вр шног од бо ра 
МСУ са ак ту ел ним пи та њи ма чланова Секција и ана
ли зом Ску па. Го ди шњи скуп ур ба ни ста по зи тив но је 
оце њен, уз на по ме ну да пред ста вља на ста вак тра ди
ци је су сре та ња ур ба ни ста, ко ји ће се на ста ви ти и на
ред них го ди на.

 Ива на Ла зин

Комора дала 
велики допринос 
енергетској 
ефикасности 
зграда

Кон фе рен ци ја са те мом „Зе ле на енер ги ја Ср би је – 
Об но вљи ви из во ри енер ги је и енер гет ска ефи ка
сност“, одр жа на је 15. ју ла у хо те лу Ха јат, у ор га ни
за ци ји по слов ног ма га зи на BI ZLi fe. Кон фе рен ци ја 
је оку пи ла пред став ни ке над ле жних др жав них ор
га на и ин сти ту ци ја, при вред них и струч них ор га
ни за ци ја, и по себ но еко но ми ста ко ји се ба ве овом 
про бле ма ти ком. Кон фе рен ци ји су ис пред Ин же

њер ске ко мо ре Ср би је при су ство ва ли и уче ство
ва ли у ра ду – Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко
мо ре и проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. 

Кон фе рен ци ја је ре а ли зо ва на у фор ма ту два па не
ла са тeмама: „Об но вљи ви из во ри енер ги је“ и „Енер
гет ска ефи ка сност“. 

Пр ви па нел – „Об но вљи ви из во ри енер ги је“ отво
ри ла је Зо ра на Ми хај ло вић, ми ни стар ка енер ге ти ке, 
раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не, и од мах на гла
си ла да је Ср би ја пре у зе ла оба ве зу да до 2020. го ди не 
по ве ћа удео енер ги је из об но вљи вих из во ра у укуп
ној по тро шњи са са да шњих 21,2 на 27 од сто. Ди рек ти
ва ЕУ та ко ђе пред ви ђа да до 2020. го ди не ко ри шће ње 
об но вљи ве енер ги је у тран спор ту из но си нај ма ње де
сет од сто укуп не по тро шње го ри ва у Европ ској уни
ји. Што се енер гет ске ефи ка сно сти ти че, до вољ но је 
ре ћи да Ср би ја го ди шње тро ши две ми ли јар де евра 
на увоз енер ге на та, ко је тро ши крај ње не ра ци о нал но 
(чак три пу та ви ше енер ги је ко ри сти се у Ср би ји не
го у зе мља ма ЕУ).

Па нел са те мом „Енер гет ска ефи ка сност“ отво рио 
је мр Ве ли мир Илић, ми ни стар гра ђе ви нар ства и ур
ба ни зма и ис та као зна чај ЕЕ згра да и до бру са рад њу 
са Ин же њер ском ко мо ром Ср би је на овом за јед нич
ком про јек ту. На гла сио је да и на сво јим при ват ним 
објек ти ма уво ди об но вљи ве из во ре енер ги је (со лар
не па не ле и то плот не пум пе) и да је ва жно да и дру га 
ми ни стар ства, по ред ми ни стар ства гра ђе ви нар ства 
и ур ба ни зма, по др же ЕЕ, пре све га Ми ни стар ство фи
нан си ја. На и ме Свет ска бан ка и дру ге ме ђу на род не 
фи нан сиј ске ин сти ту ци је ну де при ват ном и јав ном 
сек то ру по вољ не кре ди те ко је тре ба при хва ти ти јер 
се бр зо от пла ћу ју.

У окви ру дру гог па не ла „Енер гет ска ефи ка сност“ из
ла га ње је имао и проф. др Дра го слав Шу ма рац у ко ме 
је ис та као да је ИКС као стру ков на ор га ни за ци ја, за
јед но са Ми ни стар ством гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма 

Министар мр Велимир Илић говори на Конференцији 
„Зелена енергија Србије – Обновљиви извори енергије 
и енергетска ефикасност“ на којој су представници 
Коморе имали запажено учешће
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из ра ди ла два Пра вил ни ка о енер гет ској ефи ка сно сти 
згра да и да је од стра не Ми ни стар ства од ре ђе на за 
спро во ђе ње обу ке за струч не ис пи те из обла сти ЕЕ 
згра да. До са да је обу ку при ја ви ло око 1500, а струч ни 
ис пит по ло жи ло око 1000 ин же ње ра, и до би ло ли цен цу 
број 381. Про фе сор Шу ма рац је на гла сио да је у Ср би
ји по сто ји око три ми ли о на обје ка та у ко ји ма се са да 
тро ши из ме ђу 150 и 200 ки ло ват ча со ва по ква дра ту 
го ди шње, док у Европ ској уни ји та по тро шња из но си 
из ме ђу 50 и 70 ки ло ват са ти. За ефи ка сни ју ре а ли за
ци ју про јек та „Енер гет ска ефи ка сност у згра дар ству“ 
нео п ход но је об у чи ти и за по сли ти 2.000 ли цен ци ра
них ин же ње ра, ка ко би сви објек ти у зе мљи мо гли да 
бу ду ка те го ри са ни. Уво ђе ње енер гет ског па со ша по
ску пе ло је из град њу за пет од сто, али ће кон тро ла по
тро шње енер ги је омо гу ћи ти да се уве ду ме ре штед
ње, па се по вра ћај уло же них сред ста ва у енер гет ску 
ефи ка сност мо же оче ки ва ти за пет до шест го ди на. На 
при мер Аме ри кан ци су до ка за ли да се 1 kWh енер ги је 
мо же до би ти ула га њем 7 цен ти из град њом но вих по
стро је ња или ула га њем 2,5 цен ти ме ра ма штед ње. Ја
сно је да се штед ња три пу та еко ном ски ис пла ти. 

 Ми ла на Ми ло вић

57. СА јАМ ТЕх НИ КЕ – БЕ о ГрАД, 13-17. МАј

У бу дућ ност 
за ко ра чи ло 
600 из ла га ча

Ме ђу на род ни са јам тех ни ке и тех нич ких до стиг
ну ћа, 57. по ре ду, одр жан је од 13. до 17. ма ја под  
сло га ном „Ко рак у бу дућ ност“ уз уче шће ви ше од 
600 из ла га ча из 22 зе мље све та ко ји су се пред
ста ви ли, тек на по ло ви ни из ла гач ког про сто ра 
Бе о град ског сај ма, и то ис кљу чи во „под кро вом“, 
од но сно, у ха ла ма 1, 1а, 2, 3, 3а и 4. По ред по је ди
нач них до ма ћих и из ла га ча из Не мач ке, Хр ват
ске, Аустри је, Бел ги је, БиХ, Бу гар ске, Ита ли је, Ко
ре је, Ма ке до ни је, Пољ ске, Ру си је, САД, Швај цар ске, 
Швед ске, Тај ва на (НР Ки на), Тур ске и Ве ли ке Бри
та ни је, сво ју при вре ду су кроз на ци о нал не из ло
жбе пред ста ви ли Че шка, Сло вач ка, Сло ве ни ја, Ма
ђар ска и Хр ват ска.

Са јам тех ни ке као сва ке и ове го ди не имао је бо
гат струч ни пра те ћи про грам, у окви ру ко га су би ле  
пред ста вље не број не тех но ло шке но во сти и ино ва ци је. 
Та ко је Фонд за ино ва ци о не де лат но сти, ко ји на сту па 
под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства про све те, на у
ке и тех но ло шког раз во ја, пред ста вио ре зул та те Про
јек та по др шке ино ва ци ја ма у Ср би ји, у ко ме је и Ин
же њер ска ко мо ра Ср би је да ла до при нос уче ству ју ћи 

на па нел ди ску си ји са те мом – „Об но вљи ви из во ри и 
ра ци о нал на по тро шња енер ги је“. На „па не лу“ је Ин
же њер ску ко мо ру Ср би је пред ста вљао „три јум ви рат“ 
ИКС – Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо ре, проф. 
др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти не ИКС и 
Ја смин ка Па вло вић, ру ко во ди лац Оде ље ња енер гет ске 
ефи ка сно сти и гра ђе вин ских про из во да у Ми ни стар
ству гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма Ср би је. Ка ко и сле
ду је, Пред сед ник Ко мо ре је са мо по здра вио пру сут не, 
а пре да ва чи, пре ци зни је ре ћи, пре но си о ци ис ку ства 
би ли су „оста ли“. Та ко је Ја смин ка Па вло вић го во ри ла 
о са рад њи МГУ и ИКС, кроз из ра ду под за кон ских ака
та (пра вил ни ка о ЕЕ и енер гет ским па со ши ма згра да). 
Про фе сор Шу ма рац је го во рио о про гра му еду ка ци је 
за енер гет ску ефи ка сност згра да (ЕЕЗ), као усло ву за 
до би ја ње спе ци ја ли стич ке ли цен це за ЕЕЗ, ис та кав
ши да је у про те клих го ди ну да на ви ше од 1.600 чла
но ва Ко мо ре за вр ши ло обу ку, али и да је до са да из
да то бли зу 794 ЕЕЗ ли цен ци.

Као и претход них два де се так го ди на Бе о град ски са
јам је на гра дио нај бо ље про из во де, али и про гра ме/
тех но ло ги је, док је Удру же ње еко ном ских про па ган
ди ста Ср би је (УЕПС) на гра ди ло нај бо ље из ла гач ке по
ду хва те.

На гра де „Ко рак у бу дућ ност“ за ино ва тив не про
из во де и тех но ло ги је на 57. Сај му тех ни ке до би ле су 
три ком па ни је: за област „Ин те гра“ – RAIС Ltd. Bul ga ri 
за CNC VER TI CAL MAC HI NING CEN TER – M550; oбласт 
„Елек тро е нер ге ти ка“ – АТБ СЕ ВЕР д.о.о. Су бо ти ца за 
мо тор за нафт не бу шо ти не и те шке усло ве ра да, ти
па: 2.СRZKIT 423Lk6; област „Тер мо тех ни ка и про це
сна тех ни ка“ – СО КО ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ, Бе о град за рас
хлад ни ка скад ни си стем RKС.RC10/5.

По себ ним при зна њем „Ко рак у бу дућ ност“ на гра ђе
но је де сет из ла га ча у шест ка те го ри ја: област „До ме
ти“ – ТЕHNOEХPORT д.о.о. Ин ђи ја за си фон су до пе ре 
фи 60 са inox ре шет ка стим умет ком; област „Ин те
гра“ – ENGEL AUСTRIA GmbH, Аустри ја за ма ши ну за 
бри зга ње пла сти ке, мо дел VC 1800/300СPEX, АН ГРОС 
д.о.о. Тр сте ник за хи дра у лич ки ци лин даркап су лу за 
хи дра у лич не пре се, ELTRAСIN д.о.о. Бе о град за „Rol ler 
Top“ тран спорт ни си стем са ин спек ци јом па ко ва ња 
и BOSCH REX ROT H AG за Mehatronic System Solution 
Handling DCL 108; област „Те ле ко му ни ка ци је“ – ADV 
SMART SOLUTION, Бе о град за апли ка ци ју за сла ње E
mail по ру ка; област „Елек тро е не ре ти ка“ – ИН СТИ ТУТ 
МИ ХАЈ ЛО ПУ ПИН, Бе о град за си стем за си му ла ци ју 
и пла ни ра ње ди стри бу и ра не ми кромре же ба зи ра не 
на об но вљи вим из во ри ма енер ги је и AN TEL CO д.о.о. 
Бе о град за од вод ник пре на по на, тип MAA 198/LD3; об
ласт „Мереко“ – НО ВИ ЛОГ д.о.о. Но ви Сад за ди ги тал
ну сон ду за ме ре ње спек тра при род ног га ма зра че ња 
у бу шо ти на ма, GR 312 С; област „Ра све та“ – NO PAL LUX 
д.о.о. Но ви Сад за ма ске од де ко ра тив них ма те ри ја ла 
за мо ду лар ни си стем IN TER IO.

По већ ство ре ној тра ди ци ји, та ко ђе, сви чла но ви Ко
мо ре мо гли су бес плат но да по гле да ју 57. Са јам тех
ни ке, од но сно, да до би ју бес плат ну ула зни цу. За то 
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пра во/мо гућ ност Ко мо ра је из дво ји ла 352.000  ди на
ра, од но сно, ку пље но је 1.100 ула зни ца.

 Ми љан Ша бо вић

оскари за 
кровопокривачку 
браншу 

Пр вог пет ка у ју лу (5. VII) ком па ни ја „По ти сјеКа
њи жа“ члан Ton dach гру пе ор га ни зо ва ла је по се ту 
Ви на ри ји „Звон ко Бог дан“ на Па ли ћу, по бед ни ку 
европ ског кон кур са „Про фе си о на лац за кров Евро
пе 2012“. Не тре ба на гла ша ва ти да је по кри вач за 
кров Ви на ри је про из ве ден у „По ти сју Ка њи жа“.

На гра дом „Про фе си о на лац за кров“, нај ве ћа европ
ска гру па за про из вод њу кров ног по кри ва ча – цре па, 
од пе че не гли не, Ton dach гру па, са се ди штем у Аустри
ји (Ton dach Gleinstätten a. d.) и са по слов ним опе ра ци
ја ма у 13 зе ма ља Евро пе, по дру ги пут од 2008. го ди не, 
ор га ни зо ва ла је над ме та ње кровопoкривача ко ји ис
кљу чи во ко ри сте про из во де Тondach гру пе. Над ме та
ње „Ton dach Про фе си о на лац за кров Евро пе 2012“ од
ви ја ло се у два нивоa: на ци о нал ни и ме ђу на род ни. За 
на ци о нал ни ни во би ло је при ја вље но 660 кро во ва и 
кро воп кри ва ча из 13 зе ма ља од Аустри је, Че шке, Сло
вач ке, Ма ђар ске, пре ко Ру му ни је, Ма ке до ни је, Ср би
је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, до Бу гар ске, Хр
ват ске, Сло ве ни је, али и са Ко со ва. На ме ђу на род ном 
ни воу пра во над ме та ња има ли су по три пр во пла си
ра на у сва кој од 13 др жа ва, од но сно, бли зу 40 кро во ва 
и кро во по кри ва ча. 

Ме ђу че тр де се так нај бо љих на на ци о нал ним над
ме та њи ма шам пи он је по ста ла Ви на ри ја „Звон ко Бог
дан“ са Па ли ћа из Ср би је. По бед ни ку је при па ло во
зи ло VW Ama rok, TDI 4x4 вред но два де се так хи ља да 
евра. Дру го ме сто и 2.500 евра при па ло је кро ву Ка пе ле 
Св. Ане у ме сту Бре занy у Че шкој, док је тре ћа на гра да 
од 1.500 евра оти шла кро ву по ро дич не ку ће у Хај ду со
бо слу (Hajdúszoboszló) у Ма ђар ској. 

А сад не ко ли ко ре чи и по да та ка о три нај бо ља кро
ва и кро во по кри ва ча.

Кров ни склоп објек та Ви на ри је „Звон ко Бог дан“ сво
јом мор фо ло ги јом и ма те ри ја ли за ци јом пред ста вља 
те жи шни мо тив ар хи тек тон ског из ра за овог објек та, 
ко ји од ли ку је дух сред ње ве ков ног, од но сно ре ги о нал
ног ар хи тек тон ског на сле ђа. Кров не по вр ши не од при
бли жно 2.800 ква драт них ме та ра по кри ве не су про
из во дом Ton dach Go tik Bi ber у три раз ли чи те гла зу ре: 
Ама де ус при род но цр ве на, бе ла, зе ле на, жу та. Кро во
по кри вач је би ла Su za na Va ku laTuk из Су бо ти це у чи
јем се ра ду ла ко пре по зна је при су ство кре а тив но сти 
ко ја те жи оства ре њу ар хи тек тон ског ква ли те та ви со
ког ни воа. 

Ка пе лу Св. Ане у Бре зану ре кон стру и сао је J. B. San ti ni 
у ба рок ногот ском сти лу 1707. го ди не. Са да је ура ђе но 
пре по кри ва ње Ton dach ће ра ми дом, природнo цр ве не 
бо је, на по вр ши ни од 472 ква драт на ме та ра, а ту опе
ра ци ју из вео је Ка рел Мар кварт из Пра га. Ће ра ми да је 
по ста вље на на ку по лу у мал тер ску по сте љи цу. Та ко ђе је 
мај стор Ка рел из вр шио и са на ци ју кро ва ове исто риј ске 
згра де, не на ру ша ва ју ћи њен ори ги нал ни из глед. 

Кров по ро дич не ку ће у Хај ду шо бо шу од 390 ква драт
них ме та ра ура дио је кро во по кри вач ки тан дем Пе
тер На ђи – Жолт Ви раг (Nagy Péter – Virág Zsolt) уз по
моћ цре па Ton dach Bi ber, ен го ба ан тик бо је. Ина че, 
по ред по ро дич не ку ће по сто ји и лет њи ко вац са гра
ђен у истом сти лу. Згра да пред ста вља спој мо дер ног 
и тра ди ци о нал ног сти ла. Код из бо ра по крив ног ма
те ри ја ла у пр вом пла ну је био при род ни ма те ри јал 
Тоndach. По ста вља ње упе ча тљи во по ка зу је ка ко еле
гант но мо же де ло ва ти ко ну сно по кри ва ње из ве де но 
струч ном ру ком мај сто ра.

 Јелена Вучетић

Кров Винарије „Звонко Богдан“ на Палићу 
проглашен је за најлепши у Европи (горе), док је 
Suzana Vakula–Tuk (друга с лева, доле) постала 
шампион конкурса „Tondach – Професионалац 
за кров Европе 2012“, па су за награду добили 
peak-up возило VW Amarok TDI 4x4
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оД Го Вор НоСТ прЕ МА прА ВИ ЛИ МА СТрУ КЕ

КС и ИКС 
успо ста ви ли 
са рад њу

У ци љу пре ва зи ла же ња и ре ша ва ња пр о бле ма пр
о у зро ко ва них не до ста ци ма пр о јект не до ку мен та
ци је ЈП „Ко ри до ри Ср би је“, пре не ко ли ко ме се ци, 
фор ми ра ли су Гру пу за на кнад ну пр о ве ру и кон
тро лу пр о јект не до ку мен та ци је за из град њу ауто
пут них де о ни ца Е75, Е80, Е763. Основ на иде ја 
је да се пр о ак тив ним при сту пом пред у пре де пр
о бле ми ко ји за по сле ди цу има ју пр о ду же ње ро
ко ва за из град њу и зна чај но по ве ћа ва ње ин ве
сти ци о них тр о шко ва из град ње. У скла ду са тим 
опре де ље њем ус по ста вље на је са рад ња „Ко ри до
ра Ср би је“(КС) и Ин же њер ске ко мо ре Ср би је (ИКС) 
оби ла ском ра до ва и гра ди ли шта де о ни це Ниш – 
Бе ла Па лан ка.

Из град ња Ко ри до ра 10 кр оз Ср би ју го ди на ма је ак
ту ел на те ма у струч ној, али и ши рој јав но сти Ср би је. 
Пре ма обе ћа њи ма љу ди над ле жних за ње го ву из град
њу тај по сао је одав но тре ба ло да бу де за вр шен. Обе ћа
ња ко ја су да ва на у пр о шло сти де ман то ва ло је вре ме, 
а нај но ви је пр о це не над ле жних у Јав ном пред у зе ћу 
„Ко ри до ри Ср би је“ пред ви ђа ју за вр ше так свих де о ни
ца нај ка сни је до по ло ви не 2016. го ди не. До кра ја 2016. 
го ди не пред ви ђен је и за вр ше так де о ни ца на ауто пу
ту Бе о град – Ју жни Ја дран, од Обре нов ца до Пре љи не. 
Сред ства за из град њу ауто пу те ва кр оз Ср би ју у пот пу
но сти су обез бе ђе на пу тем ме ђу на род них кре ди та, а 
као је дан од раз ло га за успо ре ну из град њу, по ред не
до вољ но сред ста ва за ре ша ва ње екс про при ја ци је, на
во де се не до ста ци пр о јект не до ку мен та ци је. 

Пр о јек ти по ко ји ма се вр ши из град ња ауто пу те ва ве
ри фи ко ва ни су од стра не свих над ле жних др жав них 
ин сти ту ци ја и ко ми си ја и ком плет ни су у фор мал но
прав ном сми слу. Пр о блем се, ме ђу тим, ја вља због то
га што, у ве ли кој ме ри, пр о јек ти “па да ју” у прак си и 
то као ре зул тат има зна чај не не пред ви ђе не тр о шко
ве за пре про јек то ва ње, са на ци ју ло ка ци ја и од штет
не зах те ве из во ђа ча ра до ва ко ји се кре ћу у ин тер ва
лу од не ко ли ко сто ти на хи ља да до не ко ли ко ми ли о на 
евра. Укуп на ште та ко ју ће др жа ва и гра ђа ни Ср би је 
пла ти ти, на Ко ри до ру 10, због не а де кват них пр о је ка
та, ви де ће се у на ред ним го ди на ма, на кон што се пред 
над ле жним ин сти ту ци ја ма оце ни оправ да ност сва ког 
по је ди нач ног зах те ва. Уз до дат не тр о шко ве под ра зу
ме ва се и по ме ра ње пла ни ра них ро ко ва из град ње јер, 
по пра ви лу, сва ки од штет ни зах тев из во ђа ча ра до ва 
по ред нов ча ног де ла са др жи и зах тев за до дат но вре
ме за из во ђе ње ра до ва.

Мањ ка ви пр о јек ти, ра ђе ни у кан це ла ри ји, без ре ле
вант них ис тра жи ва ња на те ре ну, као раз лог за сто ја на 
из град њи ауто пу те ва и до дат них тр о шко ва, отва ра ју 
пи та ње да ли је то та ко мо ра ло да бу де и шта је раз лог 
због ко јег је стру ка у од ре ђе ним слу ча је ви ма за ка за
ла? Да ли су то крат ки ро ко ви ко је су по ли ти ча ри за цр
та ли на осно ву њи хо ве „ра чу ни це“, не до ста так сред ста
ва за те рен ска ис тра жи ва ња или јед но став но не мар и 
нео д го вор ност пр о јек та на та, оста је да се ана ли зи ра. И 
то је нео п ход но ура ди ти што пре, да нам се гре шке не 
би по на вља ле. Са дру ге стра не, ва жно је да се по кре не 
и пи та ње од го вор но сти ин сти ту ци ја ко је су ста ле иза 
пр о је ка та ко ји су се по ка за ли као из вор нај ве ћих пр
о бле ма на из град њи ин фра струк ту ре у на шој зе мљи, 
јер се на гре шке у пр о јек ти ма не мо же и не сме, у бу
дућ но сти гле да ти као на не срећ ни слу чај.

По ди за ње све сти о од го вор но сти свих уче сни ка у 
пр о це си ма пла ни ра ња, пр о јек то ва ња и из град ње по
ста вља се као им пе ра тив. Та ко ђе, нео п ход но је по ра
ди ти на ства ра њу ефи ка сни јег ме ха ни зма и ин стру

Милован Главоњић и Глигор Обреновић били су 
у делегацији Коморе која је обишла градилишта 
на краку С (Ниш–Димитровград) Коридора 10
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ме на та у ре а ли за ци ји ак ти ви ра ња по ли са оси гу ра ња 
на од го вор ност од гре шке ин же ње ра ка ко би се на док
на ди ла ма те ри јал на ште та од гре ша ка и за шти ти ли 
ин те ре си др жа ве Ср би је. Ка ко на во де у „Ко ри до ри ма 
Ср би је“, на по сло ви ма пр о ве ре и кон тро ле пр о јект
не до ку мен та ци је, ин тен зив но се ра ди, пр о бле ми се 
иден ти фи ку ју и по кре ће се ини ци ја ти ва за њи хо во 
ре ша ва ње. Ис ку ства са Ко ри до ром 10 ко ри сте се на 
пр о јек ти ма Бе о град – Ју жни Ја дран и Оби ла зни ца око 
Бе о гра да.

Из град ња Ко ри до ра 10 и ауто пу та Бе о град – Ју жни 
Ја дран Е 763, у на ро ду по знат и као Ко ри дор 11, су ме
ђу нај зна чај ни јим и  нај сло же ни јим ин фра струк тур
ним пр о јек ти ма ко ји се у Ср би ји тре нут но ре а ли зу ју 
и под ра зу ме ва ју ан га жо ва ње нај струч ни јих ка дро ва 
из раз ли чи тих обла сти. У том ци љу ус по ста вље на је 
са рад ња ЈП „Ко ри до ри Ср би је“ и Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, ко ја ће у на ред ном пе ри о ду ре зул ти ра ти и 
пот пи си ва њем зва нич ног пр о то ко ла о са рад њи, ма да 
је не по сред на са рад ња већ от по че ла. На и ме, 25. ју на 
орга ни зо ва на је пр ва за јед нич ка по се та гра ди ли шти
ма ис точ ног кра ка Ниш и Бе ла Па лан ка, Е 80, на Ко
ри до ру 10. Де ле га ци ју Ин же њер ске ко мо ре Ср би је са
чи ња ва ли су Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо ре 
и Гли гор Обре но вић, пот пред сед ник ИО ИКС, док су 
„Ко ри до ре Ср би је“ пред ста вља ли Ми о драг Ко стић, по
моћ ник ди рек то ра КС, Ми шел Са бо, ди рек тор Сек то ра 
за тех нич ке при пре ме и пр о јек то ва ње, Ду шан Ми јук, 
шеф пр о јек та Ис ток, као и пред став ни ци струч ног над
зо ра. Оби ђе на је тра са бу ду ћег па ра лел ног не ко мер
ци јал ног пу та Бе ла Па лан ка – Пи рот (за пад) и то де о
ни це у зо ни из ме не тра се кр оз се ло Цр но кли ште као и 
гра ди ли ште на де о ни ци Цр ве на Ре ка – Чи флик, где су 
пред став ни ци „Ко ри до ра Ср би је“ ука за ли на пр о блем 
са по сто је ћом пумп ном ста ни цом ло кал ног се о ског 
во до во да у се лу Кле ње, ко ја се на ла зи на тра си ауто
пу та, а чи је из ме шта ње ни је пред ви ђе но пр о јек том. 
По ред на ве де них гра ди ли шта, за јед нич ка де ле га ци ја 
об и шла је кли зи шта на ло ка ци ји 36 + 600 и 46+625 км 
ко ји су ди рект на по сле ди ца не до вољ не ге о ло шкоге
о ме ха нич ке ис тра же но сти те ре на и спрам то га не по
у зда них пр о јект них ре ше ња ко си на усе ка. На кнад но 
из ра ђе на пр о јект на до ку мен та ци ја и ре ше ња са на ци је 
до дат но по ве ћа ва ју тр о шко ве из град ње за око 500.000 
евра, од но сно, 150.000 евра. У ове ци фре ни су ура чу
на те на кна де тр о шко ва за за сто је у ра ду.

Пр ва за јед нич ка по се та ИКС и КС за вр ше на је оби
ла ском ту не ла Бан ца ре во, из ла зног, ис точ ног пор та
ла, ана ли зи ра ни су ра до ви на оси гу ра њу ле ве ко си не 
ис точ ног пор та ла, као и ула зак у де сну ту нел ску цев. 
Ин тен зив ни ја са рад ња „Ко ри до ра Ср би је“ и Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је тре ба ло би да до ве де до по ди за ња 
све сти о ва жно сти ова квих пр о је ка та, као и бо ље ин
фор ми са но сти јав но сти о сте пе ну из град ње нај ва жни
је ауто пут не са о бра ћај не мре же, али и упо зна ва ња 
јав но сти са пр о бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва мо при
ли ком ре а ли за ци је пр о јек та из град ње Ко ри до ра 10 у 
Ср би ји.  М.М. и Р.О.Д.

Су срет КС 
и по слов них 
парт не ра

Пред у зе ће „Ко ри до ри Ср би је“ ор га ни зо ва ло је су
срет са по слов ним парт не ри ма ангажовaним на 
из град њи Ко ри до ра 10 и ауто пу та Бе о град – Ју жни 
Ја дран (Е 763) у на ро ду и ме ди ји ма озна чен и као 
Ко ри дор 11, а по во дом ана ли зе до са да шњих ре зул
та та оства ре них у гра ђе вин ској се зо ни 2013. Скуп 
је одр жан 4. ју ла у При вред ној ко мо ри Ср би је, а 
по ред по слов них парт не ра (про јек та на та, из во ђа
ча ра до ва и ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти
ту ци ја – кре ди то ра) при су ство ва ли су му и број
ни чла но ви Ин же њер ске ко мо ре Србиjе, од но сно, 
пред став ни ци Се кре та ри ја та ИКС.

„Пу но кон крет них про бле ма је у про те клих шест 
ме се ци ре ше но и то љу ди ко ји су ов де нај бо ље зна ју“, 
ис та као је Дми тар Ђу ро вић, ди рек тор „Ко ри до ра Ср
би је“. „Мо гу да ис так нем, са ве ли ким за до вољ ством, 

Дмитар Ђуровић, директор „Коридора Србије“ 
представио је пословним партнерима динамику 
реализације послова на Коридорима 10 и 11 и 
обавестио их о раскидању уговора са „Алпином“
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да смо у про те клом пе ри о ду си стем ра да по ди гли на 
је дан ви ши ни во и да је ме ђу свим уче сни ци ма у по
слу ство ре на ква ли тет на ко му ни ка ци ја и ат мос фе ра 
ко ја га ран ту је до бре ефек те. У прет ход на три ме се ца 
пот пи са но је се дам но вих уго во ра на Ко ри до ру 10. Ина
че, ове гра ђе вин ске се зо не ди на ми ка из во ђе ња ра до
ва је на ви со ком ни воу, али има мо и из ве сних те шко
ћа око фи нан си ра ња де о ни це Срп ска ку ћа – Ле во со је. 
Та ко ђе, пла ни ра мо да се ин те зив ни је ан га жу је мо на  
за вр шет ку Оби ла зни це око Бе о гра да“.

На ску пу је још би ло ре чи о си ту а ци ји са аустриј ском 
ком па ни јом „Ал пи на“ (Al pi ne Bau Gmbh) ко ја је ан га жо
ва на на две де о ни це Е80 (Пи рот Ис ток – Ди ми тров град 
и оби ла зни ца око Ди ми тров гра да), од но сно, на че ти ри 
ЛОТа. Укуп на вред ност уго во ре них по сло ва за обе де
о ни це из но си 59,3 ми ли о на евра. У ме ђу вре ме ну „Ал
пи на“ је бан кро ти ра ла, а „Ко ри до ри Ср би је“ су 6. ав гу ста 
са оп шти ли да су рас ки ну ли уго во ре са Аустри јан ци ма, 
али и от по че ли про цес на пла те две бан кар ске га ран ци је 
и де по зи та укуп не вред но сти ве ће од 10 ми ли о на евра. 
Бан кар ска га ран ци ја за до бро оба вље ни по сао вред на 
је 5,14, а за по вра ћај аван са 2,73, док је де по зит за от кла
ња ње не до ста та ка у га рант ном ро ку у из но су од 2,96 ми
ли о на евра. Ина че, у тре нут ку бан кро ти ра ња „Ал пи на“ 
је би ла за вр ши ла од 45,8 до 86,56 од сто уго во ре них по
сло ва. За све из ве де не ра до ве „Ал пи ни“ је укуп но пла
ће но не што ма ње од 29,5 ми ли о на евра. М.М. и Р.О.Д.

обе ле жен 
8. ав густ – Дан 
гра ђе ви на ра 
Ср би је

Дан гра ђе ви на ра Ср би је – 8. ав густ обе ле жи ле су 
две нај ве ће син ди кал не ор га ни за ци је у Ср би ји  
Са вез са мо стал них син ди ка та (ССС) и Асоцијацијa 
сло бод них и не за ви сних син ди ка та (АСНС) са оп
штив ши да je у Ср би ји тре нут но ре ги стро ва но 70 – 
80.000 рад ни ка, али и да је пре ко 25.000 оних ко ји 
ра де „на цр но“. Зва нич на ста ти сти ка бе ле жи око 
пет од сто ма ње за по сле них/при ја вље них у од но
су на пе ри од од пре го ди ну да на. Про сеч на за ра
да у срп ском гра ђе ви нар ству је 34.000 ди на ра и 
са мо је за око 200 ди на ра ве ћа не го про шле го ди
не, али и за 10.000 ди на ра ма ња од ово го ди шњих 
про сеч них за ра да у Ре пу бли ци. Са мо стал ни син
ди ка ти тра же од Вла де да не по зи ва/за по шља ва 
стра не гра ђе вин ске фир ме у Ср би ји док је број не
за по сле них из над 15 од сто. Пред став ни ци АСНС 
по ру чи ли су Вла ди и ре сор ним ми ни стар стви ма 
да је си ту а ци ја алар мант на и да се „ко нач но мо ра 

кре ну ти са ре ша ва њем про бле ма у гра ђе вин ској 
ин ду стри ји, ка ко не би до шло до сло ма и ко лап са 
гра ђе вин ске опе ра ти ве“. 

Је ди на све тла тач ка за Дан гра ђе ви на ра би ла је из
ја ва мр Ве ли ми ра Или ћа, ми ни стра гра ђе ви нар ства 
и ур ба ни зма, да је 8. ав гу ста Ки не ско ми ни стар ство 
еко но ми је одо бри ло кре дит од 344 ми ли о на до ла ра за 
град њу „Ко ри до ра 11“, ко ји ће би ти уло жен у две но ве де
о ни це, од Обре нов ца до Уба и од Лај ков ца до Љи га, на 
ко ји ма ће ра до ви по че ти у сеп тем бру. Укуп на ду жи на 
тих де о ни ца је око 50 ки ло ме та ра, а глав ни из во ђач ра
до ва је Шан донг хајспид гру па из Ки не. Ки не ско ми ни
стар ство је одо бри ло кре дит, као по след ња ин стан ца у 
пред ви ђе ној про це ду ри, на кон што је Екс им бан ка Ки
не одо бри ла тај кре дит кра јем ју на ове го ди не. За хва
љу ју ћи овом кре ди ту по сла ће би ти за хи ља де  но вих 
рад ни ка. И то ни је све у ле пој ми ни стар ској по сла ни ци 
– две но ве кон це си је на пра гу су пот пи си ва ња, а реч је 
о де о ни ца ма – од мо ста Зе мун  Бор ча до Обре нов ца, 
са још јед ним мо стом на Са ви и ве ли ком сур чин ском 
пе тљом, од но сно од Пре љи не до По же ге.

Дан гра ђе ви на ра Ср би је се обе ле жа ва у знак се ћа
ња на тро днев ни штрајк гра ђе вин ских рад ни ка Ср би је 
ко ји је окон чан 8. ав гу ста 1940. го ди не, ко ји је усле дио 
по сле не у спе шних пре го во ра син ди ка та и по сло да ва
ца око про ме не ко лек тив ног уго во ра за гра ђе ви нар
ство, а по себ но у де лу при ла го ђа ва ња из но са над ни
ца по ра сту тро шко ва жи во та.

 Је ле на Ву че тић
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Ти хо мир Об ра до вић*

Ме ђу пр вим ак ци ја ма Ва шег 
ми ни стар ства био је про ду же так 
ва же ња За ко на о под сти ца ју гра
ђе вин ске ин ду стри је  Ре пу бли

ке Ср би је у усло ви ма еко ном ске 
кри зе. На зи ру ли се пр ви ре зул
та ти у прак си?

Тач но је да ми же ли мо да по др
жи мо гра ђе ви на ре и про из вод њу 

гра ђе вин ског ма те ри ја ла у би ло 
ка квим по сло ви ма ко ји ће се да ти, 
али јед но став но има мо ве ли ких 
про бле ма у то ме. Мно ге фир ме ко
је су уче ство ва ле у про јек ти ма гра
ђе вин ске ин ду стри је у прет ход ној 

Мр Велимир Илић, министар грађевинaрства 
и урбанизма у Влади Републике Србије

Инжењери су највећи 
капитал ове државе

„По зи вам све ин же ње ре ко ји у про јек това њу по шту ју на шу гра ди тељ ску тра ди ци ју да се при кљу
че на шој ак ци ји ’Про је кат им пле мен та ци је гра ди тељ ског на сле ђа Ср би је’, по знат под на зи вом 
’Срп ска тра ди ци о нал на ку ћа’, да их ор га ни зу је мо на ра знораз не на чи не, да са ра ђу је мо, да за
јед нич ки ’пре пла ви мо’ Ср би ју ка ко би до би ла сво је на ци о нал не објек те ка рак те ри стич не за 
срп ско гра ђе ви нар ство“ – апе лу је ми ни стар Илић
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вла ди да нас су у сте ча ју, па не мо гу 
да за вр ше од ре ђе не по сло ве ко је су 
ра ди ли и не до ста вља ју бла го вре
ме но си ту а ци је, та ко да за онај део 
сред ста ва ко ји има мо и мо же мо да 
пла ти мо не ма ко да нам на пра ви 
си ту а ци ју, за то што фир ме ни су 
на здра вим но га ма па не мо гу то 
да ра де и за вр ше. Ве ли ка је ште та 
у овом пе ри о ду што се ја ко мно
го гра ђе вин ских фир ми на ла зи у 
сте ча ју, пред сте чај ном по ступ ку, у 
бло ка да ма, ра зно ра зним про бле
ми ма, у не на пла ће ним ра чу ни ма 
и од стра не др жа ве, од ре ђе них ин
сти ту ци ја, ло кал них вла сти, и има 
мно го ду го ва ња ме ђу соб них и та ко 
да ље, што ства ра јед ну ве о ма ло шу 
ат мос фе ру, је дан лош ам би јент за 
ин ве сти то ре ко ји до ла зе у Ср би ју 
да би се по ја ви ли на тен де ри ма да 
би до би ли од ре ђе не по сло ве и та
ко да ље. За то је на на ма је дан ве
ли ки за да так да што ви ше фир ми 
до ве де мо у си ту а ци ју да мо гу да 
кон ку ри шу, да мо гу да се по ја ве, 
да мо гу да бу ду по ди зво ђа чи, да 
по вра те оне ли цен це и сер ти фи
ка те ко је су има ли. За то по ку ша
ва мо да им по мог не мо ка ко је год 
то мо гу ће, кроз ра зно ра зне по сло
ве ко јих ће би ти. Гра ђе ви на ри су 
у про бле му из јед ног раз ло га што 
је мно го фир ми ра ди ло ва ни. Ми 
смо укуп но има ли по сла у Ира ку 
у јед ном пе ри о ду за 19 ми ли јар ди 
до ла ра за гра ђе вин ске ра до ве. И 
то је те шко са да све на до ме сти ти 
са мо са тр жи штем ко је има ју гра
ђе ви на ри у Ср би ји. Мо ра мо из ла
зи ти и на стра на гра ди ли шта, мо
ра мо се по ја вљи ва ти на по љу, али 
је про блем на ших фир ми ко је не
ма ју мо гућ ност из ла ска на стра на 
тр жи шта, јер не ма мо ми бан ку  ко
ју дру ге др жа ве има ју за сво је гра
ђе ви на ре, ко ја пра ти њи хов из лаз 
ва ни, ко ја их сти му ли ше, ко ја им 
да је по вољ не кре дит не ли ни је да 
мо гу да се по ја ве на стра ним тен
де ри ма и ко ја им да је га ран ци је 
др жа ве да би мо гли да се по ја ве 
на стра ном тр жи шту, и та ко да ље. 
То је су шти на. Ми се ов де бо ри мо 
за јед но ма ло тр жи ште, и ево сад 
кроз тен дер ко ји смо ми об ја ви ли 
за ста но ве со ци јал ног ста но ва ња, 
не мо же мо да поч не мо да гра ди

мо! За што? За то што јед ни дру ги
ма оба ра ју тен дер.То ли ка је на ва
ла гра ђе вин ских фир ми на не ке 
по сло ве ко ји се по ја ве да због нај
ма њих сит ни ца оба ра ју тен де ре 
и ми ево по ла го ди не не мо же мо 
да кре не мо у ре а ли за ци ју про јек
та за ко ји је 100 од сто обез бе ђе но 
фи нан си ра ње.

Aли има и дру га чи јих при ме ра. 
По чет ком ју на ме се ца смо би ли 
у зва нич ној по се ти Ира ку и срп
ским гра ђе ви на ри ма су обез бе ђе
ни по сло ви у вред но сти од укуп но 
120 ми ли о на до ла ра, при че му је 
усво јен мој пред лог да на тен де ри
ма за од ре ђе не по сло ве уче ству ју 
са мо срп ске ком па ни је. На и ме, на 
тен де ру за из град њу ста но ва кон
ку ри са ће шест срп ских фир ми, док 
је пре о ста лих 60 ми ли о на до ла ра 
на ме ње но ре кон струк ци ји пу те ва 
ко ја се ну ди на шој ни ско град њи. 
Ирач ко ру ко вод ство оче ку је да се 
на ши гра ђе ви на ри по ја ве на гра
ди ли шти ма за два ме се ца, а по
ред уго во ре них 120 ми ли о на до ла
ра, по ну ђе ни су нам и про јек ти у 
ис тој вред но сти ко ји се мо гу ре а
ли зо ва ти за јед но са ирач ким гра
ђе вин ским ком па ни ја ма.

Та ко ђе смо би ли у зва нич ној по
се ти На род ној ре пу бли ци Ки ни, од 
17. до 22. ју на. У раз го во ри ма са ру
ко вод ством Екс им бан ке, ко ја фи
нан си ра про је кат из град ње де о ни
це ауто пу та „Ко ри дор 11“ де о ни ца 
ЉигОбре но вац, до го во ре но је да 
про це ду ра до би ја ња кре ди та бу де 
за вр ше на до кра ја ју ла ка ко се не 
би ка сни ло са про јек то ва ним ро
ко ви ма за из град њу по ме ну те де о
ни це. Овај уго во ре ни кре дит за из
град њу „Ко ри до ра 11“ ће би ти пр ви 
из фон да од 10 ми ли јар ди евра на
ме ње ног Ју го и сточ ној Евро пи. То
ком ове по се те ми смо ки не ским 
ин ве сти то ри ма пред ста ви ли још 
два про јек та ко ји ће се ре а ли зо ва
ти кон це си о но, а од но се се на де
о ни це ауто пу та „Ко ри до ра 11“ од 
мо ста Зе мун – Бор ча до Обре нов
ца и од Пре љи не до По же ге. Ге не
рал ни ди рек тор CSI (Chin Shan
dong In ter na ci o nal Eco no mic and 
Tec hni cal Co o pe ra tion Cor po ra tion) 
го спо дин Менг Јанг на ја вио је да 
ће се ком па ни ја, по ред „Ко ри до ра 

11“, фо ку си ра ти и на ин ве сти ци је и 
фи нан си ра ње и дру гих гра ђе вин
ских про је ка та у Ср би ји.

Не дав но сам у Бе о гра ду, 7. ав гу
ста, као срп ски ми ни стар гра ђе
ви нар ства и ур ба ни зма, пот пи сао 
Ме мо ран дум о са рад њи са Ару ном 
Рам сва руп џи Пан ча ри јем, пр вим 
чо ве ком ком па ни је Glo bal Ca pi tal 
Advi sors Ma na ge ment – GCAM из 
Ује ди ње них Арап ских Еми ра та. 
Пот пи си ва њу Ме мо ран ду ма при
су ство вао је и пре ми јер Иви ца Да
чић. Реч је о ула га њи ма од ви ше 
сто ти на ми ли о на евра, у про јек те 
ко ји је ди но не ће би ти по ли тич ки, 
што зна чи да ће мо ула га ти у про
јек те ко ји до но се про фит, про јек те 
ко ји ће са ми се бе да ис пла те. За то 
и же ли мо да ура ди мо ква ли тет не 
сту ди је, ква ли тет не про јек те. За
јед но с ком па ни јом УАЕ ми пра
ви мо за јед нич ку фир му ко ја има 
од ре ђе ни фонд у ко ји су на ши при
ја те љи уло жи ли но вац да се то све 
ура ди нај бо ље, нај ква ли тет ни је и 
да не ма ни ка кве про ма ше не ин
ве сти ци је. Већ  је ура ђе но не ко ли
ко про је ка та ме ђу ко ји ма је Кар
го цен тар Ла ђев ци, ста но град ња, 
ауто пут и низ дру гих про је ка та ко
ји су ин те ре сант ни за Ср би ју, као и 
про јек ти из обла сти по љо при вре де 
и ту ри зма. Сви ти про јек ти ће би
ти об у хва ће ни кроз ово за јед нич
ко фи нан си ра ње про је ка та пре ко 
фон да ко ји смо на пра ви ли”.

На ја ви ли сте до но ше ње но вог 
За ко на ко јим се уре ђу је област 
гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма на 
ко ме се, бар по из ја ва ма Ва ших 
нај бли жих са рад ни ка, уве ли ко 
ра ди. Ка да мо же мо оче ки ва ти 
пр ву вер зи ју За ко на и шта ће би
ти нај зна чај ни је про ме не у од но
су на ва же ћи За кон о пла ни ра њу 
и из град њи?

Вр ло бр зо. Ми смо то у су шти ни 
за вр ши ли и при пре ми ли. Ме ђу
тим, има мо јед ну по ли тич ку од
лу ку ко ју мо ра ко а ли ци ја да до не
се. Ја сам ви ше пу та ин си сти рао 
да се о то ме раз го ва ра. По треб но 
је да ре ши мо пи та ње кон вер зи је. 
То је по ли тич ко пи та ње. Мо ра мо 
сви да сед не мо и да се до го во ри мо, 
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јер без то га За кон не мо же да бу де 
у при ме ни. Ни смо ре ши ли пи та
ње зе мљи шта. На при мер, пи та ње 
зе мљи шта ко је је от ку пље но, то су 
огром не по вр ши не. 

При род но је да део по љо при вред
ног зе мљи шта пре ђе у град ско гра
ђе вин ско – то је по тре ба од ре ђе них 
гра до ва али до са да ни смо ре ши ли 
на чин на ко ји ће се то ура ди ти и 
ка ко. По јам кон вер зи је у све ту го
то во да ни је по знат. Љу ди ко ји же
ле да ин ве сти ра ју не мо гу да до би
ју кре ди те за пла ћа ње кон вер зи је, 
док су не где кон вер зи је и пре ко 
100 ми ли о на евра на од ре ђе ним 
по сло ви ма. Не мо же те оче ки ва ти 
да не ко до не се у тор би 100 ми ли о
на евра и пла ти кон вер зи ју. Мно
ги се сла жу да на пла та кон вер зи
је бу де укљу че на кроз по ре зе. Ако 
не ко оства ри пре во ђе њем из по љо
при вред ног у гра ђе вин ско зе мљи
ште од ре ђен про фит, да за то пла
ти кроз до дат не по ре зе и да та ко 
из ми ри оба ве зе пре ма др жа ви и 
бив шим ко ри сни ци ма, а не да по
сто ји по јам кон вер зи је ко ји је нео
прав дан и ко ји ни ко у све ту не ће 

да при хва ти. То чак на зи ва ју „ре ке
том“ ко ји се пла ћа али не зна се ка
ко, они раз у ме ју да се кроз про пи
са не да жби не то не ка ко ре гу ли ше 
али на овај на чин не. Ви ако не што 
ку пи те, ви сте га ку пи ли. Ако пре
ве де те то зе мљи ште у не ку дру гу 
на ме ну и оства ри те од ре ђе ну до
бит, он да ула зи те у по ре ски си стем  
где ће те на оства ре ну екс тра до бит 
пла ти ти ве ће по ре зе, на ре гу ла ран 
на чин. Ви ће те се по ја ви ти са про
јек том код бан ке и ре ћи: ево то су 
по ре зи, оба ве зе ко је мо ра да се из
ми ре пре ма др жа ви, пре ма фир
ма ма, пре ма ло кал ним сре ди на
ма, где би се та сред ства де ли ла 
из ме ђу бив ших вла сни ка, ло кал
них вла сти и на рав но, крај њег вла
сни ка ко га пред ста вља Ди рек ци ја 
за имо ви ну Ре пу бли ке Ср би је.

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је је 
14. ју на ове го ди не обе ле жи ла де
сет го ди на од осни ва ња. Оце ни
те украт ко њен рад у про те клој 
де це ни ји и ре ци те ка ко Ми ни
стар ство гра ђе ви нар ства и ур ба
ни зма, а и Ви лич но, ви ди те да љу 

са рад њу са Ин же њер ском ко мо
ром у на ред не че ти ри го ди не?

Ин же ње ри су нај ве ћи ка пи тал 
ове др жа ве! Не ма раз во ја др жа ве 
без ин же њер ског раз во ја. И то мо
ра мо схва ти ти. У ин же ње ре се мо ра 
ула га ти. У од ре ђе не про фе си је ин
же ње ра ко је су де фи ци тар не, мо ра 
се ула га ти. Све ма ње мла дих да
нас хо ће да сту ди ра те шке тех нич
ке фа кул те те. По што сам ин же њер 
ко ји је про шао тај про цес – ма ло 
нас је у Ср би ји ко ји оба вља мо од
ре ђе не по сло ве. Јед но став но, то је 
не што што је нај ве ћи ка пи тал ове 
зе мље. И за то мо ра мо би ти ве о ма 
оба зри ви пре ма ин же ње ри ма. Не 
мо же мо их по ни жа ва ти, пот це њи
ва ти, не сме ју се осе ћа ти да су су
ви шни, да ни су ува же ни, јер они су 
но си о ци раз во ја ове др жа ве. Они 
су „ини ци јал на ка пи сла“ за раз вој 
све га што тре ба да се до го ди. Без 
до ма ћег ин же њер ског ка дра не
ма раз во ја, не ма до брих про је ка
та, не ма про спе ри те та  и то мо ра
мо да схва ти мо. За то је по треб но да 
Ин же њер ска ко мо ра по слу је, да се 

Тихомир Обрадовић, заменик главног уредника Гласника у разговору са министром Велимиром Илићем
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ор га ни зу ју ин же ње ри на је дан свој 
на чин ка ко сма тра ју да је то нај
бо ље. Ми при хва та мо све оно што 
по тек не од ин же ње ра Ср би је пре
ко Ин же њер ске ко мо ре. Ме ђу тим, 
у Ин же њер ској ко мо ри не тре ба да 
бу де по ли ти ке. 

Ин же ње ри тре ба да бу ду ин сти
ту ци ја у овој др жа ви ко ју ће сви це
ни ти и по што ва ти и њи хо ва ко мо
ра да бу де јед на ин сти ту ци ја ко јој 
ће мо се ми обра ћа ти из Вла де кад 
нам тре ба од ре ђе на по моћ, ми
шље ња или са ве ти. Али да то не 
бу ду по ли тич ка ми шље ња,  већ да 
бу ду струч на и ква ли тет на. Ин же
ње ри по кре ћу раз вој ове др жа ве, 
да ју иде је, ну де про јек те и за то је 
по треб но да има мо ви ше кон так
та, ви ше са рад ње и да се Ин же њер
ска ко мо ра ти ме ба ви, а не са мо 
да на пла ћу је ли цен це и да се та
ко при ку пље на сред ства  тро шка
ре. За то оче ку јем да пре ста не сва ко 
по ли ти зи ра ње у Ин же њер ској ко
мо ри. Ин же ње ри има ју сво ју Скуп
шти ну, има ју свој Управ ни од бор, 
има ју сво је ин сти ту ци је у окви ру 
ко јих де лу ју. Ако те ин сти ту ци је 
ни су до бре  хај де да их про ме ни
мо, ако ти љу ди не ра де ква ли тет
но, мо ра мо их за ме ни ти са не ки ма 
ко ји ће ви ше ра ди ти, бо ље са ра ђи
ва ти. Си гур но, на ску по ви ма ин же
ње ра увек ће се рас пра вља ти о ра
ду и ква ли те ту, а не да те ме бу ду 
по ли тич ка над ме та ња, што је ве
о ма ру жно и ло ше. Ја опо ми њем 
не ке љу де ко ји ту до ла зе и на ме ћу 
сво ју во љу, а ко ји су мо жда идеј но 
по тро ше ни. Је сам за то да се не ки 
ауто ри те ти це не из стру ке, и то је 
до бро. Ко има из у зет не ре зул та те, 
да се љу ди вред ну ју по ре зул та ти
ма, по то ме шта су на пра ви ли, у 
ко јој обла сти су зна чај ни и та ко 
да ље. Ја же лим је дан тим ко ји ће 
из ве сти ову Ср би ју на пра ви пут и 
за то је то ве ли ки за да так ове Ко мо
ре и свих ин же ње ра у Ср би ји. Ако 
нам ин же ње ри поч ну од ла зи ти у 
ино старнство, ако мла ди ин же ње
ри ви де да ов де не ма раз ло га да 
оста ну и да не мо гу оп ста ти у Ср
би ји са сво јим по ро ди ца ма, он да 
смо ми на пу ту про па сти: не ће мо 
има ти но ва оства ре ња, ино ва ци
је, но ве тех но ло ги је, не ће мо има

ти но ве иде је и до бре про јек те, већ 
ће мо то до би ја ти из ино стран ства 
од не ких фир ми ко ји ма ће мо то де
бе ло пла ћа ти.

Не мо же мо уни шта ва ти до ма
ће ин сти ту ци је. Мо ра те нам по
мо ћи као ин же њер ска гру па ци ја 
да спа си мо од ре ђе не ин сти ту ци је. 
Не мо же Ин сти тут за пу те ве Ср би је 
тек та ко да про па да, не мо же ЦИП 
да про па да, не мо гу мно га удру
же ња да про па да ју, не мо гу  ин
сти ту ци је европ ског ка ли бра да 
про па да ју. Не мо же мо до зво ли ти 
да ола ко про пад ну ве ли ки си сте
ми као што су Енер го про јект, Пла
нум, ПИМ. Мо ра мо се бо ри ти да 
ти ин же ње ри по не су раз вој од ре
ђе них пред у зе ћа, да их ста вља мо 
„на но ге“, да се вра ти мо на не ка 
тр жи шта где смо не кад би ли, јер 
смо та мо би ли за то што има мо до
бре ин же ње ре. Дру го, од ин же ње ра 
тре ба оче ки ва ти мно го бо љи над
зор на из ра ди мно гих обје ка та. На 
гра ди ли шти ма Ср би је је из у зет но 
осла био над зор! Над зор ни ор га
ни су мал те не по ли тич ки те ра ни 
да пот пи су ју од ре ђе не про јек те и 
мно го то га про тив сво је во ље. За
тим, ин же ње ри у др жав ним ре ви
зи о ним ко ми си ја ма, ин же ње ри у 
ра зно ра зним пла но ви ма ко ји се 
ра де у Ср би ји, на мно гим про јек
ти ма где ко ми сиј ски уче ству ју у 
нај ве ћим вла ди ним про јек ти ма, 
мо ра ју да ти пун до при нос. Ср би
ја, уко ли ко ре а ли зу је не ки про је
кат, мо ра зна ти да је иза то га ста ла 
др жав на ре ви зи о на ко ми си ја, да 
је ста ла Ин же њер ска ко мо ра, да је 
ста ла При вред на ко мо ра, да је то 
обра зло же но стру ком, да је то што 
се ра ди про фи та бил но. Шта је за 
Ср би ју по губ но? За што смо ту где 
је смо? За то што су се фор си ра ли 
по ли тич ки про јек ти. То је уни шти
ло Ср би ју. За то што стру ка ни је би
ла у си ту а ци ји, не го по ли ти ча ри, 
да од ре ђу је где ће се шта ра ди ти. 
Ко је су при вред не гра не кључ не за 
Ср би ју? Где тре ба ула га ти? Ми ни
смо бо га ти у тој ме ри, да се ра си
па мо на ра зно ра зне про јек те. За то 
пред ност у кри зним го ди на ма, у 
го ди на ма ве ли ке не за по сле но сти, 
мо ра ју има ти про јек ти ко ји до но
се до бит, ко ји мо гу се бе да от пла

те и фи нан си ра ју. Про јек ти ко ји се 
ура де, по тро ше ми ли о ни, по диг
ну кре ди ти и ко ји по сле не мо гу 
да на пра ве про фит, не го на пра ве 
гу бит ке и уни ште наш иона ко ја
дан и си ро ма шан бу џет, ни су до
бри про јек ти за ову др жа ву. Тим 
про јек ти ма тре ба да се су прод ста
вља Ин же њер ска ко мо ра. 

Ја во дим је дан ве ли ки про је кат 
– „Ко ри дор 11“. То је про фи та би лан 
про је кат. То је про је кат за ко је су 
сту ди је по ка за ле, да кле, стру ка је 
ре кла, да ће пра ви ти до бит и до
дат но пу ни ти бу џет Ср би је. Пре ма 
то ме, ин же ње ри су сад на по те зу. 
Тре ба за јед но са еко но ми сти ма, 
прав ни ци ма, пот по мог ну ти ме на
џе ри ма, ко ји ће схва ти ти шта тре
ба да ра де. Ма ло има мо тих струч
ња ка ко ји зна ју да во де пред у зе ћа, 
ма ло има мо оних кре а тив них ка
дро ва ко ји ће ву ћи на пред. Има мо 
пу но мла дих љу ди ко ји су не за по
сле ни. Све су то по чет ни ци ко ји се 
го ди на ма не за по шља ва ју. Ево, на 
при мер, ово Ми ни стар ство је учи
ни ло је дан до бар по тез: ми смо 
ових да на за по сли ли пре ко три
де сет ин же ње ра ар хи тек ту ре, гра
ђе ви не, мла дих са Фа кул те та ор га
ни за ци о них на у ка и ма наџ мен та. 
Је су они при прав ни ци, али ће за 
не ко ли ко го ди на мо ћи да уђу у ги
ган те, да по ве ду фир ме, да по не
су ме наџ мент. Же лео сам као ми
ни стар, да те мла де љу де ко је смо 
ода бра ли, са ви со ким про се ком, 
за др жим у овој др жа ви, да их од
шко лу је мо, да упо зна ју ур ба ни зам 
и гра ђе ви нар ство, да упо зна ју ин
ве сти ци је, да би кроз че ти ри, пет 
го ди на, у не кој на ред ној вла ди би
ли кључ ни ка дро ви ко ји ће во ди ти 
на пред. Да бу ду и до бри над зор ни 
ор га ни. Сра мо та је да ми да нас не 
мо же мо да на ђе мо пет до брих ин
же ње ра за над зор на „Ко ри до ру 11“, 
ис ку сних ин же ње ра. Не ма мо их, 
што зна чи да мо ра мо да их до ве
де мо, шко лу је мо, при пре ми мо и да 
их пу сти мо да ра де свој по сао.

По чет ком го ди не по кре ну ли 
сте ак ци ју из град ње ку ћа на
дах ну тих на шом гра ди тељ ском 
тра ди ци јом. До кле се сти гло у ре
а ли за ци ји те за ми сли и ка да се 

А В Г У С Т  2 0 1 3 .



17ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ КРУПАН ПЛАН

мо гу оче ки ва ти пр ви кон крет ни 
ре зул та ти?

Ево, сви се укљу чи те да нам по
мог не те! Ми тра жи мо иже ње ре 
ко ји ће да ра де, да на пра ви мо за
јед нич ки те про јек те, да их по ну
ди мо бес плат но, да бу ду про јек ти 
енер гет ски ефи ка сни, да бу ду ле
пи, да за др же на шу тра ди ци ју, да 
то бу де пра ва срп ска ку ћа ка рак те
ри стич на за под не бље. Мо рав ски 
стил, има мо вра њан ски стил, Ис
точ ну Ср би ју, Срем, Ба нат, да све то 
за жи ви, да се вра ти мо тра ди ци ји, 
до ма ћим ма те ри ја ли ма, да из бег
не мо те ску пе ма те ри ја ле из уво за, 
а има мо наш ка мен, др во ко је ја ко 
ма ло ко ри сти мо у из град њи на ших 
обје ка та. Да се вра ти мо ма те ри ја
ли ма ко ји су здра ви, еко ло шки чи
сти и ло кал но до ступ ни. По зи вам 
све ин же ње ре ко ји се ба ве тим по
слом да се при кљу че, да их ор га ни
зу је мо на ра знораз не на чи не да 
са ра ђу је мо, да за јед нич ки „пре пла
ви мо“ Ср би ју, да до би је сво је на ци
о нал не објек те ка рак те ри стич не за 

срп ско гра ђе ви нар ство. На ши, на 
при мер, ко на ци по ма на сти ри ма 
су то ли ко ин спи ра тив ни, то ли ко 
љу ди до ла зи да их гле да, да се ди ви 
тој ар хи тек ту ри, а ми то на пу шта
мо, иде мо на не ке дру га чи је објек
те. Же лео бих да на ше шко ле бу ду 
у тра ди ци о нал ном сти лу, че тво ро
вод них кро во ва ка рак те ри стич них 
за на шу кли му, на ше под не бље, да 
се то за др жи, јер су пре ле пи објек
ти са оним на шим див ним стре ха
ма, са тре мо ви ма, да се то вра ти, да 
се за др жи ко ли ко год је то мо гу ће. 
Ми смо већ по че ли са ре а ли за ци
јом про јек та „Срп ска тра ди ци о нал
на ку ћа“ у де лу ко ји се од но си на 
из град њу ста но ва за со ци јал но нај
у гро же ни је гра ђа не. Већ су пот пи
са ни про јек ти за из град њу та квих 
ста но ва у Кра ље ву, За је ча ру, Чач
ку. То ће би ти објек ти ко ји ће има
ти ар хи тек ту ру ка рак те ри стич ну 
за под руч је на ко ме се гра де. Та
ко ђе, кре ну ли смо са ре а ли за ци јом 
про јек та ЦЕБа у ко ји су укљу че ни 
Ар хи тек тон ски фа кул тет, Удру же
ње ар хи те ка та и дру ги. Циљ нам је 

да и ти објек ти, на ме ње ни за со ци
јал но ста но ва ње, има ју све ар хи
тек тон ске од ли ке срп ског гра ди
тељ ства. Тре нут но се при пре ма ју 
усло ви за рас пи си ва ње кон кур са 
за из град њу про је ка та ко је ће мо 
бес плат но до де љи ва ти гра ђа ни ма 
Ср би је. На да мо се да ће се са тим 
уско ро за вр ши ти. Раз у ме се, ни
сам ни про тив мо дер не ар хи тек
ту ре, али да се то пре пли ће, укла
па у од ре ђе ним од но си ма. На ша 
на ме ра је да срп ско се ло до жи ви 
свој пре по род у тим на ци о нал ним 
објек ти ма, да на ше ва ро ши до би ју 
ду шу, да на ше ба ње до би ју то пли
ну, да се љу ди осе ћа ју при јат но у 
јед ном ам би јен ту. Па и кад оде те у 
не ку ка фа ну да се осе ћа те при јат
но, да се сви вра ти мо до ма ћој му
зи ци, до ма ћој ар хи тек ту ри и на
шим на ци о нал ним је ли ма. Да то 
бу де у јед ном до ма ћем ам би јен ту, 
здра ве ис хра не, здра вог ста но ва ња 
и на рав но ле пе Ср би је.
*ма ги стар, дипл.инж.арх. за ме ник 

глав ног уред ни ка „Гла сни ка“

Аутор фотоГрАфијa – СтАн ко ко Стић
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Ра дош О. Дра гу ти но вић

Че твр тим скуп штин ским за се да њем ру ко во ди
ли су проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник и 
Мир ко Ми ла ди но вић, пот пред сед ник,  уз струч но 
–тех нич ку по моћ Дра га не Ђу рић, се кре та ра Скуп
шти не и Ане Жде ро, прав ни це у Се кре та ри ја ту 
ИКС. По че так за се да ња Скуп шти не пра ти ло је 90 
чла но ва (то ком пр вог са та ра да до шло је још осмо
ро), док је 11 оправ да ло из о ста нак и исто то ли ко – 

ни је. По ред чла но ва, за се да њу су при су ство ва ли 
и чла но ви Управ ног од бо ра, ту жи лац и бра ни лац 
Су да ча сти ИКС, и увек ра до ви ђе ни го сти. 

За 4. Ре дов ну сед ни цу струч не слу жбе су при пре
ми ле днев ни ред од осам та ча ка, али су бла го вре ме но 
пред ло же не и три до пу не, та ко да је Скуп шти на има
ла да об ра ди/про ра ди 11 та ча ка:

1. Усва ја ње За пи сни ка са 3. Ре дов не сед ни це 
Скуп шти не ИКС, одр жа не 29. мар та 2013. го ди не,

Че твр та ре дов на сед ни ца Скуп шти не 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је – Бе о град, 10. мај

Ком пле ти ра но 
ру ко вод ство Ко мо ре

Нај ва жни ји до га ђај мај ског за се да ња Скуп шти не би ли су из бо ри за нај ва жни је ор га не Ко мо ре 
– пред сед ни ка Управ ног од бо ра (УО) ко ји има зва ње пред сед ни ка Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
–  пот пред сед ни ка УО, два чла на УО из ре до ва нај ве ћих ма тич них сек ци ја Про јек та на та и Из во
ђа ча ра до ва, пред сед ни ка и јед ног чла на Над зор ног од бо ра, плус, 36 чла но ва из вр шних од бо ра 
ма тич них сек ци ја: Пла не ра пет, Ур ба ни ста 11, Про јек та на та и Из во ђа ча ра до ва по 10. Рад Скуп
шти не је тра јао окру гло 200 ми ну та, по че так је био у 11,10 са ти, а за вр ше так у 14,30 ча со ва.
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2. Упо зна ва ње чла но ва Скуп шти не са Из ве шта јем 
не за ви сног ре ви зо ра о из вр ше ној ре ви зи ји фи нан сиј
ских из ве шта ја за 2012. го ди ну,

3. Утвр ђи ва ње пре стан ка ман да та пред сед ни ку 
и чла ну Над зор ног од бо ра ИКС,

4. Утвр ђи ва ње пре стан ка ман да та чла ну Из вр
шног од бо ра Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва, мр 
Би сер ки Шварц,

5. Раз ре ше ње и из бор пред сед ни ка и пот пред сед
ни ка Управ ног од бо ра ИКС,

6. Раз ре ше ње и из бор два чла на Управ ног од бо ра 
ИКС – пред став ни ка ма тич них сек ци ја Про јек та на та 
и Из во ђа ча ра до ва,

7. Из бор пред сед ни ка и чла на Над зор ног од бо
ра ИКС,

8. Раз ре ше ње и из бор чла но ва Из вр шног од бо ра 
Ма тич не сек ци је пла не ра,

9. Раз ре ше ње и из бор чла но ва Из вр шног од бо ра 
Ма тич не сек ци је ур ба ни ста,

10. Раз ре ше ње и из бор чла но ва Из вр шног од бо ра 
ма тич не сек ци је про јек та на та ко ји ни су чла но ви по 
по ло жа ју и

11. Раз ре ше ње и из бор чла но ва Из вр шног од бо ра 
Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва ко ји ни су чла но ви 
по по ло жа ју. 

ПО ЗИ ТИВ На Оце На 
Ре ВИ ЗОР СКе Ку ће Eu ro A u dit

Не за ви сна ре ви зор ска ку ћа Eu ro A u dit (Пред у зе ће за 
ре ви зи ју, ра чу но вод стве ни и фи нан сиј ски кон сал

тинг) струч но и па жљи во ана ли зи ра ла је фи нан сиј
ске из ве шта је, од но сно, фи нан сиј ско по сло ва ње ИКС 
у 2012. го ди ни и до не ла „ми шље ње без ре зер ве“ ко је 
гла си – „По на шем ми шље њу фи нан сиј ски из ве шта
ји при ка зу ју исти ни то и објек тив но, по свим ма те ри
јал но зна чај ним пи та њи ма, фи нан сиј ски по ло жај 
Ко мо ре на дан 31. де цем бра 2012. го ди не, као и ре
зул та те ње ног по сло ва ња за го ди ну ко ја се за вр ши
ла на тај дан, у скла ду са Ме ђу на род ним ра чу но вод
стве ним стан дар ди ма, Ме ђу на род ним стан дар ди ма 
фи нан сиј ског из ве шта ва ња и ра чу но вод стве ним 
про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је“. Обра зла жу ћи и ко
мен та ри шу ћи из ве штај не за ви сног ре ви зо ра Ми ло
ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо ре, је ре као:

„У ма те ри ја лу сте до би ли цео Из ве штај. Ако сте га про
чи та ли до кра ја, ви де ли сте да је Из ве штај по зи ти ван. 
Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу Ин же њер ске ко
мо ре у 2012. го ди ни ова Скуп шти на је усво ји ла на про
шлој сед ни ци, иа ко по за ко ну ни смо оба ве зни као Ко
мо ра да вр ши мо ову ре ви зи ју, али у по след њих шест 
го ди на Ко мо ра то ра ди. Же ли мо да се по твр ди да ли 
је оно што ра ди Ко мо ра и на ше фи нан сиј ске слу жбе у 
ре ду или не. Ина че, овај Из ве штај је  раз ма трао Управ
ни од бор и са за ка шње њем и Над зо р ни од бор, та ко да 
ни смо има ли при мед би на овај Из ве штај.Са став ни део 
овог Из ве шта ја је и Из ве штај о по сло ва њу, ко ји смо ми 
већ усво ји ли, а има те га и у при ло гу овог ма те ри ја ла“.

А да је Из ве штај не за ви сног ре ви зо ра па жљи во чи
тан, да не ка же мо, ана ли зи ран, ви ди се из је ди не ди
ску си је на ову те му.

Скупштинским заседањем су руководили Драгана Ђурић, секретар, проф. др Драгослав Шумарац, председник, 
Милорад Миладиновић, потпредседник и Ана Ждеро из Секретаријата ИКС, с лева на десно
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„У Из ве шта ју пи ше да про сто ри ни су укњи же ни у зе
мљи шне књи ге“, ре као је Дра ган Жив ко вић. „Не укњи
жа ва ју се ви ше у зе мљи шне књи ге не го у ка та стар не
по крет но сти. Гре шком су на пи са ли, па ре ви зо ри ма 
ре ци те да су по гре ши ли“.

РаЗ Ре Ше ња И КО МеН Та РИ

Две тач ке днев ног ре да – 3. и 4. има ле су нај ма њи 
за јед нич ки са др жа лац у јед ној ре чи – раз ре ше ња 
(али се у ма те ри ја лу во ди као утвр ђи ва ње пре стан
ка ман да та). На и ме, кон ста то ван је, јед но гла сном 
од лу ком чла но ва Скуп шти не, пре ста нак ман да та 
пред сед ни ку и чла ну Над зор ног од бо ра ИКС (Гли
го ру Обре но ви ћу и проф. др Ти то сла ву Жив ко ви
ћу), и пред сед ни ци Из вр шног од бо ра Ма тич не сек
ци је из во ђа ча ра до ва (мр Би сер ки Шварц).

Сле де ћа, 5. тач ка днев ног ре да, за и ста је у на сло
ву/на ја ви има ла раз ре ше ње, али у па ке ту са из бо ром, 
и гла си ла је „Раз ре ше ње и из бор пред сед ни ка и пот
пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је“. Пр во се гла са ло за раз ре ше ње Ми ло ва на Гла
во њи ћа, пред сед ни ка и Та тја не Ђор ђе вић, пот пред сед

ни це Управ ног од бо ра, али је из бор мо рао ма ло „да 
по при че ка“, по што је ака де мик др Сло бо дан Ото вић 
(ре дов ни члан Ин же њер ске ака де ми је Ср би је) имао 
ау ди то ри ју му (чла но ви ма Скуп шти не и оста лим при
сут ни ма) да са оп шти не ке ва жне ства ри, оно што се 
ка же – „да при сут ни ма отво ри очи“!

„Да нас Скуп шти на тре ба да иза бе ре но ве ор га не“, 
ре као је ака де мик Ото вић. „Има ли смо две сед ни

це Управ ног од бо ра из ме ђу ове две Скуп шти не. Јед
на је би ла 25. апри ла и јед на је би ла ју че. Же лим да 
вас из ве стим о не ким ства ри ма ко је ни су она кве ка
ко смо сма тра ли да тре ба да се ра де. Пр во, се ћа те се 
да сам на зад њој Скуп шти ни био је дан од го вор ни
ка, ка да сам ре као да у ма те ри ја лу, ко ји је до ста вљен 
Скуп шти ни, има до ста ло ших ства ри, а нај го ра је та 
да су се ви со ким др жав ним ор га ни ма да ва ле па ре 
од стра не Ин же њер ске ко мо ре. То смо оце ни ли као 
су коб ин те ре са. На пр вој сед ни ци Управ ног од бо ра, 
нас тро ји ца ко ји смо пред став ни ци Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма, пи та ли смо да ли се 
та прак са и да ље на ста ви ла? Из ве ште ни смо да се 
и да ље то ра ди. Ко ле ге, то је су прот но ин те ре су Ин
же њер ске ко мо ре, пра ви ма и ин те ре си ма стру ке и 
на ро да. Мо лио бих вас да као Скуп шти на то при ми
те к зна њу, а ми ће мо ве ро ват но др жав не ор га не да 
из ве сти мо о то ме, да би се пред у зе ле ме ре да се то 
спре чи. Дру го, ју че на сед ни ци Управ ног од бо ра из
ве ште ни смо да не ки чла но ви, ко ји ма ни је пре стао 
ман дат, бр зо мет но на пу шта ју сво ја ме ста и тра же да 
се раз ре ше и да кон ку ри шу да иду на не ка дру га ме
ста. Ту су чак и два чла на Над зор ног од бо ра – пред
сед ник и је дан члан. Њи ма ман дат тра је још го ди ну 

да на. Зна чи, ни су за вр ши ли свој ман дат, а тра же да 
се раз ре ше и да то да нас акла ма ци јом при хва ти мо.
Ми чла но ви, пред став ни ци Вла де, би ли смо про тив 
то га на Управ ном од бо ру, али на рав но, над гла са ли су 
нас. То је ло ше по Управ ни од бор, од но сно ло ше је по 
Скуп шти ну. Ко ле ге, не мо же без до го во ра да се ра ди 
је дан за јед нич ки по сао. Зна чи, мо ра ло се прет ход но 
уса гла си ти ко ра ди,ка ко ра ди,а не мо же на пре пад, 

А В Г У С Т  2 0 1 3 .



21ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СКУП ШТИ НА

јер на пре пад се са мо „му ве ло ве“ и ни шта дру го се 
на бр зи ну не ра ди. Пре ма то ме, не ки ко ји ни су за вр
ши ли свој по сао у ор га ни ма Ко мо ре, а да нас раз ре
ше њем тра же да иду на ви ше функ ци је, мо гу ће је по 
Ста ту ту, али ни је мо рал но и ни је по треб но да се та ко 
ра ди, по го то во што је то су прот но ин те ре си ма стру ке 
и др жа ве. Тре ће, ми смо тра жи ли на Управ ном од бо ру 
да у вре ме при пре ме за из бо ре бу де јав ни по сту пак, 
да се би ра ју но ви љу ди,но ви ка дро ви. Ин си сти ра ли 
смо да се по ве ћа број мла дих љу ди и да ма. На жа лост, 
да нас се на ста вља прак са ко ја је би ла и прет ход них 
10 го ди на. Под се ти ћу вас, у по след ња два из бор на по
ступ ка у Ин же њер ској ко мо ри, 80 од сто ко ле га ни је 
хте ло да гла са. То је ду бо ко не за до вољ ство ра дом Ин
же њер ске ко мо ре. Ако ви то не схва та те, ре зул та ти 
и на из бо ри ма по ка зу ју да је на род про тив то га ка
ко је Ин же њер ска ко мо ра ра ди ла. Зна чи, тре ба ло се 
окре ну ти мла ди ма, тре ба ло се окре ну ти да ма ма ко
јих има, окре ну ти стру ции љу ди ма ко ји хо ће да ра
де, а не са мо они ма ко ји ми сле да су не за мен љи ви.
Ко ле ге, за не ки дан сви ће те до би ти Мо но гра фи ју о 
ра ду Ин же њер ске ко мо ре у по след њих 10 го ди на. У 
ма те ри ја лу од 150 стра ни ца ма сов но су име на љу ди 
ко ји су у зад њих 10 го ди на ра ди ли. Под се ти ћу вас, јер 
сам ви део, пре ко 100 пу та се по ми њу јед ни исти љу
ди,ма сов но се по ми њу иста име на. Ко ле ге, не мо же 
та ко да се ра ди. У том ма те ри ја лу се ви ди да се Ин
же њер ска ко мо ра ба ви ла са ма со бом,од но сно ба ви
ла се раз ме шта њем ка дро ва, фор ми ра њем ма тич них 
сек ци ја и не ком би ро крат ском ор га ни за ци јом, ку по
ви ном про сто ра и та ко да ље, а оно што је тре ба ло да 
ра ди у ин те ре су стру ке и др жа ве, то ни је ра ди ла. Ко
ле ге, ако то ни је по след њи час да се не што про ме ни, 
не знам ка да је. Срп ски на род на из бо ри ма је гла сао 
да се сме ни власт по сле 10 го ди на. Би ла је то нај го ра 
власт ко ју смо има ли  у срп ском на ро ду. На род је на 
из бо ри ма из гла сао и тра жио про ме не. Но ви љу ди су 
са да у др жав ним ор га ни ма. Но ви љу ди су ов де пред
став ни ци ис пред вла сти да вас кон тро ли шу, да не бу
де ми та и ко руп ци је, јер ми то и ко руп ци ја ни су до зво
ље ни ниг де, па ни у Ин же њер ској ко мо ри. Ко ле ге, ако 
не ће мо као ин же ње ри да да мо по др шку то ме, то не 
ва ља. Тре ба да бу де мо пред вод ни ци, јер ми смо они 
ко ји пра ви мо објек те. Ми смо они ко ји тре ба да ура
ди мо свој део по сла, а нас ли цен ци ра них ин же ње ра 
има 25.000. У име све га ово га што сам ре као, же лео 
сам да об ја сним за што смо ми на Управ ном од бо ру 
би ли за дру га чи ји на чин при пре ме ове сед ни це и 
при пре ме  ка дров ске по ли ти ке. Ка да сам пи тао – ко 
во ди ка дров ску по ли ти ку, на Управ ном од бо ру ми је 
ре че но да је во ди Скуп шти на. Ви сте чла но ви Скуп
шти не. Ако ви во ди те ка дров ску по ли ти ку, а ова ко не 
ва ља да се ра ди, по сле ди це зна те шта су“.

„По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, ра ди пра вог ин
фор ми са ња же лим да ка жем да је исти на сле де ћа: 
го спо дин Ото вић је из нео по дат ке да Ко мо ра пла ћа 
др жав не чи нов ни ке, па же лим да вас под се тим да 
су чла но ви ко ми си ја за по ла га ње струч них ис пи та 

име но ва ни ре ше њем над ле жног ми ни стар ства, што 
не ма ве зе са Ин же њер ском ко мо ром“, ре као је Ми ло
ван Гла во њић, не том раз ре ше ни пред сед ник Ко мо ре, 
али и да ље дипл.ел.инж. са тро и по де це ниј ским ста
жом и је дан од осни ва ча Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.
„Зна чи, над ле жно ми ни стар ство је име но ва ло ко ми
си је у чи јем са ста ву је ве ћи на нас при сут них ов де. Ја 
сам пред сед ник Ко ми си је за енер ге ти ку, а у Ко ми си
ји за енер ге ти ку је и по моћ ник ми ни стра. Ова Ко мо
ра га ни је име но ва ла, не го над ле жно ми ни стар ство. 
Да кле, ра ди се о тим љу ди ма. Да ли они има ју пра во 
да при ма ју на док на ду за свој рад у тим ко ми си ја ма 
– не знам. Ра ди се то у свим ми ни стар стви ма, што је 
про ве ре но. У Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, где 
сам про вео 24 го ди не, то је ра ђе но. И ја сам био је дан 
од тих. Био сам на чел ник Упра ве, био сам члан  ко
ми си је, то та мо ни ко ме ни је пред ста вља ло смет ње и 
још увек је та ко. Да ли је то са мо на ше Ми ни стар ство 
или ни је, да ли тре ба не што ме ња ти, не ћу то са да да 
ко мен та ри шем. Да кле, љу ди ко ји су чла но ви ко ми
си ја при ма ју ту на кна ду. Да кле, то је пра ва исти на.
Још јед ном на гла ша вам, Аген ци ја за су коб ин те ре са 
је та ко ја од лу чу је о то ме да ли је ли це, ко је је члан 
ко ми си је, у су ко бу ин те ре са или не, а не ми ов де или 
Ко мо ра. Под се ти ћу вас, ју че смо има ли при мед бе на 
Управ ном од бо ру, за што пред сед ник Над зор ног од бо
ра под но си остав ку. Као што зна те, Над зор ни од бор је 
под нео Из ве штај за про шлу го ди ну и Скуп шти на га 
је усво ји ла, а же ља је би ла да се из бо ри за то ва жно 
те ло (Над зор ни од бор) спро во де за јед но са из бо ри
ма за Управ ни од бор. Да кле, да не бу де си ту а ци ја да 
се са да би ра Управ ни од бор, па за го ди ну да на Над
зор ни од бор, не го да се то пре се че. Да се из бо ри за 
све ор га не и те ла исто вре ме но спро ве ду. То је ра ни
је та ко би ло, што је ју че, на Управ ном од бо ру, Гли гор 
ле по об ја снио. Шт о се ти че из ла зно сти на из бо ре за 
Скуп шти ну ИКС, ако се се ћа те, кра јем ја ну а ра сам 
ре као да је 23 од сто чла но ва при сту пи ло по след њем 
гла са њу, што је дра стич но ве ћа ци фра не го у прет
ход ном елек трон ском гла са њу, где смо има ли из ла
зност од 2,8 про це на та. И нa из бо ри ма 2004.го ди не, 
та ко ђе је био вр ло ма ли од зив. Да ли тре ба ани ми
ра ти ко ле ге да ви ше гла са ју – нор мал но да тре ба. На 
сви ма на ма је оба ве за да на пра ви мо јед ну при чу, да 
ка же мо љу ди ма да ми ов де да нас не „мла ти мо пра
зну сла му“ не го се до го ва ра мо шта Ко мо ра тре ба да 
ра ди у бу дућ но сти“.

ИЗ бО РИ беЗ КО МеН Та Ра

„У ци љу ефи ка сни јег ра да пред ла жем да Скуп шти
на до не се од лу ку да се об је ди ни рад по тач ка ма 5. 
6. и 7. днев ног ре да, што зна чи да чла но ви Скуп
шти не под не су пред ло ге кан ди да та за пред сед ни
ка и пот пред сед ни ка Управ ног од бо ра, два чла на 
Управ ног од бо ра, по јед ног пред став ни ка Ма тич не 
сек ци је про јек та на та и Ма тич не сек ци је из во ђа ча 
ра до ва, као и пред ло ге кан ди да та за пред сед ни ка 
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и чла на Над зор ног од бо ра, да би Ко ми си ја мо гла 
да об ра ди те ма те ри ја ле“, ре као је пред сед ник Шу
ма рац. „Мо лим чла но ве Скуп шти не да се из ја сне 
и кон ста ту јем да је Скуп шти на јед но гла сно до не
ла од лу ку да об је ди ни рад по тач ка ма 5. 6. и 7. Ка
ко би смо обез бе ди ли што ефи ка сни ји рад, има ју
ћи у ви ду број та ча ка днев ног ре да, пред ла жем да 
се и за бе ре Из бор на ко ми си ја ко ја ће спро во ди ти 
из бо ре за све чла но ве ор га на ко ји су на днев ном 
ре ду ове сед ни це“. 

Усле дио је пред сед ни ков пред лог да Из бор на ко ми
си ја има пет чла но ва – пред сед ни ка и че ти ри чла на. 
За пред сед ни ка је пред ло жио Зо ра на Ха џи ћа, а за чла
но ве Сне жа ну Па вло вић ис пред Ма тич не сек ци је пла
не ра, Та тја ну Бур саћ ис пред Ма тич не сек ци је ур ба ни
ста, проф. др Ми о дра га Не сто ро ви ћа ис пред Ма тич не 
сек ци је про јек та на та и Вељ ка Мал ба ши ћа ис пред Ма
тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва. Пред лог је ста вљен на 
гла са ње и Скуп шти на га је јед но гла сно при хва ти ла.

„У ма те ри ја лу за ра ни ју тач ку – 3. ко ја је са да по ста
ла тач ка 5. до би ли сте Пред лог од лу ке за раз ре ше ње 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ми ло ва на Гла во њи ћа 
и пот пред сед ни це Та тја не Ђор ђе вић, ста вљам пред лог 
на гла са ње и кон ста ту јем да су јед но гла сно раз ре ше
ни до са да шњих ду жно сти, а ја им се лич но за хва љу
јем на до са да шњем ра ду“, ре као је Шу ма рац. „Пре не го 
што пре ђе мо на из бор, же лим да ука жем чла но ви ма 
Скуп шти не, од но сно кан ди да ти ма за чла но ве ор га на 
Ко мо ре,на  од ред бе За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив 
ко руп ци је. Пр е све га на гла ша вам члан 34. пре ма ко ме 
„функ ци о нер, то зна чи иза бра но ли це на ни воу ре пу

блич ком, град ском, јав ног пред у зе ћа, мо же да вр ши  
функ ци ју у ор га ну стру ков ног удру же ња. На утвр ђи
ва ње по сто ја ња су ко ба ин те ре са из ста ва 1. овог чла на, 
сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 31. истог За ко на. 
Функ ци о нер ко ји је члан удру же ња не мо же да при ма 
на кна ду или по кло не по осно ву члан ства у удру же њу 
из у зев на кна да пут них и дру гих тр о шко ва“. По зи вам 
да се што ви ше кан ди да та при ја ви, да иза бе ре мо нај
бо ље, мла ђе и да ме, да да нас има мо што ви ше кан ди
да та, да иза бе ре мо бо ље од нас ко ји смо би ли на овим 
функ ци ја ма. Мо лим да пред ла га чи по ве ду ра чу на о 
то ме. Ми  ће мо по сла ти Аген ци ји за бор бу про тив ко
руп ци је спи сак свих иза бра них чла но ва у Ко мо ри. По
што смо об је ди ни ли ове тач ке днев ног ре да, по зи вам 
чла но ве Скуп шти не да пре да ју пред ло ге кан ди да та 
за пред сед ни ка Управ ног од бо ра“.

У скла ду са По слов ни ком о ра ду Скуп шти не ИКС по
че ло је пред ла га ње кан ди да та. 

Пр во је Ве сна ИлићМи ло ва но вић под не ла пред лог
за пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је –Ми ло ва на М. Гла во њи ћа, ди пло ми ра ног елек
тро ин же ње ра са ли цен цом број 350289403. Овај пред
лог је по др жа ло/пот пи са ло 38 чла но ва Скуп шти не 
ИКС. По што ни је би ло дру гих кан ди да та Ве сна Илић
Ми ло ва но вић је обра зло жи ла пред лог.

„Же ле ла бих по но во да пред ло жим за пред сед ни
ка Управ ног од бо ра Ми ло ва на Гла во њи ћа, дипл. инж. 
елек тро тех ни ке, по што сам и пре не ко ли ко ме се ци, 
тач ни је кра јем ја ну а ра ове го ди не, обра зла га ла овај 
пред лог“, ре кла је Ве сна ИлићМи ло ва но вић. „Са да 
бих га из не ла у кра ћем оби му, чи сто да се под се ти мо 
ње го ве би о гра фи је“.
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Усле ди ло је не ко ли ко минутa читањa би о гра фи је/
пред ло га, ма да ни је би ло нео п ход но, по што су сви 
при сут ни до би ли „Гла сник“ број 30 у ко ме је да та ин
те грал на вер зи ја пред ло га, на стра на ма 24. и 25.

Усле ди ло је крат ко обра ћа ње кан ди да та Гла во њи ћа, 
по сле че га је отво ре на рас пра ва, али без ијед ног го вор
ни ка, па се пре шло на гла са ње. С об зи ром да се из ја
шња ва ло о са мо јед ном кан ди да ту – гла са ло се јав но 
(Пра вил ник о ра ду Скуп шти не ИКС, члан 17.). Ни је би
ло уз др жа них и про тив, што зна чи да је Ми ло ван Гла
во њић иза бран јед но гла сно за пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра ИКС, од но сно, за пред сед ни ка Ко мо ре.

По сле из бо ра пред сед ни ка Ко мо ре, сле дио је из бор 
пот пред сед ни ка УО ИКС. И за ову функ ци ју пред ло
жен је са мо је дан кан ди дат – Гли гор Обре но вић, дипл. 
грађ. инж. вла сник две ли цен це, од го вор ни про јек
тант и из во ђа ча ра до ва, ко га је по др жа ло 52 чла но
ва Скуп шти не. Пред лог је обра зло жио Си мо Цве тић, 
дипл. грађ. инж.

ГЛИ ГО Ра ОбРе НО ВИ ћа 
За ПОТ ПРеД СеД НИ Ка

С об зи ром да је Гли гор Обре но вић пр ви пут би ран 
на ову ви со ку из вр шну функ ци ју, ње го ву би о гра
фи ју до но си мо у ком пле ту.

„Гли гор Обре но вић је ро ђен 1956. го ди не у Бра тун
цу, где је за вр шио основ ну и сред њу тех нич ку шко
лу“, по чео је са обра зла га њем пред ло га Си мо Цве тић. 
Гра ђе вин ски фа кул тет у Бе о гра ду је упи сао 1975. и 
ди пло ми рао 1981. го ди не на сме ру бе тон ске кон струк
ци је. Рад но ис ку ство је за по чео да сти че као при
прав ник исте го ди не у Пред у зе ћу „7. ју ли“, у ко ме 
је ра дио не пу них 30 го ди на, про ла зе ћи цео ци клус 
гра ђе вин ског ин же ње ра, од ин же ње ра при прав ни
ка, ин же ње ра тех нич ке при пре ме, про јек то ва ња, из
град ње свих вр ста обје ка та, ру ко во ђе ња ор га ни за ци
о ним де ло ви ма пред у зе ћа до из бо ра за ге не рал ног 
ди рек то ра. У пр вом пе ри о ду, од 1981. до 1983. го ди не 
ра дио је на објек ти ма у Зе му ну, на се ље „Но ва Га ле
ни ка“, на из во ђе њу ра до ва на објек ту про из вод на ха
ла у Зе му ну. Од 1983. до 1987.го ди не, као од го вор но 
ли це из гра дио је ве ћи број стам бе нопо слов них обје
ка та на Дор ћо лу у Бе о гра ду, око 900 ста но ва, упо шља
ва ју ћи у од ре ђе ним фа за ма и по 1.000 рад ни ка. Од 
1987. до 1992. го ди не ра ди на  по сло ви ма ре кон струк
ци је и са на ци је те ме ља Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
„Све то зар Мар ко вић“ и из град њи под зем ног де поа 
(око 4.500 ква дра та у две под зем не ета же). Из гра ди
о је ком пле тан обје кат Пред у зе ћа „Обу ћа“ у Ле шта
ни ма, стам бе нопо слов не објек те на Зве зда ри, на се
љу „Ди ми три је Ту цо вић“, ви ше стам бе нопо слов них 
обје ка та на Оп шти ни Чу ка ри ца, Основ ну шко лу „Ми
лош Цр њан ски“ на Ба но вом Бр ду, ко ја је ин те ре сант
на као обје кат ко ји је из гра ђен за са мо се дам ме се ци, 
са ком плет ном ин фра струк ту ром. Од  1992. го ди не је 
на функ ци ји глав ног ин же ње ра „7. ју ла“, а од 1994. 

го ди не је на ме сту тех нич ког ди рек то ра, у пе ри о ду 
нај те жем за ком плет но срп ско гра ђе ви нар ство, уз ве
о ма успе шне „епи зо де“ на тр жи шту Ру си је. Фе бру а ра 
2006. го ди не иза бран је за ге не рал ног ди рек то ра „7. 
ју ла“. Иа ко се у не ко ли ко на ред них го ди на вла снич
ка струк ту ра ком па ни је ме ња ла три пу та, Обре но вић 
је у свим тим ин тер ва ли ма био ге не рал ни ди рек тор, 
све до 2011. го ди не, ка да стра ни вла сник пре у зи ма 
„7. ју ли“, али пре ста је са по слов ним ак тив но сти ма у 
гра ђе ви нар ству, што је по вод за ње го во на пу шта ње 
„7. ју ла“ по сле го то во три де це ни је ра да у ње му. Од 
фе бру а ра 2011. го ди не за по слен је у гра ђе вин ском 
пред у зе ћу CBS (Co ne sco Bu il dings Con truc tion), ко је 
из во ди ра до ве на стам бе нопо слов ном на се љу „Сте па 
Сте па но вић“ у Бе о гра ду. По ред то га, са јед ном гру пом 
ен ту зи ја ста ра дио је на при пре ми гра ђе вин ског цен
тра у Кр ња чи за обу ку рад ни ка гра ђе вин ских за ни
ма ња. То се ра ди са ау стриј ском Аген ци јом за раз вој 
АДА у јед ном пи лот про јек ту. У 2012. го ди ни  иза шло 
је 70 рад ни ка об у че них за за ни ма ња те сар, ар ми рач 
и зи дар. Шт о се ти че ра да у стру ков ној ор га ни за ци
ји – Ин же њер ској ко мо ри Ср би је, Обре но вић је укљу
чен у рад од са мог осни ва ња – 2003. го ди не ка да је 
иза бран за  пред сед ни ка Из вр шног од бо ра Ма тич
не сек ци је из во ђа ча ра до ва, а са мим тим и за чла на 
Управ ног од бо ра ИКС (по функ ци ји). Гли гор Обре но
вић при па да гру пи ин же ње ра ко ја је за крат ко вре
ме на пра ви ла ор га ни за ци ју Ко мо ре – уче ство вао је у 
из ра ди оп штих ака та, утвр ђи ва њу ши фа ра и на зи ва 
ли цен ци, из ра ди фор ми ли цен ци и пе ча та и оста
лих зна ме ња. Пр ве опи се ли цен ци за ди пло ми ра не 
гра ђе вин ске ин же ње ре је упра во он ра дио у окви ру 
Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва. Ње го ва је иде ја и 
осни ва ње ре ги о нал них од бо ра, ко ју је, по сле по чет
них от по ра, Управ ни од бор при хва тио. По кре тач је и 
ор га ни за тор ви ше струч них ску по ва у ор га ни за ци ји 
Ко мо ре, са мо стал но и у окви ру стру ков них ор га ни
за ци ја. На ре дов ним из бо ри ма 2004. го ди не је иза
бран за чла на Из вр шног од бо ра Ма тич не сек ци је из
во ђа ча ра до ва, за тим по но во за ње ног пред сед ни ка. 
До апри ла 2007. го ди не је био пред сед ник Из вр шног 
од бо ра Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва. Крат ко је 
био члан Из вр шног од бо ра про јек та на та. На по сло
ви ма пред сед ни ка Над зор ног од бо ра Ко мо ре је од 
8. ма ја 2008. го ди не, а на исту функ ци ју је иза бран 
и 8. ма ја 2010. го ди не. По сло ве пред сед ни ка Над зор
ног од бо ра оба вља све до под но ше ња остав ке 7. ма ја 
2013. го ди не. Не дво сми сле но се мо же ре ћи да Гли
гор Обре но вић при па да гру пи на ших чла но ва ко ја 
је при лич но сво је енер ги је,сна ге и зна ња уло жио у 
ак ци је и ак тив но сти ИКС, та ко да га ис ку ство у ра ду 
Ко мо ре прак тич но пре по ру чу је за ово ме сто за ко је 
смо га и пред ло жи ли“. 

Усле ди ло је јав но гла са ње (је дан кан ди дат – члан 
17. Пра вил ни ка о ра ду Скуп шти не) у ко ме ни је би ло 
про тив ни ти уз др жа них, те је Гли гор Обре но вић јед
но гла сно иза бран за пот пред сед ни ка Управ ног од бо
ра ИКС.
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„ПО Пу ња Ва ње“ уО ИКС ИЗ СОП СТВе НИх 
Ре ДО Ва, а ПРе КО ИЗ бО Ра

Управ ни од бор ИКС са ста вљен је од 11 чла но ва: 
пред сед ни ка и пот пред сед ни ка, по јед ног пред
став ни ка две ве ли ке ма тич не сек ци је (МСП и 
МСИР), чи ти ри чла на су „по функ ци ји“ (пред сед
ни ци из вр шних од бо ра све че ти ри ма тич не сек
ци је) и на кра ју ту су пред став ни ци до ми цил ног 
ми ни стар ства (Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства и 
ур ба ни зма Ср би је). 

„У ма те ри ја лу за тач ку 4. ко ја је са да по ста ла тач ка 
6. до би ли сте Пред лог од лу ке за раз ре ше ње чла но ва 
Управ ног од бо ра пред став ни ка МС Про јек та на та (мр 
Ра до слав Ле кић) и МС Из во ђа ча ра до ва (др Алек сан
дар Ке ко вић)“, ре као је пред сед ник Шу ма рац. „Гла са
ће се о раз ре ше њу сва ког по на о соб до са да шњих чла
но ва УО ИКС“. 

Гла са ло се два пу та и у оба слу ча ја усле ди ло је јед
но гла сно раз ре ше ње. Усле дио је из бор но вих чла но
ва УО ИКС из ре до ва две нај ве ће ма тич не сек ци је. Из 
МС Про јек та на та по но во је пред ло жен мр Ра до слав 
Ле кић (под но си лац пред ло га је био проф. др Вла сти
мир Ра до ња нин ис пред 39 по др жа ва ла ца – чла но ва 
Скуп шти не ИКС). С об зи ром да је био са мо је дан кан
ди дат гла са ло се јав ним из ја шња ва њем и јед но гла
сним усва ја њем пред ло га.

Ме ђу тим, за чла на УО ИКС из ре до ва МС Из во ђа
чи ра до ва сти гле су че ти ри при ја ве – за мр Би сер ку 
Шварц (32 пот пи са), Дра га на Ста ши ћа (18), др Алек
сан дра Ке ко ви ћа (17) и Стан ка Бо жи ло ви ћа (16).

Пред ла га чи су из не ли ар гу мен те и раз ло ге за сва
ког од кан ди да та, али су се ау ди то ри ју му обра ти ли и 

са ми кан ди да ти. На рав но, све је то мо ра ло ма ло ду
же да по тра је. 

„Пред лог са 32 пот пи са за мр Би сер ку Шварц, дипл. 
маш. ин же њер ку из не ћу у нај кра ћим цр та ма“, ре кла је 
проф. др Ма ја То до ро вић. „Ро ђе на 1952. го ди не у Хер
цег Но вом, где је за вр ши ла основ ну шко лу и гим на
зи ју, Ма шин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
1977. го ди не на ко ме успе шно бра ни и ма ги стар ску 
те зу 1996. го ди не. Од  2010. го ди не ра ди на Ма шин ском 
фа кул те ту као са рад ник на Ка те дри за тер мо тех ни ку. 
Пре то га ду же од три де це ни је ра ди ла је у при вре ди, 
чак и у не по сред ној про из вод њи – 1979 – 1997. у „Јан
ку Ли сја ку“, а од 1997. до 2010. у „Парт нер инжeњерин
гу“. То ком 18 го ди на ра да у „Ли сја ку“ би ла је уче сник 
на број ним про јек ти ма, из во ђе њу ра до ва тер мо тех
нич ких ин ста ла ци ја, ме ђу ко ји ма су ВМА, Кли нич ки 
цен тар, На род на бан ка, РТС, На род но по зо ри ште, хо
тел „Ин тер кон ти нен тал“, за тим и на Објек ту 2000 IOIL 
ком плекс у Баг да ду,Екс поцен тру у Мо скви, а као рад
ник „Парт нер инжeњеринга“ на Под зем ној га ра жи ис
пред Град ске Скуп шти не, По зо ри шту на Те ра зи ја ма, 
Бе о град ском драм ском по зо ри шту, Спорт скоре кре
а тив но ом цен тру Та шмај дан, Hypo Al pe A dria бан ка,  
ProC re dit бан ка, Belgradeofficeparк, све у Бе о гра ду, и 
мно гим дру гим. У стру ков ним удру же њи ма ра ди од 
1980. го ди не, пре све га у Удру же њу  КГХ, док је од 1999. 
го ди не члан аме рич ког Дру штва ин же ње ра за гре ја
ње, хла ђе ње и кли ма ти за ци ју AS HRAE. Члан је По ду
нав ске стру ков не ор га ни за ци је AS HRA E DA NUBCHAP
TER од ње ног осни ва ња 2004. го ди не, а од 2012. го ди не 
члан је Струч ног са ве та за оп шту област стан дар ди
за ци је при Ин сти ту ту за стан дар ди за ци ју Ре пу бли ке 
Ср би је.Члан је Ин же њер ске ко мо ре Ср би је од 2004. го
ди не са ве ли ким ан га жма ном у го то вом свим ак ци
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ја ма и ак тив но сти ма на ше ин же њер ске асо ци ја ци је. 
До бит ник је Пла ке те Дру штва КГХ за из у зе тан до при
нос стру ци 2009. го ди не. Жи ви у Бе о гра ду. Уда та је и 
мај ка је дво је де це“.

О кан ди да ту ри Стан ка Бо жи ло ви ћа го во рио је Ми
ло мир По по вић, дипл. техн. инж. из Ре ги о нал ног цен
тра Кра гу је вац. 

„Наш кан ди дат је ро ђен 1949. го ди не у Вла си ни, 
основ ну и сред њу тех нич ку шко лу за вр шио је у Кра
гу јев цу, а Гра ђе вин ски фа кул тет у Бе о гра ду, на од се ку 
за ге о де зи ју. То ком сту ди ја је био ан га жо ван на акла
ма ци ји сту дент ске ак тив но сти при Гра ђе вин ском фа
кул те ту. Још то ком сту ди ја дао је зна ча јан до при нос 
уна пре ђе њу си сте ма обра зо ва ња лич ни ман га жо ва
њем, чи ји је ре зул тат био – оства ре ње пра ва сту де
на та по пи та њу њи хо вог уче шћа у про це си ма де фи
ни са ња пра вил ни ка ко ји су би ли ве за ни за сти ца ње 
мо гућ но сти за из ла ске на ви ше ис пит них ро ко ва. То
ком сту ди ра ња по ка зу је да је до сле дан и успе шан рад 
ко јим се ба вио то ком сту ди ја у ин те ре су сту де на та, 
до нео кон крет не ре зул та те за уна пре ђе ње ра да фа
кул те та. Је дан је од осни ва ча „Гра ђе ви ни ја де“ кул тур
носпорт ског оку пља ња/фе сти ва ла 
гра ђе вин ских фа кул те та ве ли ке Ју
го сла ви је, али је из др жа ла „про бу 
вре ме на“ па се и да нас одр жа ва у 
скра ће ној ва ри јан ти као „Гра ђе ви
ни ја да Ср би је“.

По за вр шет ку сту ди ја за по слио 
се у Ге о дет ској упра ви Кра гу је вац, 
а по том у Ди рек ци ји за ур ба ни
зам, где и да нас успе шно ра ди на 
ре а ли за ци ји мно гих про је ка та и 
пла но ва ко ји су уна пре ђе ни. По
се ду је ли цен це за про јек то ва ње, ур ба ни ста и из во
ђа ча, а нај ва жни ја ли цен ца пр вог ре да је Ре пу блич
ког ге о дет ског за во да. Ду го го ди шњи је члан Са ве за 
ин же ње ра и тех ни ча ра Ју го сла ви је и Ср би је, а то ком 
свог члан ства у тој ор га ни за ци ји ор га ни зо вао је низ 
струч них са ве то ва ња као члан Удру же ња ге о де та цен
трал не Ср би је. Оба вљао је функ ци ју пред сед ни ка и 
чла на Из вр шног од бо ра истог Удру же ња. Је дан је од 
осни ва ча пу бли ка ци је „Ге дет ски бил тен“, у ко јем је 
оба вљао функ ци ју глав ног и од го вор ног уред ни ка у 
пе ри о ду од 2005. до 2013. го ди не. Члан је под сек ци је 
оста лих тех нич ких стру ка. У Ин же њер ској ко мо ри Ср
би је је од осни ва ња. Због сво јих ор га ни за ци о них спо
соб но сти ко је су пре по зна те од свих чла но ва и пред
сед ни ка под сек ци ја Ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац, 
а на њи хов пред лог, у по след њих пет го ди на оба вљао 
је функ ци ју ко ор ди на то ра.То ком оба вља ња те функ
ци је успе шно је спро вео ве ли ки број ак тив но сти ве
за них за уна пре ђе ње ра да Ко мо ре кроз ко ор ди на ци
ју, ор га ни за ци ју си сте ма и еду ка ци ју, и пер ма нент но 
уса вр ша ва ње чла но ва Ко мо ре из Ре ги о нал ног цен
тра Кра гу је вац“. 

О тре ћем пред ло гу/кан ди да ту – Дра га ну Ста ши ћу, 
дипл. ел. инж. овла шће ни пред ла гач је био Ми ло рад 

„Ба то“ Рак че вић, члан Управ ног од бо ра ИКС ис пред 
Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма Ср би је. 

„По што ва не ко ле ге, да нас го во рим не као члан Скуп
шти не, не као члан Управ ног од бо ра, не го као при ја
тељ, ком ши ја и ко ле гаин же њер го спо ди на Ста ши ћа. 
Ма ло је то ли ко скром них љу ди као он, то вам га ран ту
јем, јер га знам 23 го ди не. Дра ган Ста шић је ди пло ми
ра ни елек тр о ин же њер и у стру ци је по чео од обич ног 
про јек тан та и из во ђа ча, да би до шао до ге не рал ног 
ди рек то ра. Имао сам част да се дру жим са њим. Што 
је нај ва жни је, а и за ме не је ва жно као чла на Управ
ног од бо ра, да су тра имам до брог са рад ни ка. Ми смо 
ов де при ча ли, а и ју че смо се ма ло и кри ти ко ва ли на 
Управ ном од бо ру, да не тре ба са мо да се ба ви мо со
бом не го да ан га жу је мо и ма ло ши ре члан ство, где би 
се укљу чио ве ћи број ин же ње ра и да се наш глас ви
ше чу је у дру штву. Дра га на Ста ши ћа по зна је ве ли ки 
број чла но ва Ко мо ре, био је до ста ак ти ван у ње ном 
ра ду, али је и до бит ник ње не Го ди шње на гра де. На и
ме, на пи сао је струч ну књи гу, при руч ник, ко ја је мно
гим ин же ње ри ма омо гу ћи ла да на у че ка ко се уго ва
ра, ка ко се из во ди и ка ко се на пла ћу је ин же њер ски 

рад. На и ме, ви ше је не го по зна то да смо ми ин же ње
ри од лич ни струч ња ци у сво јим обла сти ма, али сла
би еко но ми сти. Не зна мо да на пла ти мо свој рад. То ме 
нас је под у чио и на у чио Дра ган Ста шић. Мо рам не
што да ка жем, што мо жда ни је за овај скуп. Био сам
ге не рал ни ди рек тор у две ве ли ке фир ме. Је дан је од 
рет ких љу ди ко ји је до ла зио код ме не, у фир ме ко ји
ма сам ру ко во дио, и ни ка да ни шта ни је тра жио. Ми 
смо се сре та ли на про јек ти ма у Ира ку, ов де у зе мљи, 
ра дио је на нај ве ћим објек ти ма. Мо ја пре по ру ка је за 
ко ле гу Ста ши ћа“. 

По след њи, че твр ти, управ но од бор нич ки кан ди дат 
био је др Алек сан дар Ке ко вић, про фе сор Aрхит ек тон
скогра ђе вин ског фа кул те та Ни шког уни вер зи те та, о 
чи јој је кан ди да ту ри го во рио Дра ган Жив ко вић.

„Пре не го ка жем шта имам о кан ди да ту ри и кан ди
да ту Алек сан дру Ке ко ви ћу, не ко ли ко на по ме на. Члан 
сам Ко мо ре од 2003. го ди не, зна чи од осни ва ња, и ово 
је пр ви пут да на ње но че ло до ла зе „ре ал ни ин же ње
ри“, а то зна чи да ни су ни ма ги стри, ни док то ри, ни 
пр о фе со ри, већ са мо ди пло ми ра ни ин же ње ри. У кон
крет ном слу ча ју, елек тр о тех ни ке и гра ђе ви нар ства. 
Не мо гу, а да вам не при знам, да сам због то га оду ше
вљен. А са да, о кан ди да ту Ке ко ви ћу. Ро ђен је 1964. го

По след њи по здрав Син ђе ли ћу и Ла ли ћу

„Пре не го што утвр ди мо днев ни ред, за мо лио бих при сут не да ми
ну том ћу та ња ода мо по част чла но ви ма Ко мо ре ко ји су пре ми ну ли 
из ме ђу два скуп штин ска за се да ња – Све ти сла ву Син ђе ли ћу, јед ном 
од осни ва ча Ко мо ре и нај ста ри јем чла ну овог скуп штин ског са зи ва, 
и Ра до ми ру Ла ли ћу, ду го го ди шњем ди рек то ру Ма ши но про јек та“, ре
као је пред сед ник Шу ма рац.
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ди не у Са ра је ву, где је за вр шио гим на зи ју. Ди пло ми
рао је на Ар хи тек тон ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Са ра је ву 1989. го ди не. Ма ги стри рао је 2004. го ди не, а 
док то ри рао 2009. го ди не на Гра ђе вин скоар хи тек тон
ском фа кул те ту у Ни шу. То ком ка ри је ре ра дио је као 
про јек тант у ви ше ар хи тек тон ских би роа у Са ра је ву, 
Под го ри ци и Бе о гра ду. Од 1998. го ди не ра ди на Гра ђе
вин скоар хи тек тон ском фа кул те ту у Ни шу, а 2009.го
ди не је иза бран у зва ње до цен та на Ка те дри згра де за 
ста но ва ње, да оба вља ду жност ше фа Ка те дре. То ком 
ка ри је ре ура дио је ви ше де се ти на про је ка та ко ји су 
ре а ли зо ва ни, уче ство вао је на ви ше ар хи тек тон ско
ур ба ни стич ких кон кур са на ко ји ма је на гра ђи ван, а 
као уни вер зи тет ски на став ник об ја вио је ви ше де се
ти на на уч них ра до ва и уче ство вао у на уч ним пр о
јек ти ма. Уче ство вао је и на ви ше на уч них ску по ва у 
зе мљи и ино стран ству. Об ја вио је че ти ри мо но гра фи
је, од ко јих су нај зна чај ни је „Мо дер на Ни ша од 1920–
1941“, ко а у тор је Зо ран Че ме ри кић, „Ни шко три је на ле 
ар хи тек ту ре“, ко а у тор проф. Дар ко Ма ру шић. Ор га
ни за тор је и про ду цент ви ше де се ти на сту дент ских  
из ло жби у Ни шу и Ср би ји, од ко јих су нај зна чај ни је 
„Да ни ар хи тек ту ре гра да Ни ша“ и „Три је на ле ар хи
тек ту ре гра да Ни ша“.Уче ство вао је у ра ду ви ше жи ри
ја, а нај зна чај ни ји је жи ри за до де лу ве ли ке на гра де 
Са ве за ар хи те ка та Ср би је 2001. го ди не. Из ла гао је на 
свим нај зна чај ни јим стру ков ним ма ни фе ста ци ја ма у 
Ср би ји и ино стран ству, на ко ји ма је осво јио ви ше на
гра да и при зна ња од ко јих су нај зна чај ни ји – „Да ни 
ар хи тек ту ре Но вог Са да“ 2004. го ди не, Ме ђу на род ни 
са лон ар хи тек ту ре у Бе о гра ду 2006. го ди не, Ве ли ка 
на гра да би е на ла ар хи тек ту ре гра да Ни ша 2006. го
ди не, као и На гра да на Ме ђу на род ном са ло ну ур ба
ни зма 2012. го ди не. Члан је Ко мо ре од 2003. го ди не и 
по се ду је ли цен це од го вор ног про јек тан та, ур ба ни сте 

и из во ђа ча ра до ва. Био је члан Скуп шти не у два ман
да та, 2007–2013. го ди не, и пред сед ник Под сек ци је ар
хи те ка та, Сек ци је про јек та на та Ре ги о нал ног цен тра 
Ни ша, члан УО ИКС од 2009.го ди не до да нас. По себ но 
на гла ша вам, да је нај ви ше за хва љу ју ћи ње му одр жан 
ве ли ки број нај ра зли чи ти јих ма ни фе ста ци ја, осим у 
Ни шу, у још осам гра до ва – Вра њу, Ле сков цу, Пи ро ту, 
Не го ти ну, За је ча ру, Про ку пљу, Сур ду ли ци и Вла си ни, 
а уско ро и у Свр љи гу“. 

Усле ди ло је лич но пред ста вља ње че тво ро кан ди да
та с тим што су се Ке ко вић и Шварц са мо за хва ли ли 
на ука за ном по ве ре њу, док је Бо жи ло вић још по не што 
до дао из сво је, за и ста, за ни мљи ве, сту ден ске и рад не 
би о гра фи је (ле ген дар ни „Со ва“ из сту дент ских и рад но
про фе си о нал них да на). При ли ку да још не што ка же о 
се би ис ко ри стио је са мо Дра ган Ста шић, али је из нео 
не ку вр сту „про гра ма ра да“, бо ље ре ћи, на ја вио за ко је 
вред но сти ће се за ла га ти ако бу де иза бран у УО ИКС. 

„Ин же њер ска ко мо ра Ср би је има углав ном три ве ли
ка за дат ка, на ко ји ма имам на ме ру да се ан га жу јем“, 
ис та као је Ста шић. „Пр ви је да се по диг не обра зов ни 
ни во члан ства, а то се по сти же пре да ва њи ма, дру ги 
је по ди за ње мо рал ног ни воа члан ства, што се по сти
же чак и ин сти ту ци о нал но (од бра на члан ства од тр
жи шта, али и тр жи шта од члан ства или ти ју на штво и 
чој ство) и тре ћи по ди за ње ма те ри јал ног ни воа члан
ства. Ка ко ви дим пут да иза ђе мо из про бле ма? Шта ја 
пред ла жем ка ко би смо то пре бро ди ли? Пр во тра жим 
од др жа ве, а ту ће нам по мо ћи ко ле ге из Ми ни стар
ства, да нас ува жи. Сва ки за кон, ре ци мо За кон о пла
ни ра њу и из град њи, не мо же да иде у скуп штин ску 
про це ду ру ако не ма  струч но ми шље ње Ин же њер ске 
ко мо ре и струч но ми шље ње При вред не ко мо ре, бар 
да нас не ко пи та. Дру го, тре ба да се про ме ни и не
ка до ку мен та ци ја, за кон ска до ку мен та ци ја. Ми смо 
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до са да про ме ни ли пет или шест Уста ва као нај ве ћа 
ак та др жа ве а 60 го ди на ни смо про ме ни ли За кон о 
обли га ци ја ма. Ми са да ра ди мо за при ват ни ке. Не ма 
при ват ни ка ко ји ни је то ли ко пи смен да не на пи ше у 
уго во ру да је це на фик сна. Про шле го ди не ин фла ци ја 
је би ла 12 од сто, а ка да је це на фик сна, ви мо же те да 
на пла ти те са мо пре ко два про цен та и то пре ко су да. 
Зна чи, не мо же те да на пла ти те раз ли ку у це ни. Наш 
при ват ни ин ве сти тор на ма ума њу је 12 од сто, али ка
да про да је сво је објек те на пла ћу је сво јих 12 про це на
та. Зна чи, пот пу но ле гал но у скла ду са ва же ћим за ко
ни ма ове др жа ве. Ка да тра жи мо гра ђе вин ску до зво лу, 
др жа ва тра жи да се све пла ти уна пред (пар це ле, так
са, вла снич ки лист), а ја пред ла жем да та иста др жа
ва за тра жи од ин ве сти то ра да по ка же по твр ду да је 
пла тио про је кат/про јек те на осно ву ко јих до би ја гра
ђе вин ску до зво лу. Код тех нич ког пре гле да опет тра
же гра ђе вин ску до зво лу, глав ни про је кат, на ша овла
шће ња, гра ђе вин ску књи гу, днев ник, а ни ко не тра жи, 
а то би мо ра ло да уђе у за кон ску ре гу ла ти ву, да ли је 
под ми рен дуг пре ма из во ђа чу? Ако је дуг пре ма из
во ђа чу 100 ди на ра, др жа ва до би је про фит од 20 од сто, 
а ја не знам из во ђа ча ко ме је од 100 ди на ра, ка да је 
пла тио све што је имао др жа ви и рад ни ци ма, оста ло 
по аку му ла ци ји ви ше од 3 про цен та. Др жа ва тре ба да 
на пла ти ПДВ, али и на ма да по мог не. По сто ји још јед
на не ло гич ност. Ка да до би је мо по сао, од нас се тра
жи га ран ци ја за до бро из вр ше ње по сла. Мо ра да уђе 
у про то кол и за кон да се тра жи и га ран ци ја од ин ве
сти то ра. И то би би ла ре во лу ци ја“.

По сле ове тач ке днев ног ре да, усле ди ла је сле де ћа 7. 
тач ка, али се ми у овом из ве шта ју не ће мо др жа ти ре
до сле да до га ђа ња из са мо јед ног раз ло га – пре глед но
сти. На и ме, по што је би ло ви ше кан ди да та за УО ИКС 
из МС Из во ђа ча ра до ва, али и за чла на Над зор ног од
бо ра, пр во су „про ра ђе ни“ из бо ри за Над зор ни од бор 
(тач ка 7. днев ног ре да), па се (на ли сти ћи ма) гла са ло 
за пред ло же не кан ди да те.

Зна чи, од че тво ро кан ди да та за чла на УО ИК из МС 
Из во ђа ча ра до ва нај ви ше гла со ва је до би ла мр Би сер ка 
Шварц – 52, а сле де др Алек сан дар Ке ко вић – 20, Дра ган 
Ста шић – 17 и Стан ко Бо жи ло вић се дам гла со ва.

ПРеД СеД НИК беЗ Су ПаР НИ Ка, 
ДВа КаН ДИ Да Та За чЛа На

Овај ме ђу на слов ни је ни ка кав ши фра, већ нај ма
њи мо гу ћи из ве штај за 7. тач ку днев ног ре да – Из
бор пред сед ни ка и јед ног чла на Над зор ног од бо
ра ИКС – за пред сед ни ка је ди ни кан ди дат је био 
проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, док су се за ме сто 
чла на над ме та ли проф. др Вла сти мир Ра до ња нин 
и Аца Стан ко вић, дипл. грађ. инж.

Кан ди да ту ру проф. др Ми ли са ва Дам ња но ви ћа по
др жа ло је 25 чла но ва Скуп шти не, а овла шће ни пред
ла гач Ду шан Пе тро вић пре зен ти рао је бо га ту би о гра
фи ју до ско ра шњег пред сед ни ка Скуп шти не ИКС. 

„Сви га до бро зна те, па ћу са мо да ти крат ке би о граф
ске по дат ке“. ре као је Пе тро вић. „Проф. др Ми ли сав 
Дам ња но вић ро ђен је у се лу Вр сни ћу код Про ку пља. 
Ди пло ми ра ни је ин же њер ар хи тек ту ре и ма ги стар тех
нич ких на у ка гра ђе вин ске стру ке. Док то ри рао је на 
те му „При лог ре ше њу кон струк тив них про бле ма обје
ка та мо сто град ње у си сте му про стор них кон струк ци ја 
са игла ма ко је чи не спрат“. Ду го го ди шњи је про фе сор 
Гра ђе вин ског фа кул те та у Ни шу, шеф Ка те дре за кон
струк ци ју, био је про де кан за на ста ву, члан Са ве та фа
кул те та и На став нона уч ног ве ћа У ни вер зи те та у Ни
шу, члан Ви ше ко ми си је за ма ги стар ске и раз не број не 
ди плом ске ра до ве. За  по стиг ну те ре зул та те до бит ник 
је Сре бр не пла ке те Фа кул те та. Об ја вио је ве ли ки број 
на уч них ра до ва и уче ство вао на мно гим струч ним и 
на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству. Уче ство
вао је на Свет ском кон гре су ар хи тек ту ре 1980. го ди не. 
У окви ру Ин сти ту та за гра ђе ви нар ство и ар хи тек ту ру 
ра дио је на мно гим про јек ти ма, на ро чи то на по сле
ди ца ма са на ци је и об но ве. Ау тор је про јек та си сте ма  
из град ње мон та жних обје ка та дуж си сте ма по ве за них 
шкољ ки. Пре до ла ска на Фа кул тет ра ди о је го ди ну да
на у „Про гресу“ из Пи ро та у свој ству ше фа гра ди ли
шта, а го ди ну и по да на у  гра ђе вин ској фир ми „На
пре дак“ из Кур шу мли је, где је био тех нич ки ди рек тор. 
Са  уну ком Ми ља ном, сту ден том дру ге го ди не Прав ног 
фа кул те та у Ни шу, су вла сник је фир ме за по сре до ва
ње, про јек то ва ње и инжeњеринг“. 

Пре јав ног гла са ња, с об зи ром да је био са мо је дан 
кан ди дат, при сут ни ма се обра тио и про фе сор Дам ња
но вић ис та кав ши да су овла шће ња Над зор ног од бо
ра „ве о ма ши ро ка,ал и сро че на са мо у че ти ри крат ке 
и ја сне став ке – да вр ши кон тро лу за ко ни то сти ра
да Ко мо ре, да вр ши про ве ру фи нан сиј ског по сло ва
ња Ко мо ре, да кон тро ли ше рас по ла га ње сред стви ма 
и на кра ју јед на од ред ба, ко ја ни је са свим ја сна,да  
оства ру је увид у из вр ша ва ње оба ве за чла но ва Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је. Ви де ће мо да ли та од ред ба 
тре ба да по сто ји, по го то во ако се она од но си са мо на 
обич не чла но ве Ко мо ре, ако не ва жи за оне љу де ко
ји пред ста вља ју и од лу чу ју у име чла но ва Ко мо ре.С 
об зи ром на ре зул та те ко ји су до са да по стиг ну ти, за
да так је но вог Над зор ног од бо ра да те ре зул та те по
твр ди, да  уђе у но ве трен до ве ко ји ће сва ка ко ста ја ти 
пред це лом Ко мо ром као иза зо ви, соб зи ром на но
ве окол но сти и за дат ке ко је ће мо има ти, пре све га у 
им пле мен та ци ји но вог за ко на или из ме не За ко на о 
пла ни ра њу и гра ђе њу и из ме на ко је ће сва ка ко усле
ди ти у на шем Ста ту ту, због  од ре ђе них од ред би ко је 
су пре ва зи ђе не“.

Усле ди ло је гла са ње на ко ме је проф. др Ми ли сав 
Дам ња но вић, без оспо ра ва ју ћих и уз др жа них гла са
ча иза бран за пред сед ни ка Над зор ног од бо ра ИКС у 
на ред не че ти ри го ди не.  

Кан ди да те за чла на НО ИКС по др жао је го то во исти 
број чла но ва Скуп шти не – про фе со ра Ра до ња ни на – 
20, а Ацу Стан ко ви ћа – 19, пр ви је из Но вог Са да, дру ги 
из Кра гу јев ца, дру ги је ма ши нац (дипл. маш. инж), а 
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пр ви гра ђе ви нац (дипл. грађ. инж.). За ни мљи во је да 
су обо ји ца кан ди да та за овла шће не пред ла га че има
ли ко ле ги ни це, или ка ко ака де мик Ото вић во ли да 
ка же – да ме.

„По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, ве ли ка ми је част 
и за до вољ ство да пр о фе со ра Ра до ња ни на пред ло жим 
за чла на Над зор ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је“, ре кла је Би ља на Гај до бран ски. „Др Вла сти мир 
Ра до ња нин је дипл.инж.гра ђе ви не, ре дов ни је про
фе сор на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду и 
шеф Ка те дре за гра ђе вин ске ма те ри ја ле. Био је ди рек
тор Де парт ма на за гра ђе ви нар ство и ге о де зи ју. Др жи 
на ста ву на спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма гра ђе ви не, 
на основ ним сту ди ја ма у ар хи тек ту ри и ур ба ни зму 
и на основ ним  сту ди ја ма за упра вља ње ри зи ци ма и 
за шти ти од по жа ра на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у 
Но вом Са ду. Био је мен тор при из ра ди и  од бра ни пет 
док то ра та, а под ње го вим мен тор ством од бра њен је 

ве ли ки број ма стер и док тор ских ра до ва. Об ја вио је 
226 на уч них и струч них ра до ва на ме ђу на род ним и 
до ма ћим кон фе рен ци ја ма, од но сно, има ви ше од 80 
ра до ва об ја вље них у ме ђу на род ним и до ма ћим ча со
пи си ма. Ру ко во ди лац је тех но ло шког про јек та ко ји је 
од Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој нај бо
ље оце њен про је кат у обла сти гра ђе ви нар ства, ар хи
тек ту ре и са о бра ћа ја. До бит ник је Пла ке те по ча сног 
чла на Дру штва гра ђе вин ских ин же ње ра Ма ке до ни је 
и Пла ке те по ча сног чла на Дру штва за ис пи ти ва ње и 
ис тра жи ва ње ма те ри ја ла Ср би је. По се ду је две ли цен
це – од го вор ног про јек тан та број 310905004 и од го вор
ног ин же ње ра за енер гет ску ефи ка сност згра да. Нај
ве ћи део сво је про фе си о нал не ка ри је ре по све тио је 

ком плек сним при вред ним за да ци ма. Ру ко во дио је и 
уче ство вао у из ра ди ве ли ког бро ја про је ка та, про це
не ста ња и са на ци је кон струк ци ја, ела бо ра та, екс пе р
ти за, ис пи ти ва ња кон струк ци ја, укљу чу ју ћи сло же не 
ин же њер ске об ли ке. Из  обим ног по пи са ре а ли зо ва
них про је ка та из дво ји ћу са мо два из по след ње две 
го ди не  про це на ста ња и са на ци ја оште ће них згра
да у Кра ље ву на кон зе мљо тре са и проб но оп те ре ће
ње мо ста пре ко Аде у Бе о гра ду. Оже њен је и отац дво
је де це“.

„Част ми је да пред ло жим ис пред Ре ги о нал ног од бо
ра Кра гу јев ца и чла но ва Скуп шти не на шег кан ди да та 
Ацу Стан ко ви ћа, чла на Ко мо ре од осни ва ња, вла сни
ка ли цен це број 411199003, за чла на Над зор ног од бо
ра“, ре кла је Оли ве ра Бо шко вић. „Аца Стан ко вић je 
рођен 1958. го ди не у Цр ној Тра ви, у Ле сков цу је за вр
шио гим на зи ју, а Гра ђе вин ски фа кул тет на Ни шком 
уни вер зи те ту. Запосленje у Јав ном пред у зе ћу Град ска 

стам бе на аген ци ја Кра гу је вац као ме на џер ре а ли за
ци је, на по сло ви ма над зо ра и во ђе ња ин ве сти ци ја. 
Ра дио је у Јав ном ко му нал ном пред у зе ћу Во до вод и 
ка на ли за ци ја у Кра гу јев цу и Гра ђе вин ском пред у зе
ћу „Kaзимир Вељ ко вић“, на по сло ви ма про јек тан та, 
ше фа гра ди ли шта  и ру ко во ди о ца на ме сту тех нич
ког ди рек то ра. За тим, у Јав ном стам бе ном пред у зе
ћу Кра гу је вац, а по том и Фон ду со ли дар не стам бе
не и зград ње на по сло ви ма ру ко во ди о ца. Би о је члан 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у пр вом са
зи ву, био је члан Рад не гру пе на из ра ди нор ма тив
них ака та и ор га ни за ци ји ра да ор га на Kоморе. Био је 
пред сед ник Од бо ра за гра ђе ви нар ство При вред не ко
мо ре гра да Кра гу јев ца. Пред сед ник је Удру же ња гра

А В Г У С Т  2 0 1 3 .



29ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СКУП ШТИ НА

ђе вин ских ин же ње ра гра да Кра гу јев ца и члан Ре ги
о нал ног од бо ра Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва за 
ре ги он Кра гу је вац“. 

Про фе сор Ра до ња нин се за хва лио на про це ду рал ној 
мо гућ но сти да „још не што до да о свом ли ку и де лу“, док 
је Аца Стан ко вић ту при ли ку/по ну ду ис ко ри стио.

„Ни сам про фе сор, ни сам док тор, ре ал ни сам ин же
њер, што ре че ко ле га Жив ко вић“, на гла сио је Стан ко
вић. „По ре клом са ју га Ср би је и „ни шки сту дент“, и 
про фе сор Дам ња но вић ме зна још из тих вре ме на. Уз 
ду жно по што ва ње, ми слим да ће про фе сор Дам ња но
вић ис пу ни ти све по треб не зах те ве. Има ју ћи у ви ду 
да је ово до пу на днев ног ре да ни сам спре мао ни ка кав 
про грам. Мо је је да по же лим сви ма ва ма у да љем ра ду 
успе ха, а ту сам да по мог нем у не ким да љим ак тив но
сти ма. Но си лац сам ли цен це 317 и 411 и ак ти ван сам у 
не ким по слов ним удру же њи ма, не ких на ших јав ни
хпре ду зе ћа, по себ но у са По штом у спорт ским игра ма 
и ак тив но сти ма, та ко да ћу, ако ме слу чај но иза бе ре те, 
да ти свој скро ман до при нос у ве о ма те шким и сло же
ним по сло ви ма Над зор ног од бо ра ко ји га оче ку ју“.

По сле гла са ња и пре бро ја ва ња ли сти ћа ре зул тат је 
био – проф. др Вла сти мир Ра до ња нин – 64 гла со ва, а 
Стан ко вић Аца – 32 гла со ва.

Та ко ће Над зор ни од бор ИКС у на ред не че ти ри го
ди не ра ди ти у са ста ву у ко ме не ће би ти „ре ал них ин
же ње ра, већ са мо док то ри и про фе со ри уни вер зи тет
ски – проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, пред сед ник и 
чла но ви проф. др Вла сти мир Ра до ња нин и др Не над 
Ива ни ше вић, до цент Бе о град ског уни вер зи те та са Гра
ђе вин ског фа кул те та, пред став ник Ми ни стар ства гра
ђе ви нар ства и ур ба ни зма Ср би је. Ина че, Ива ни ше
вић др Не над, ди пло ми ра ни је гра ђе вин ски ин же њер 
и прав ник, што ће, ви ше смо не го си гур ни, ути ца ти 
на ви со ку ефи ка сност, про фе си о нал ност и струч ност 
Над зор ног од бо ра.

че ТИ РИ Тач Ке у Па Ке Ту 
ИЛИ ИЗ бО РИ За ИЗ ВР ШНе ОДбОРE 
Ма ТИч НИх СеК цИ Ја

Чла но ви ма из вр шних од бо ра ма тич них сек ци ја 
Пла не ра, Ур ба ни ста, Про јек та на та и Из во ђа ча ра
до ва ис те као је ман дат 8. ма ја, те са гла сно Ста ту ту 
Ко мо ре, на овој сед ни ци Скуп шти не се раз ре ша
ва ју ра ни ји чла но ви из вр шних од бо ра и вр ши се 
из бор но вих чла но ва“, ре као је пред сед ник Шу ма
рац. „За то пред ла жем да се „у па ке ту“ рас пра вља 
о че ти ри по след ње тач ке днев ног ре да од 8. до 11. 
од но сно, о раз ре ша ва њу и из бо ру чла но ва ИО ма
тич них сек ци ја Пла не ра (тач ка 8.), Ур ба ни ста (9.), 
Про јек та на та (10.) и Из во ђа ча ра до ва (11.). На по ми
њем да се да нас би ра 36 чла но ва из вр шних од бо
ра и то Пла не ра пет, Ур ба ни ста 11, а Про јек та на та 
и Из во ђа ча ра до ва по 10, с тим да у њи хов са став 
ула зе и по пет пред сед ни ка под сек ци ја „по функ
ци ји“. Дру гим речимa, из вр шни од бо ри две нај ве
ће ма тич не сек ци је има ју по 15 чла но ва. 

Усле ди ло је кан ди до ва ње и пред ста вља ње ли ста. 
Пр ва је пре зен ти ра на ли ста пла не ра са пет кан ди
да та – мр Алек сан дар Ву чи ће вић, мр Дра га на Дун
чић, Дра ган Је му о вић, др Де јан Ђор ђе вић и др Не бој ша 
Сте фа но вић, о ко ји ма је го во ри ла Сне жа на Па вло вић, 
овла шће ни пред ла гач. По што је пред ста вља ње сва ког 
од кан ди да та ма ло ду же по тра ја ло, при сут ни су по че
ли да жа мо ре, док се број чла но ва Скуп шти не осет но 
осуо (са 98 бр зо је сле тео на 87, са тен ден ци јом да љег 
па да ња), пред ло же но је (и при хва ће но)  да се са мо 
про чи та ју име на кан ди да та.

Ли сту МС Ур ба ни ста пре дста ви ла је Та тја на Бур саћ 
на ко јој су би ли  Ти ја на Ак сен ти је вићАда мо вић, Жа
кли на Гли го ри је вић, др На та ша Да ни ло вићХри стић, 
Кор не ли ја Еве то вићЦви ја но вић, Вла ди сла ва Жи ва
но вићРи сто вић, Со ња Јо ва но вић, Сил ви ја Кан цен бер
гер, Ни ко ла Ле чић, Дра га на Си ја но вићКо зо де ро вић, 
Љу би на Сте фа но вићТа сић и Љи ља на Шу бад.

Ис пред МС Про јек та на та ли сту кан ди да та пре зен ти
рао је Бра ти слав Илић на ко јој су би ли Ја сми на Жи ва
нов, Ми лан Гли шић, Дра га на Ва си ље вић То мић,  На да 
Па вло вић, Бра ни сла ва Ер це го вић, Зо ри ца Не сто ро вић, 
Ду шан Лу кић, Ми лан Пе тро вић, Све тла на Бог да но вић 
и Се ља ху дин Му ра то вић.

По след њу ли сту кан ди да та за ИО МС Из во ђа ча ра
до ва пред ста вио је Пе тар Ва си ље вић и на њој су би ли 
Ла за Ву ко брат, Ми ро слав Си ме у но вић, То ми слав Ђор
ђе вић, Ла тин ка Об ра до вић, Све тла на Са вић Ри стић, 
Ти то слав Жи ва но вић, Мо мир Ста но је вић, Ду шко Ми
ли ће вић, Ра дој ко Ро глић и Дра ган Жив ко вић.

Усле ди ло је гла са ње за сва ку по је ди нач ну ли сту. Све 
че ти ри ли сте при хва ће не су јед но гла сно.

„Ко ри стим при ли ку да че сти там свим кан ди да ти
ма из свих ма тич них сек ци ја“, ре као је проф. др Дра
го слав Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти не Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је. „Још јед ном да по но вим, Управ ни 
од бор Ко мо ре ће до не ти за ду же ња за све чла но ве ко
ји су да нас иза бра ни. Мо лим Управ ни од бор да во ди 
ра чу на о кан ди да ти ма ко ји су  да нас ов де би ли, ко ји 
су ја ко до бри, и је дан апел, да на ђу сво је ме сто у ко
ми си ја ма по ред дру гих чла но ва. Ми слим да пред сед
ник Ко мо ре тре ба да се за хва ли у име иза бра них и да 
по зо ве на не ко по слу же ње“.

„По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, за хва љу јем се 
сви ма ва ма у име нас иза бра них у ор га не Ко мо ре“, ре
као је про зва ни/по зва ни пред сед ник Ко мо ре Ми ло ван 
Гла во њић. „Обе ћа вам у име свих иза бра них да ће мо 
се тру ди ти да по шту је мо, пре све га ста ту тар не од ред бе 
Ин же њер ске ко мо ре и оно што нам План и Про грам 
де фи ни ше. Исто вре ме но бих се за хва лио свим чла но
ви ма до са да шњег Управ ног од бо ра, ко ји са да по свом 
по ло жа ју не ће би ти чла но ви Ко мо ре. Го спо дин пред
сед ник Скуп шти не дао ми је оба ве зу да те на ше љу де 
ко ји су ра ди ли ов де не за бо ра ви мо, јер има ме ста ов де 
и у ко ми си ја ма или не ким дру гим рад ним гру па ма 
за рад. За хва љу јем се сви ма ко ји су ра ди ли у ор га ни
ма Ко мо ре, Над зор ном од бо ру и из вр шним од бо ри ма.
Св е вас по зи вам на ма ли кок тел“.   ■
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Ми ло ван  Гла во њић дипл.ел.ин ж. пред сед ник, Гли
го р О бре но вић дипл.грађ.инж.пот пред сед ни к и ч ла
но ви мр Би сер ка Шварц дипл.маш.инж. ис пред МС 

Из во ђа ча ра до ва, мр Ра до слав Ле кић, дипл.грађ.инж. 
ис пред МС Про јек та на та, по функ ци ји (пред сед ни ци 
из вр шних од бо ра ма тич них сек ци ја) мр А лек сан дар 
Ву чи ће вић дипл.пр.пл. (Пла не ри), др На та ша Да ни
ло вићХри стић дипл.арх.инж. (Ур ба ни сти), проф. др
Ми лан Гли шић дипл.арх.инж. (Про јек тан ти), Ла тин ка 
О бра до вић дипл.грађ.инж. (Из во ђа чи ра до ва), и пред
став ни ци Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма 
Ср би је проф. др  Рај ко Ун ча нин дипл. тех.инж. ака де
мик др Сло бо да н О то вић дипл.грађ.инж. и Ми ло ра д 
Рак че вић дипл.маш.инж.

НаДЗОРНИ ОДбОР ИКС

Проф. др Ми ли сав Дам ња но вић дипл.арх.инж. пред
сед ник, и ч ла но ви проф. др Вла сти мир Ра до ња нин 
дипл.грађ.инж. и доц. др  Не на д И ва ни ше вић дипл.
грађ.инж. и дипл. прав ник. 

ИЗВРШНИ ОДбОР МС ПЛаНеРа

30 ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕСКУП ШТИ НА

Сва из вр шна те ла и чла но ви 
на је дном ме сту

Скуп шти на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је  тре ћег са зи ва на сво јој 4. Ре дов ној сед ни ци и за бра
ла je из својих редова, чла но ве нај ва жни ји х и звр шних те ла – Управног и Надзорног одбора и 
Извршне одбо ре четири матичне секције. Сво је пред став ни ке у Управ ном и Над зор ном од бо
ру пред ход но је де ле ги ра ло Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма, до к је у  је сен 2012. 
го ди не  на оп шти м јав ни м и збо ри ма ч лан ство ИК С и за бра ло пред сед ни ке 10 под сек ци ја две 
нај ве ће ма тич не секци је  Про јек та на та и И зво ђа ча ра до ва, ко ји су „по по ло жа ју“ чла но ви и звр
шни х од бо ри  тих сек ци ја.
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Мр Алек сан дар Ву чи ће вић, пред сед ник, проф. др 
Де јан Ђор ђе вић, др Не бој ша Сте фа но вић сви из Бе о
гра да, мр Дра га на Дун чић из Пан че ва и Дра ган Је му
о вић из Кра ље ва. Сви чла но ви су ди пло ми ра ни про
стор ни пла не ри.

ИЗВРШНИ ОДбОР М С уРбаНИСТа

Др На та ша Да ни ло вићХри стић из Бе о гра да, пред сед ни
ца, Сил ви ја Ка цен бер ге р из Но вог Са да, потпредседница, 
Љу би на Сте фа но вићТа сић из Бе о гра да, Ни ко ла Ле чи ћ 
и з Ни ша, Со ња Јо ва но ви ћ и з Кра гу јев ца, Вла ди сла ва 
Жи ва но вићРи сто ви ћ из Сме де ре ва, Љи ља на Шу ба ра 
из Чач ка,Ти ја на Ак сен ти је вићАда мо ви ћ и з Кра ље ва, 
Кор не ли ја Еве то вићЦви ја но ви ћ из Су бо ти це, Дра га на 
Си ља но вићКо зо де ро вић из Сом бо ра и мр Жа кли на Гли
го ри је вић из Бе о гра да. Сви чла но ви су дипл.арх.инж.

ИЗВРШНИ ОДбОР МС ПРОЈеКТаНаТа

Проф. др Ми лан Гли шић, дипл.арх.инж. из Бе о гра
да, пред сед ник, Све тла на Бог да но вић, дипл.ел.инж. из 
Чач ка, потпредседница, На да Па вло вић, дипл.грађ.инж. 
Бра ни сла в Ер це го вић, дипл.маш.инж. Зо ри ца Не сто ро
вић, дипл. ел.инж. сво троје из Бе о гра да, Ја сми на Жи ва
нов, дипл. арх.инж. из Зре ња ни на, Ду шан Лу кић, дипл.
маш.инж. из Кра гу јев ца, Ми лан Пе тро вић, дипл.грађ.
инж. из Ва ље ва, Дра га на Ва си ље вић, дипл.арх.инж. из 
Бе о гра да и Са ља ху дин Му ра то вић, дипл.грађ.инж. из 
Но вог Па за ра, плус пе то ри ца пред сед ни ка под сек ци ја – 
Иван Ра шко вић (ар хи те ка та – Бе о град), Љу би ша Ми тић 
(гра ђе ви на ца – Ниш), Зо ран Ста јић (ма ши на ца), Зо ран 
Ха џић (елек тро тех ни ка  Бе о град) и Ми лан Са мар џи ја, 
дипл.тех.инж. (оста ле тех нич ке стру ке – Но ви Сад)
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ИЗВРШНИ ОДбОР 
М С ИЗВОЂача РаДОВа

Ла тин ка Об ра до вић, дипл.грађ.инж. и з Бе о гра да, 
пред сед ни ца, Дра ган Жив ко вић, дипл.маш.инж. из 
Ни ша, потпредседник, проф. др Ти то слав Жи ва но вић, 
То ми слав Ђор ђе вић, дипл.арх.инж. Мо мир Ста но је
вић, дипл.ел.инж. сви и з Бе о гра да, Ду шко Ми ли ће вић 
дипл.грађ.инж. из Сме де рев ске Пала нке, Ла зо Ву ко
брат, дипл.грађ.инж. из  Су бо ти це, Ми ро слав Си ме у
но вић, дипл.ел.инж. из Но вог Са да,  Све тла на Са вић
Ри стић, дипл.грађ.инж. и з Бе о гра да и Ра дој ко Ро глић, 
дипл.ел.инж. из Кра ље ва, и пред сед ни ци под сек ци ја 
Љу би ца Бо шњак (ар хи те ка та – Бе о град), Ду шан Пет
ко вић (гра ђе ви на ца – Ниш ), Бра ти слав Џи нић (ма

ши на ца – Бе о град), Ве сна И лићМи ло ва но вић (елек
тро ин же ње ра – Бе о град) и Но ви ца Пе тро вић (оста лих 
тех нич ких стру ка – Бе о град).

Чла но ви 
ко ми си ја

На 2. Ре дов ној сед ни ци, одр жа ној да на 12. ју на 2013. 
го ди не, Управ ни од бор Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
име но вао је осам ко ми си ја са 56 чла но ва ко је ће по
ма га ти у ра ду Скуп шти ни и У прав но м од бо ру, Из вр
шни м од бо ри ма ма тич них  сек ци ја и Су ду ча сти, за
пра во, на пол зу сва ког чла на Ко мо ре. Ко ми си је имaју 
и зме ђу ше ст и о сам чла но ва и пред сед ни ка. Нај ма
ња је Ко ми си ја за ме ђу на род ну са рад њу – ше сто ро  
чла но ва, че ти ри и ма ју по се дам чла но ва – Ко ми си ја 
за пер ма нент но у са вр ша ва ње, Ко ми си ја за пред став
ке и пре дло ге, Комисија за разматрање приговора и 
Комисија за примену FIDIC. По след ње три ко ми си је 
и ма ју по о сам чла но ва – Ко ми си ја за при го во ре, Ко
ми си ја за с а рад њу са стру ков ни м ор га ни за ци ја ма и 
Ко ми си ја за ин фор ми са ње.

Ко ми си ја за пер ма нент но уса вр ша ва ње чла но ва 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је са за дат ком да пред ла же 
Управ ном од бо ру крат ко роч не и ду го роч не пла но ве 
на усва ја ње; утвр ђу је кри те ри ју ме за спро во ђе ње ак
тив но сти про гра ма пер ма нент ног уса вр ша ва ња; про
ве ра ва ис пу ње ност кри те ри ју ма за одр жа ва ње ак тив
но сти про гра ма пер ма нент ног уса вр ша ва ња; пра ти 
ре а ли за ци ју пер ма нент ног уса вр ша ва ња чла но ва Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је; до ста вља Управ ном од бо
ру из ве шта је о ра ду Ко ми си је и ре а ли за ци ји усво је
них пр о гра ма. У Ко ми си ју се име ну је проф. др Рат ко 
Са ла тић, дипл.грађ.инж. за пред сед ни ка и за чла но
ве: проф. др Ду шан Пет ко вић, дипл.грађ.инж. Зо ран 
Ха џић, дипл.инж.ел. проф. др. Ми о драг Не сто ро вић, 
дипл.инж.арх. Зо ри ца Слав ко вић Мар ја но вић, дипл.
инж.арх. Дра ган Жив ко вић, дипл.инж.маш. и Бра ни
слав Ба њац, дипл.инж.маш.

Ко ми си ја за пред став ке и пред ло ге са за дат ком 
да раз ма тра пред став ке и пред ло ге чла но ва Ко мо ре 
упу ће не Управ ном од бо ру Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је, пред ла же ме ре за ре ша ва ње пи та ња са др жа них у 
њи ма. У Ко ми си ју се име ну ју: Та тја на Ђор ђе вић, дипл.
грађ.инж. за пред сед ни цу и за чла но ве: Бран ко Ра до
ми ро вић, дипл.грађ.инж. Јо во Сми ља нић, дипл.грађ.
инж. Зо ри ца Чо ло вић – Су бо тић, дипл.инж.арх. Ми
лош Ме дић, дипл.инж.арх. Пре драг Ни ше вић, дипл.
грађ.инж. и Вељ ко Мал ба шић, дипл.инж.маш.

Ко ми си ја за раз ма тра ње при го во ра у слу ча је ви
ма ко ји су пред ви ђе ни Пра вил ни ком о на чи ну ра да, 
по ступ ку, са ста ву, на чи ну из бо ра и раз ре ше ња су ди
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ја Су да ча сти Ин же њер ске ко мо ре Ср би је са за дат ком
да: раз ма тра при го во ре у слу ча је ви ма ка да о њи ма 
Од лу ку до но си Управ ни од бор Ко мо ре, пред ви ђе ним 
Пра вил ни ком о на чи ну ра да, по ступ ку, са ста ву, на чи
ну из бо ра и раз ре ше ња су ди ја Су да ча сти Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је; до ста ви Управ ном од бо ру Ко мо
ре пред лог од лу ка по под не тим при го во ри ма; од ре ди 
из ве сти о ца у сва ком по је ди нач ном пред ме ту ко ји ће 
обра зло жи ти Управ ном од бо ру Ко мо ре, пред лог од
лу ке по под не том при го во ру. У Ко ми си ју се име ну
ју – Дра го мир Ацо вић, дипл.инж.арх. за пред сед ни ка 
и за чла но ве: Си мо Цве тић, дипл.грађ.инж. Си ни ша 
Ђор ђе вић, дипл.грађ.инж. Љи ља на Ми тро вић, дипл.
грађ.инж. Јо ван Ми лић, дипл.инж.маш. Шан дор Ка
ваи, дипл.инж.маш. Та тја на Бур саћ, дипл.инж.арх. и 
др Не бој ша Сте фа но вић, дипл.пр.пла нер.

Ко ми си ја за еду ка ци ју у при ме ни „Fi diC“ са за
дат ком да вр ши еду ка ци ју чла но ва Ко мо ре. У Ко ми
си ју се име ну ју: за пред сед ни ка: Сло бо дан Ми тро вић, 
дипл.грађ.инж. и за чла но ве: Ра до мир Ми ле кић, дипл.
инж.ел. Да мир Пе цо, дипл.грађ.инж. Мо мир Ста но је
вић, дипл.инж.ел. Дра га на Цу кић, дипл.грађ.инж. Зо
ри ца Јо кић Јан ко вић, дипл.инж.тех. и Дра ган Ста шић, 
дипл.инж.ел.

Ко ми си ја за са рад њу са стру ков ним ор га ни за ци
ја ма – са ве зи ма и удру же њи ма, ко ја има за да так да 
да ус по ста вља и уна пре ђу је са рад њу са стру ков ним 
ор га ни за ци ја ма – са ве зи ма и удру же њи ма. У Ко ми
си ју се име ну ју: Ду шко Ми ли ће вић, дипл.грађ.ин ж за 
пред сед ни ка, а за чла но ве: проф. др Бра ни слав Ив ко
вић, дипл.грађ.инж. Дра ган Сто јиљ ко вић, дипл.грађ.
инж. Ђор ђе Де лић, дипл.грађ.инж. Дра га на Ђор ђе вић, 
дипл.инж.арх. Љи ља на До дић, дипл.инж.ел. и Пре драг 
Не на до вић, дипл.инж.маш.

Ко ми си ја за при пре му за кон ске и дру ге ре гу
ла ти ве са за дат ком да у ци љу уна пре ђе ња усло ва за 
оба вља ње струч них по сло ва у обла сти про стор ног и 
ур ба ни стич ког пла ни ра ња, про јек то ва ња, из град ње 
обје ка та и дру гих обла сти зна чај них за пла ни ра ње и 
из град њу, раз ма тра и пра ти при ме ну за ко на, под за
кон ских ака та и дру гих про пи са из обла сти пла ни ра
ња и из град ње; да да је ми шље ње и пред ло ге Управ ном 
од бо ру Ин же њер ске ко мо ре Ср би је (у да љем тек сту: 
Ко мо ра) за по кре та ње ини ци ја ти ва за из ме не и до пу
не за ко на и дру гих про пи са из обла сти пла ни ра ња и 
из град ње и обла сти де лат но сти Ко мо ре; да при пре ма 
и Управ ном од бо ру Ко мо ре до ста вља: рад не ма те ри ја
ле пред ло га за ко на, про пи са, стан дар да и нор ма ти ва 
ко ји се од но се на област пла ни ра ња и из град ње, рад
не ма те ри ја ле пред ло га за из ме не и до пу не ва же ћих 
за ко на и оста лих про пи са у овој обла сти и рад не ма
те ри ја ле пред ло га ака та ко ји ма ће се уна пре ди ти ста
тус и ор га ни за ци ја Ко мо ре; да у окви ру сво јих за да та
ка оства ру је са рад њу са дру гим Ко ми си ја ма Управ ног 
од бо ра Ко мо ре. У Ко ми си ју се име ну ју: Урош Ба ња нин, 

дипл.грађ.инж. за пред сед ни ка и за чла но ве: Ја сми
на Жи ва нов, дипл.инж.арх. доц. др Алек сан дар Ке ко
вић, дипл.инж.арх. проф. др Ми ло рад Тер зић, дипл.
грађ.инж; Ра дој ко Об ра до вић, дипл.грађ.инж. Ра де 
Об ра до вић, дипл.инж.маш. и мр Ђор ђе Ми лић, дипл.
пр.пла нер.

Ко ми си ја за ин фор ми са ње са за дат ком да пра ти 
ин фор ма тив ну де лат ност Ко мо ре и пред ла же Управ
ном од бо ру Ин же њер ске ко мо ре Ср би је ме ре за уна
пре ђе ње ин фор ма тив не де лат но сти. У Ко ми си ју се 
име ну ју: Ти хо мир Об ра до вић, дипл.инж. за пред сед
ни ка, од но сно, за чла но ве: проф. др Јо ван Де спо то вић, 
дипл. грађ. инж. Са ња Ан тић Пе тро вић, дипл.грађ.инж. 
Ва си ли је Ву јић, дипл.грађ.инж. Ми о драг Ма ли но вић, 
дипл. инж. маш. Стан ко „Со ва“ Бо жи ло вић, дипл.инж.
ге од. Бо јан Бог да но вић, дипл.инж.маш. и Ду брав ка 
Па вло вић, дипл.пр.пла нер.

Ко ми си ја за ме ђу на род ну са рад њу ко ја има за да
так  да пред ла же ус по ста вља ње ме ђу на род не са рад ње  
са дру гим ин же њер ским ко мо ра ма; пра ти ре а ли за ци
ју ус по ста вље не са рад ње; пред ла же Управ ном од бо ру 
ме ре за уна пре ђе ње са рад ње; до ста вља Управ ном од
бо ру Из ве шта је о ра ду Ко ми си је. У Ко ми си ју се име
ну ју: Го ран Ву ко бра то вић, дипл.грађ.инж за пред сед
ни ка и за чла но ве: Алек сан дар Ле ко, дипл. арх.инж. 
проф. др Ма ја То до ро вић, дипл.инж.маш. Ана Кра ков
ски Нађ, дипл.инж.ел. Пе тар Ва си ље вић, дипл.инж.
маш. и Вла дан Ђу кић, дипл. арх.инж.

Ма ло ста ти сти ке 
у ме сто за кључ ка
•  У из вр шним те ли ма ан га жо ва но је 110 чла но ва Ко мо

ре. Та ко је у У прав но м од бо ру ше сто ро, у Над зор но м 
од бо ру дво ји ца, у МС Пла не ри – пе то ро, МС Ур ба  ни
сти 11 и МСП и МСИР по 15, од но сно, у о сам ко ми си
ја 56 чла но ва

•  Род на „ру ко вод на“ рав но прав ност – 33 же на и 77 му
шка ра ца.

•  Обра зов на струк ту ра: др – 21, мр – ше сто ро, дипл.
инж. – 83.

•  За сту пље ност стру ка: ар хи те ка та – 32, гра ђе ви на ца 
– 36, елек тро инжењера 17, машинaцa 19, про стор
них пла не ра – осмо ро, оста лих тех нич ких стру ка 
–че тво ро.

•  Ина че, у Ин же њер ској ко мо ри Ср би је учла ње но је 
13 стру ка, од ко јих је 12 ин же њер ских: гра ђе вин ци, 
ари хи тек те, ма шин ци, ин же ње ри елек тро тех ни ке, 
ге о де те, ге о ло зи, тех но ло зи, ме та лур зи, са о бра ћај
ци, шу ма ри, пеј за жни ар хи тек ти и а гро но ми, плус, 
13 стру ка – ди пло ми ра ни про стор ни пла не ри.

Прилог „Сва извршна тела, ...... “ 
приредио М. Шабовић
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Као из ван ред на фи гу ра са вре ме ног 
гра ђе ви нар ства, Ра до мир Ла лић оста
ће упам ћен по сво јим хра брим по слов
ним под ви зи ма, али и по из ра зи то 
ха ри зма тич ној лич но сти. Ње го во не
кон вен ци о нал но раз ми шља ње оду ше
вља ва ло је до ма ће и стра не ин ве сти
то ре и омо гу ћи ло Ма ши но про јек ту да, 
ко рак по ко рак, осво ји нај пре ло кал но 
и ре ги о нал но тр жи ште, али и да убр
зо сво ју де лат ност про ши ри на Ру си ју, 
Бли ски Ис ток и африч ки кон ти нент. До сто јан стве ним 
др жа њем и си гур ним ста вом Ра до мир је до да вао јед
ну по себ ну но ту свом бо га том прак тич ном ис ку ству. 
За це ло га жи во та ра дио је вред но и не у мор но и во дио 
ра чу на да сва ки ко рак ко ји на чи ни прет ход но до бро 
про ми сли. У то ме је био не по ко ле бљив. Био је уве рен 
да ће, уко ли ко до не се од лу ку ко ја је у пот пу но сти ис
прав на, све дру ге ства ри са ме до ћи на сво је ме сто. Као 
чо век са ова ко ви со ком жи вот ном и по слов ном ети
ком, то ком свог ду гог рад ног ве ка ужи вао је нај ви шу 
на гра ду: За сва ким уло же ним тру дом, усле дио је оп
ште при зна ти успех.

Мно ги би ре кли да је овај чо век нај ве ћи део сво јих 
да на про во дио у кан це ла ри ји, у хр пи па пи ра, сми
шља ју ћи но ве по слов не ма не вре. Ипак, не ма ли број 
оних ко ји су истин ски по зна ва ли Ра до ми ра Ла ли ћа, 
зна ју да је овај кор по ра тив ни го ро стас имао ме ко ср
це и ис тан чан слух за све оне ко ји су сво је те шко ће и 
не до у ми це би ра ли да пре до че баш ње му.

Био је су пруг, отац, де да, при ја тељ, ди рек тор, кон
сул тант, ко ле га, дон а тор, али у свим сво јим уло га ма 
– од по ро дич них до ху ма ни тар них, сви они са ко ји ма 
је до ла зио у кон такт сла жу се у јед ном – да од Ла ли ћа 
ни ка да ни су до би ли ма ње од мак си му ма.

Упра вљао је соп стве ним при ме ром. „Увек смо се на 
по слу тру ди ли, а ми слим да не го во рим са мо у сво
је име ка да ово ка жем, да се кроз наш рад про ву че и 
не ка од ње го вих дра го це них осо би на. Од ње га смо за
јед но учи ли.“ – за ову при ли ку из ја ви ла је Ра до ми ро
ва кћер, Ма ри ја Сав ко вић.

Ла лић је био у ста њу да осми сли та ква ком про ми сна 
ре ше ња, по сле ко јих би сва ка стра на укљу че на у по сао 
оста ла за до вољ на и уве ре на да је про шла ви ше не го 

ко рект но. При род но, шти тио је ин те ре
се сво је ком па ни је, али је и не се бич но 
шти то ин те ре се сво јих кли је на та, уко
ли ко је то би ло по треб но, и лич но се 
за ла жу ћи да за га ран ту је успех и ре а
ли за ци ју њи хо вих пла но ва. Као вр стан 
по зна ва лац стру ке, о пи та њи ма по сла 
ни ка да ни је го во рио про из вољ но, те 
ни је би ло ме ста оспо ра ва њу ње го ве ре
чи. А био је је дан од ре тких љу ди да
на шњи це ко ји је, пре зен то ва њем свог 

ускотех нич ког и уни вер зал ноху ма ног зна ња, сво јим 
са рад ни ци ма и кли јен ти ма ули вао си гур ност ко ја се 
ни је мо гла по љу ља ти. Ње го ва реч би ла је ње го ва нај
ве ћа га ран ци ја. У том сми слу, за Ла ли ће ве по слов не 
парт не ре све оста ло би ло је са мо би ро кра ти ја.

За по след њих ше сна ест го ди на, ко ли ко је про вео на 
по зи ци ји Ге не рал ног ди рек то ра Ма ши но про јек та, Ра
до мир Ла лић је успе шно ру ко во дио де лат но сти ма чи
та вог пред у зе ћа, чи је је име пре ра сло у си но ним од го
вор ног и ефи ка сног про јек то ва ња. Под се ти мо се са мо 
не ких про је ка та ко је је Ма ши но про јект КО ПРИНГ из
ра дио са Ла ли ћем на че лу: про је кат Олим пиј ског се ла 
у Со чи ју, Уни вер зи тет ско на се ље Бел вил ле у Бе о гра
ду, по слов ни ком плекс Airport City, про дај ни обје кат 
КИ КА, Plaza шо пинг цен три у Кра гу јев цу и Бе о гра ду, 
по слов ни објек ти ЕПСа и ЕДБа, не ко ли ко фа бри ка 
теч них и чвр стих фар ма це ут ских фор ми у Ру ској Фе
де ра ци ји – у Ср би ји су то би ле Га ле ни ка и Хе мо фарм, 
за тим ре кон струк ци ја Аеро дро ма Бе о град, Аер одром 
Мо ра ва у Ла ђев ци ма, Цен тар об ла сне кон тро ле ле те
ња Бе о град, Тор ње ви Ба тај ни ца и Ла ђев ци, фа бри ка 
ча ра па Falke у Ле сков цу, фа бри ка мо то ра за бри са че 
Bosch у Пе ћин ци ма, енер гет ски блок ком плек са фа
бри ке ауто мо би ла Фи ат у Кра гу јев цу и мно ги дру ги.

Ње го ву за о став шти ну оста ју да не гу ју на пр вом ме
сту син Сло бо дан, ко ји је у Ма ши но про јек ту на се бе 
пре у зео од го вор но сти сво га оца, и кћи Ма ри ја, ко ја 
је у овој ку ћи за по сле на као ар хи тек та, а за њи ма и 
све ко ле ге, при ја те љи и по што ва о ци Ра до ми ро вог ли
ка и де ла.

Ма ри на Ра до са вље вић, проф. шпан ског је зи ка
Ма ши но про јект КО ПРИНГ

Радомиру Лалићу, са особитим 
уважавањем за све уложене напоре 

и изванредна достигнућа у пословању
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Ра дош О. Дра гу ти но вић

„Ве ли ка ми је част и за до вољ ство да вам се обра
тим у име, мо гу сло бод но ре ћи, ар ми је од 25.500 
чла но ва, на да на шњи дан ка да обе ле жа ва мо пр ву 
де це ни ју по сто ја ња и успе шног ра да“, ре као је Ми
ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо ре, на по чет ку 
обе ле жа ва ња „пр ве де це ни је по сто ја ња“ од но сно, 
Да на Ко мо ре, 14. ју на.

„Од те дав не 2003. го ди не, ка да је За ко ном о пла
ни ра њу и из град њи осно ва на, Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је из ра сла је у ин сти ту ци ју ко ја је са став ни део у 
сла га ли ци зва ној гра ђе ви нар ство, ур ба ни зам и про
стор но пла ни ра ње. Та ква ре пу та ци ја је сти ца на и сти
че се зна њем, по све ће но шћу, а пре све га ис ку ством на
ших чла но ва. Ис ти чем за нас ва жну ве зу са ре сор ним 
Ми ни стар ством, ко ја се огле да у са рад њи и пру жа њу 
струч не и не се бич не по др шке у из ра ди за кон ских и 

под за кон ских ака та и сл. јер на кра ју те за ко не и пра
вил ни ке спро во де на ши чла но ви. Ва жно је на гла си ти 
да Ко мо ра ни је пу сто остр во у оке а ну, већ са по но сом 
мо же мо ре ћи да смо део ве ли ке по ро ди це европ ских 
ко мо ра, а та ко ђе успе шно раз ви ја мо и ја ча мо дра го
це не ве зе са ко мо ра ма у окру же њу, раз ме њу ју ћи ис
ку ство и зна ње са на шим дра гим су се ди ма. Бо гат ство 
Ко мо ре чи не на ши чла но ви, за ми сли те са мо ко ли ко је 
зна ња, ис ку ства и ве шти не ску пље но у јед ној ин сти ту
ци ји, па за то и сви на ши ци ље ви и пла но ви ко је пра
ви мо су ве за ни за по бољ ша ње њи хо вог по ло жа ја. Кроз 
про грам Пер ма нент ног уса вр ша ва ња по ку ша ва мо да 
бу де мо у то ку са са вре ме ним трен до ви ма у гра ђе ви
нар ству, да пра ти мо но ве тех но ло ги је и по ступ ке из ра
де обје ка та. Олак ша ли смо при ступ ма те ри ја ли ма са 
пре да ва ња ко ја се одр жа ва ју у про сто ри ја ма Ко мо ре, 
уво ђе њем још јед ног у ни зу зна чај них ин фор ма ци о
них сер ви са, ви де о те ке са одр жа ним пре да ва њи ма. 
Ме ђу тим, још мно го по сла нас че ка. Је дан од кон крет

Друго Коморино име
знања, искуства и вештине

Не гу је мо са рад њу са свим ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма ис пу ња ва ју ћи та ко је дан од на ших ци ље
ва ко ји смо за цр та ли на са мом по чет ку. Ми слим да смо до вољ но на ра сли да мо же мо и мо ра мо 
да пре у зме мо део од го вор но сти ко ји је у до ме ну стру ке, ка ко би се бр же до би ја ле до зво ле и 
по треб ни па пи ри за град њу обје ка та. За што не би у до глед но вре ме ове ре ни про је кат од ли цен
ци ра ног ин же ње ра про јек тан та и вр ши о ца тех нич ке кон тро ле био и гра ђе вин ска до зво ла.

„За успомену и дуго сећање“ – лауреати и уручиоци награда захваљују се на признањима
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них про је ка та би ће и при ме на свих пре у зе тих европ
ских стан дар да и ме ђу на род них нор ми ко је ће мо им
пле мен ти ра ти у на шу ин же њер ску прак су са же љом 
да по мог не мо чла но ви ма Ко мо ре. 

Овај ју би леј про сла вља мо у но вом са ста ву Управ
ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је че твр тог са зи
ва, ко ји је кон сти ту и сан у ма ју ове го ди не. Та ко ђе смо 
кон сти ту и са ли но ви са зив Скуп шти не Ко мо ре и но ве 
са зи ве из вр шних од бо ра ма тич не сек ци је пла не ра, 
ур ба ни ста, про јек та на та и из во ђа ча ра до ва“. 

Пр вој де це ни ји по сто ја ња и ра да ИКС при су ство вао 
је ве ли ки број углед них зва ни ца, ко је је по и мен це по
здра вио пред сед ник Гла во њић (ви
ди ан тр фи ле), а њих сед мо ро се ја
ви ло да „од по здра ви“ и че сти та – и 
Ју би леј, и Дан Ко мо ре.

че СТИТ Ке, ПО ЗДРа ВИ, 
Оце Не И же ље

„Пре но сим вам од свег ср ца по
здра ве и бла го слов па три јар ха 
срп ског Ири не ја, ко ји због оба
ве за ни је мо гао да до ђе, по слао 
је ме не као свог лич ног иза сла ни ка“, ре као је вла
ди ка Ре ме зи јан ски Ан дреј. „Сви чла но ви Ко мо ре 
би тре ба ло да зна ју да Срп ска пра во слав на цр ква, 
ши ром Ср би је, али и ши ром на ше пла не те Зе мље, 
има цр кве не оп шти не и да су у њи ма при сут ни, 
ак тив ни и ан га жо ва ни мно ги ин же ње ри. Без при
су ства и уче шћа ин же ње ра у цр кве ним оп шти на
ма ни је мо гућ нор ма лан цр кве ни жи вот и на то ме 
смо им мно го бла го дар ни“.

И Зо ри ца Чо ло вићСу бо тић, по моћ ни ца ми ни стра, 
пре не ла је сво је и по здра ве ми ни стра Ве ли ми ра Или
ћа и из ме ђу оста лог ре кла: „Же лим да са ва ма по де лим 
лич но за до вољ сто по во дом 10 го ди на по сто ја ња Ко мо ре, 
јер сам члан ове ку ће од са мог по чет ка. Тру ди ла сам се 
да уче ству јем у ра ду Ко мо ре прет ход них 10 го ди на, да 

дам свој лич ни до при нос и мо гу да ка жем да је Ко мо
ра успе шно ра ди ла у про те клој де це ни ји и оства ри ла 
ве ли ке ре зул та те. Ре сор но ми ни стар ство је све сно да је 
у про те клом пе ри о ду ура ђен огро ман по сао, пре све га 
на по ве зи ва њу и удру жи ва њу ве ли ког бро ја ин же ње ра. 
Мо рам да ис так нем да је ор га ни за ци ја Ко мо ре пра ти ла 
ор га ни за ци ју мно гих др жав них ин сти ту ци ја, пре све га 
на пла ну де цен тра ли за ци је, а по себ но же лим да ис так
нем то што смо кроз ИКС ус пе ли да по ве же мо ин же ње ре 
по ре ги о ни ма, што је да ло мо гућ ност да се љу ди ме ђу
соб но упо зна ју, из ме не ис ку ства, и по себ но што се ство
ри ла свест да мо гу са ми да ство ре це ли не ко је нај ви ше 

од го ва ра ју кон крет ној „си ту а ци ји на те ре ну“. По себ но 
је зна чај но пер ма нент но уса вр ша ва ње ин же ње ра кроз 
обу ке у раз ли чи тим обла сти ма. У прет ход ном пе ри о ду 
ИКС је би ла парт нер Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и 
ур ба ни зма, ка ко у из ра ди за ко на, та ко и под за кон ских 
ака та, па се на дам да и у на ред ном пе ри о ду оства ру је
мо ква ли тет ну са рад њу. По што др жа ва у на ред ном пе
ри о ду пла ни ра да из гра ди мно го ка пи тал них обје ка та, 
не ке је већ за по че ла, мо рам да ка жем и да апе лу јем на 
ИКС да по себ но ра ди у сег мен ту по ве зи ва ња сво јих чла
но ва, ре ци мо кон зор ци ју ма, ко ји би мо гли знат но ефи
ка сни је да се по ја ве ка ко на тен де ри ма за про јек то ва ње 
и из во ђе ње, та ко и за над зор над из во ђе њем обје ка та 
од др жав ног ин те ре са“.

Чр то мир Ре мец на обе ле жа ва ње Да на Ко мо ре – 14. 
ју на, до ла зи од ње ног пр вог одр жа ва ња 2007. го ди не. 
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До са да је то би ло као пр ви чо век Ин же њер ске збор
ни це Сло ве ни је, а ово га пу та са још јед ном чел ном 
функ ци јом – као пред сед ник ECEC. По ме нуо је ве о ма 
до бру и успе шну са рад њу ин же њер ских ор га ни за ци ја 
Ср би је и Сло ве ни је, кроз мно ге пла ни ра не и ре а ли зо
ва не ак ци је и ак тив но сти. 

„По здра вљам вас ис пред Са ве за ин же ње ра и тех
ни ча ра Ср би је ко ји ове го ди не обе ле жа ва 140 го ди на 
по сто ја ња и да ИКС по же лим мно го но вих успе ха и 
до брих ре зул та та у на ред ном пе ри о ду, за до бро на ше 
стру ке, тех нич ке ин те ли ген ци је и на шег дру штва“, ре
као је мр Бра ни слав Ву ји но вић, ге не рал ни се кре тар 

СИТС. „На ша ор га ни за ци ја, наш са вез је до де лио По
ве љу Ин же њер ској ко мо ри за афир ма ци ју и до при нос 
раз во ју на у ке и тех ни ке и ин же њер ске стру ке Ср би је“. 
По ве љу СИТС при мио је Ми ло ван Гла во њић, пред сед
ник Ко мо ре.

Ва си лис Еко но мо по лис, до ско ра шњи пот пред сед ник 
ECEC, као гост на Да ну Ко мо ре ис пред Ин же њер ске ко
мо ре Грч ке, пре нео је ср дач не по здра ве сво је ор га ни
за ци је, а он да је го во рио о по тре би ин тен зи ви ра ња са
рад ње ин же њер ских ко мо ра/ор га ни за ци ја у ре ги о ну, 
по себ но на гла сив ши по тре бу ре гу ли са ња ме ђу соб ног 
при зна ва ња ли цен ци за све чла ни це ECEC. 

Уз не ко ли ко по здрав них ре че ни ца у ко ји ма је ис та
као до бру, са да већ и ду го ве ку са рад њу Ко мо ре ин же
ње ра и ин ве сти ци о них про је ка та Бу гар ске (КИ ИПБ) и 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Сте фан Ки на рев, пред сед

ник КИ ИПБ уру чио је ме да љу сво је Ко мо ре по во дом де
сет го ди на по сто ја ња Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, ко ју 
је пре дао Ми ло ва ну Гла во њи ћу, пред сед ни ку ИКС. 

 „Че сти там вам де сет го ди на ра да са же љом да и 
у бу ду ће оства ру је те од лич не ре зул та те, на до бро бит 
сво јих чла но ва“, ре као је Бла шко Ди ми тров, пред сед
ник Ко мо ре овла шће них ар хи те ка та и овла шће них 
ин же ње ра Ма ке до ни је. „Срп ска ко мо ра ин же ње ра је 
у про те клих 10 го ди на по ста ла јед на од нај бо ље ор га
ни зо ва них ко мо ра у ре ги о ну и са ко јом на ша Ко мо
ра има од лич ну са рад њу. Циљ КО А ИМ је одр жа ва ње 
до брих од но са са свим ко мо ра ма не са мо у ре ги о ну 
не го и ши ре. Са рад ња из ме ђу ко мо ра је нео п ход на 
ка ко би смо мо гли да омо гу ћи мо ви ше по сла ин же
ње ри ма, чла но ви ма на ших ко мо ра у дру гим зе мља ма 
и за јед нич ку са рад њу на ра зним про јек ти ма. У КО А
ИМ учла ње но је 165 стра них ин же ње ра, од то га су 31 
др жа вља ни Ср би је. Прин цип ра да на ше Ко мо ре је да 
при зна је мо овла шће ња ко ја из да ју ино стра не ко мо
ре, иста по твр ђу је мо, чи ме обез бе ђу је мо не сме тан рад 
ино ин же ње ра у Ма ке до ни ји“.

ПРеД СеД НИК СКуП ШТИ Не ИКС На Ја ВИО 
МО НО ГРа фИ Ју За ПР Ву Де це НИ Ју

„Ово мо је из ла га ње је не ка вр ста са др жа ја/си ноп
си са за Мо но гра фи ју по во дом 10 го ди на ра да и по
сто ја ња Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“, ре као је проф. 
др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти не 
ИКС, за по чи њу ћи пре зен та ци ју осни ва ња, раз во
ја и ра ста Ко мо ре. „На рав но у њој ће би ти још мно го 
за ни мљи ви јих по да та ка и ин фор ма ци ја, од оно га 
што ћу са да из не ти. Оче ку јем да се Мо но гра фи ја 
по ја ви у не ко ли ко на ред них ме се ци, јер је Управ ни 
од бор ИКС већ до нео од лу ку о ње ном из да ва њу“.

Иако је на ја вио да ће за 10ак ми ну та пред ста ви
ти нај ва жни ја оства ре ња Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
у про те клих 10 го ди на, би ло му је по треб но 16 ми ну
та. Ше зде сет про цент но уве ћа ње је на ста ло са мо за

Василис 
Економополис

Сте фан 
Ки на рев

Блашко 
Димитров

Бранислав 
Вујиновић

Чр то мир 
Ре мец

Зо ри ца 
Чо ло вић- 
-Су бо тић

Вла ди ка 
Ре ме зи јан ски 
Ан дреј

А В Г У С Т  2 0 1 3 .

Овако је почело пре десет година: Оснивачка скупштина Инжењерске коморе Србије одржана је 14. јуна 2003.                                    године у Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду, а оснивачки легалитет и легитимитет 
дало је 200 инжењера са нултом лиценцом. Историјска фотографија је направљена испред Техничког факултета                                      Београдског универзитета на Булевару краља Алеклсандра 73



38 ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕдАН КОМОРЕ

то што је све по дат ке о ра сту и раз во ју Ко мо ре пре
зен ти рао на срп ском и ен гле ском је зи ку. Го во рио је о 
ра сту бро ја чла но ва, ор га ни зо ва ним Скуп шти на ма и 
ску по ви ма, ор га ни за ци о ном устрој ству и де цен тра
ли за ци ји над ле жно сти, пре ко са рад ње са ре ги о нал
ним, европ ским и свет ским ин же њер ским ор га ни за
ци ја ма, до ку по ви не по слов ног про сто ра. А све оста ло, 
мно го де таљ ни је, та ко ђе дво је зич но, мо ћи ће да се 
ви ди и про чи та – уско ро.

уРу чИ Ва ње На ГРа Да НаЈ бО љИ Ма 
За 2013. ГО ДИ Ну 

„Сва ке го ди не ка да до де љу је мо на гра де ми се ба
ви мо леп шим де лом на шег по сла и до зво ља ва мо 
се би да ма кар ма ло по ста не мо бо љи не го што ина
че је смо“, ре као је Дра го мир Ацо вић, пред сед ник 
Ко ми си је за ис пу ње ност усло
ва, за пра во, те ла ко је пред ла же 
кан ди да те, док од лу ку о ла у ре а
ти ма до но си УО ИКС. „При ли ка 
за то је чи ње ни ца да го во ри мо 
о љу ди ма ко ји су бо љи од нас. 
Про блем ове Ко ми си је и је сте 
у то ме да ми ва зда од лу чу је мо 
о љу ди ма ко ји су бо љи од нас. 
Као и прет ход них го ди на, та ко 
и ове, не твр ди мо да смо иза
бра ли нај бо ље, али смо са свим 
си гур ни да се не ма мо за шта 
сти де ти, за би ло ко га од оних 
ко је смо пред ло жи ли. Кан ди да
ти су би ли из ван ред ни, па је и 
из бор био те жи и де ли кат ни ји, 
а као што ре кох, си гу ран сам да 
ни смо по гре ши ли“.

На гра де Ко мо ре до де љу ју се од 
2007. го ди не, ка да је, са свим спон
та но, уве де но пра ви ло/ре до след 
уру че ња – од мла ђих ка ста ри ји ма, од но сно, од на
гра де за „по че так ка ри је ре“, пре ко го ди шњих при зна
ња до На гра де за жи вот но де ло.

„Да би млад ин же њер био успе шан на по чет ку ка ри
је ре ње га мо ра ју да пре по зна ју две кри ти чар ске гру пе 
љу ди – прет по ста вље ни/ше фо ви и ње го ви вр шња ци“, 
ре као је Ацо вић. „Кад га пре по зна ју и јед ни и дру ги, 
он да је он чо век на пра вом ме сту, ко ји пред со бом има 
озбиљ ну и ве ли ку ка ри је ру“.

ТРО ЈИ ца ДО бИТ НИ Ка На ГРа Де 
За ИЗ у ЗеТ На ОСТВа Ре ња 
На ПО чеТ Ку Ка РИ Је Ре

Ми ло шу Ше а то ви ћу, дипл. маш. инж. са да на док
тор ским сту ди ја ма на од се ку тер мо тех ни ке, На
гра да је при па ла за про јек то ва ње и тех нич ку кон
тро лу тер мо тех нич ких си сте ма, енер гет ске ауди те 

згра да, уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у тер
мо тех нич ким си сте ми ма, ре кон струк ци ју и мо
дер ни за ци ју си сте ма гре ја ња у згра да ма. На гра
ду му је уру чи ла ко ле ги ни ца тер мо тех ни чар ка мр 
Би сер ка Шварц, чла ни ца УО ИКС.

Ми лош Го лу бо вић, дипл. ел. инж. На гра ду Ко мо ре 
до био је за про јек то ва ње над зем них елек тро е нер гет
ских во до ва и тран сфор ма тор ских ста ни ца у мре жи 
ЈП Елек тро мре жа Ср би је као и за про јек то ва ње над
зем них во до ва у Ни ге ри ји и Сло ве ни ји. На гра ду му 
је пре дао мр Ра до слав Ле кић, члан УО ИКС.

Иван Ми ла нов, дипл. ел. инж. ово го ди шње при зна
ње је до био за про јек то ва ње да ле ко во да 400 kV, 220 kV, 
110 kV i 35 kV, за из бор тра са, прет ход не сту ди је, сту ди
је оправ да но сти, сту ди је ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 
из ра ду идеј них и глав них про је ка та, али и као ко а у тор 

струч нона уч ног ра да „Ха ва ри је услед до дат ног те ре
та на да ле ко во ди ма у ис точ ној Хер це го ви ни“.

На гра ду му је уру чио проф. др Рај ко Ун ча нин, члан 
УО ИКС

ГО ДИ Шње На ГРа Де – ПеТ ПРИ ЗНа ња 
За Де Ве ТО РО ДО бИТ НИ Ка

„У овој ка те го ри ји су ин же ње ри ко ји ни су на по
чет ку ка ри је ре, већ су у пу ном ства ра лач ком на
по ну, ово су ин же ње ри ко ји са да је су у при ли ци и 
мо гу да да ју нај ве ћи до при нос у сво јим стру ка ма“, 
ре као је Ацо вић. „По сле ове ка те го ри је Ин же њер
ска ко мо ра сви ма њи ма је ди но мо же да по же ли 
да бу ду кан ди да ти и до бит ни ци На гра де за жи
вот но де ло, али до та да тре ба са че ка ти и не би
ти ма ње успе шни и ма ње кре а тив ни, не го што су 
би ли до са да“.
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го сти на да ну Ко мо ре

Пред сед ник Ко мо ре по и мен це је по здра вио го сте на Да ну Ко мо ре, 
од ко јих се ве ћи на ја ви ла за реч да че сти та Пр ву де це ни ју по сто ја ња 
ИКС. С об зи ром да смо све го вор ни ке „усли ка ли“ и ци ти ра ли њи хо ве 
по здрав не го во ре, ов де на во ди мо са мо име на го сти ју ко ји су по ме
ну ти, али се ни су ја вља ли за реч: Мо ха мед Наб хан, ам ба са дор Па ле
сти не, Ја смин ка Па вло вић и Ми ли ја Ђа ло вић из Ми ни стар ства гра
ђе ви нар ства и ур ба ни зма Ср би је, Иван За рев, на чел ник Упра ве за 
пре вен тив ну за шти ту у Се к то ру за ван ред не си ту а ци је МУП Ср би је, 
Здрав ко Је лу шић, пот пред сед ник При вред не ко мо ре Ср би је, Ми лан 
Ву ко вић, се кре тар за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве Гра да Бе о гра
да (дру ги по ре ду пред сед ник Ко мо ре), Иван Кр стић, ди рек тор Ин
сти ту та за стан дар ди за ци ју Ср би је, Све ти слав По по вић, ге не рал ни се
кре тар и Би сер ка Ву јо вић, по слов на се кре та ри ца Ин же њер ске ко мо ре 
Цр не Го ре, Жа кли на Ан ге ло ва из Ко мо ре овла шће них ар хи те ка та и 
овла шће них ин же ње ра Ма ке до ни је, Сло бо дан Ла лић, ди рек тор Ма
ши но про јект Ком прин га, пред став ни ци ком па ни ја Енер го про јект и 
Са о бра ћај ни ин сти тут ЦИП.



Тан дем ар хи те ка та/ар хи тек ти ца – Гор да на Ва си ље
вићМи ло ва но вић и Све тла на Ка ра но вић на гра ђен 
је за про је кат и ре а ли за ци ју Спорт ског цен тра Фуд
бал ског са ве за Ср би је у Ста рој Па зо ви, ко ји је ра ђен 
у Са о бра ћај ном ин сти ту ту ЦИП. На гра ду Све тла ни и 
Гор да ни уру чио је проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред
сед ник Скуп шти не ИКС.

Квар тет ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра – 
Ми шко Гу ња ча, Зден ко Хи бер шек, Жељ ко Ли чи на и 
Зо ран Лу ко вић, до бит ни ци су Го ди шњег при зна ња за 
друм ски мост са ко сим ка бло ви ма пре ко ре ке Ти се у 
ме сту Ада, за ко ји су ура ди ли идеј ни, глав ни, из во ђач
ки про је кат и вр ши ли над зор у то ку из град ње. – На
гра де им је уру чи ла Ла тин ка Об ра до вић, чла ни ца УО 
ИКС и пред сед ни ца ИО МСИР.

Ди пло ми ра ни ма шин ски ин же њер Ми ло рад Јо ва
но вић на гра ђен је за из ве де но тех нич ко до стиг ну ће 
 „По ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти бло ка ТЕНТ Б1 
уград њом до дат не греј не по вр ши не (ЕКО) са по себ
ним на пој ним во дом и ре гу ла ци јом“. На гра ду му је 
пре дао проф. др Ми лан Гли шић, члан УО ИКС и пред
сед ник ИО МСП.

Срећ ко Ми лић, ди пло ми ра ни елек тро ин же њер, Го
ди шњу на гра ду Ко мо ре до био је за про је кат ре кон
струк ци ју тра фо ста ни це ТС 400/220 kV „Бе о град 8“. То 
је про је кат ко ји је од стра не ње го вих ко ле га и струч
ња ка про це њен као им по зан тан рад, им по зант но 
де ло ко је за слу жу је апо со лут но сва ко при зна ње без 
ика квих огра да. – На гра ду му уру чио Ми ло рад Ми
ла ди но вић, пот пред сед ник Скуп шти не ИКС

Пе ти до бит ник Го ди шње на гра де је проф. др Ти то
слав Жив ко вић за про је кат ре кон струк ци је вен ти ла
тор ског мли на H 400.42 и за ана ли зу ре зул та та ис пи
ти ва ња пре и по сле ре кон струк ци је“. 

„Ду жан сам да ка жем да је про фе сор Жи ва но вић већ 
не ко ли ко го ди на кан ди до ван за ову на гра ду и она му 
до ла зи у по сед тек ове го ди не из раз ло га ко ји је про це
ду рал не при ро де“, ис та као је Дра го мир Ацо вић. „На и
ме, про фе сор Жи ва но вић ни је мо гао би ти ла у ре ат Ко
мо ре све док је био члан не ког од ње них ор га на, јер по 
Ста ту ту и Пра вил ни ку о на гра да ма, то оне мо гу ћа ва 
до де лу би ло ко је на гра де и при зна ња, док је но си лац 
функ ци је на ни воу ИКС. Оно га тре нут ка ка да је про
фе сор Жи ва но вић пре стао да бу де члан, Ко ми си ја је 
са огром ним за до вољ ством и са осе ћа њем по себ не по
ча ство ва но сти пред ло жи ла УО ИКС да се за ово ве о ма, 
ве о ма озбиљ но струч но де ло, про фе со ру Жи ва но ви ћу 
ода за слу же но при зна ње. Ко нач но. На гра ду му је уру
чио Гли гор Обре но вић, пот пред сед ник УО ИКС.

На ГРа Да За жИ ВОТ НО Де ЛО – аР хИ ТеК ТИ 
ЗО Ра Ну бО ЈО ВИ ћу

„Ка да до ђе мо до На гра де за жи вот но де ло увек 
има мо јед ну пот пу но по себ ну си ту а ци ју“, по чео 
је хе рал ди чар и ар хи тек та Ацо вић да оце њу је – 
ауто ра, де ло, кон текст и на ра ци ју.

„Обич но се под ра зу ме ва да онај ко ји до де љу је на
гра ду чи ни част оном ко ме на гра ду да је. Код На гра
де за жи вот но де ло, не ма њу част чи ни онај ко на гра
ду при ма, оном ко ји на гра ду да је. Ње го ва је за слу га 
пре по зна та – то је жи вот но де ло. Ње го ва за слу га сто ји, 
за пра во има ста тич ну осо би ну, ко ја ни је знак смр ти, 
не го је знак трај но сти, знак не про ла зно сти. Ми као 
Ко ми си ја, има мо ту при ви ле ги ју да за слу гу уочи мо, 
да је пре по зна мо. Да се ква ли фи ку је мо да мо же мо да 
ка же мо – и ми уме мо да то пре по зна мо. Ка да то успе
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Није било слободног места, јер су дошли гости из целог региона, представници домицилног министарства, 
струковних и сродних организација, представници компанија, чланови (некадашњи и садашњи) Скупштине, 
Управног, Надзорног и извршних одбора матичних секција, Суда части, новинари,....



40 ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕдАН КОМОРЕ

мо он да мо же мо ре ћи да смо јед ним ма лим де лом и 
са ми оза ре ни том за слу гом. Као да смо и са ми тој за
слу зи до при не ли. На рав но, то ни је исти на, јер за слу га 
по сто ји и без нас, али је ја ко удоб но, угод но и ча сно 
на том сун цу се ма ло огре ја ти. Иако ар хи тек ту Зо ра на 
Бо јо ви ћа сви зна те и по зна је те, зна те за што је он до
бит ник ове на гра де, ипак мо рам да ка жем пар ре чи. 
Са пој мом ин же ње ра се че сто упо ре ђу ју ра зни дру
ги пој мо ви. Раз не дру ге иде је. Не ке су по хвал не, не ке 
ни су. Јед на од нај ре ђих ства ри ко ја ће се чу ти, ко ја се 
по ми ње у ве зи са не ким ин же ње ром то је да је у пи
та њу – го спо дин чо век. Ко год зна ар хи тек ту Бо јо ви
ћа, зна да је он па ра диг ма оно га го спод ства ко је је, на 
жа лост, у до број ме ри не ста ло, де лом за то што ни је из
др жа ло ис ку ше ња, а де лом и за то што је не до ста ја ло 
ви ше ова квих љу ди да бу ду узор они ма ко ји тек тре ба 
да на у че шта зна чи би ти ин же њер и го спо дин. Ко ле га 
Бо јо вић је сво је го спод ство про нео по ра зним кон ти
не ти ма. На ша Ко ми си ја кад до ђе до кан ди да та за ово 
при зна ње увек има из ве сну тре му, ма ло за зи ре, али у 
прин ци пу се тру ди мо да од лу ка бу де до не та кон сен
зу сом. Овај пут ни смо има ли по тре бе да се тру ди мо, 
јер је кон сен зус био при ро дан, био је не у пи тан, био је 
пот пу но ја сан, јер на ко ле гу Зо ра на Бо јо ви ћа мо же те 
гле да ти са мо оним очи ма ко ји ма се на дам да сам ус
пео да га опи шем и до ча рам сви ма ва ма“.

На гра ду је уру чио Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник 
Ко мо ре.

бО ЈО ВИћ Се За хВа љу Је 
у ИМе На ГРа Ђе НИх

 
„До био сам за да так да се за хва лим у име свих на
гра ђе них. Да ми је дат за да так да то на цр там, си
гу ран сам да бих га бо ље и лак ше ура дио. Ова ко 
оп те ре ћен тре мом и ве ли ким уз бу ђе њем, на дам се 
да ће те ми опро сти ти ако на пра вим ка кву ома шку. 
Пр во се за хва љу јем Ко мо ри у име на шим мла дих 

ко ле га, ко ји су већ на по чет ку ка ри је ре оства ри
ли за и ста за па же не ре зул та те, са на дом да ће на
ста ви ти пу тем ко ји су за по че ли. То од њих оче ку
је це ло дру штво, по себ но на ша Ко мо ра. Та ко ђе се 
за хва љу јем Ко мо ри у име ко ле га до бит ни ка Го
ди шње на гра де. Што се ти че мо је на гра де, она је 
по себ но ва жна и дра га, јер ми је до де ље на у ју
биларноj го ди ни и уто ли ко је њeна вред ност ве
ћа. Xтео бих овом при ли ком да се за хва лим свим 
оним љу ди ма и фир ма ма ко ји су ме по др жа ва ли 
у мо јој ка ри је ри, а пре свих то је „Енер го про јект“ 
у ко ме сам про вео цео свој рад ни век, па ње го ве 
ле ген де – ин же ње ри Живкo Му ча лов и Милицa 
Ште рић, Бо жи дар Ми тро вић и Жи во рад Ди ми три
је вић. Же лим да се за хва лим и мо јој су пру зи. И 
она је ар хи тек та, али је цео свој жи вот жр тво ва ла 
за мо је ства ра ла штво. Би ла ми је вер ни са пут ник 
и са рад ник, на мо јим нај ве ћим про јек ти ма, као 
ак тив ни уче сник и ре а ли за тор. За хва љу јем се Ко
мо ри, по себ но про фе со ру Шу мар цу, ко га сам упо
знао пре де сет или ви ше го ди на, ка да је био ми
ни стар гра ђе ви нар ства, оном при ли ком ка да смо 
про фе сор Ми ша Ив ко вић, ин же њер Син ђе лић, ко
ле га Аца Сљеп че вић и ја до шли да по раз го ва ра мо, 
да му пред ло жи мо – осни ва ње Ко мо ре. Вр ло бр зо 
по сле тог раз го во ра про фе сор Шу ма рац је по кре
нуо ино ци ја ти ву и Ко мо ра је осно ва на, а то ком 
про те кле де це ни је ус пео је да од ње на пра ви оно 
што Ко мо ра да нас је сте – јед на од нај це ње ни јих, 
нај по што ва ни јих ин сти ту ци ја у на шој дру штве ној 
за јед ни ци, по себ но у на шој – ин же њер ској стру ци. 
Хва ла вам ве ли ко“.

Усле дио је кра так умет нич ки про грам у ко ме је 
на сту пио са став „Та ња мо де ра то бенд“ ко ји је из вео 
тра ди ци о нал ну му зи ку овог про сто ра и по не бља, али 
у мо дер ном аран жма ну, по сле че га је усле дио тра ди
ци о нал ни сла вље нич ки кок тел.   ■

Обележавање Прве деценије постојања и рада Коморе почело је дочеком гостију (Милован Главоњић, 
председник Коморе, Глигор Обреновић, потпредседник ИО ИКС и проф. др Драгослав Шумарац, председник 
Скупштине, с лева на десно, слика лево), а завршило се концертом „Тања модерато бенда“ (слика десно)
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Ра до ван Ра до вић

Ово го ди шњи до бит ник На гра
де за жи вот но де ло, нај зна чај
ни јег при зна ња Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је, је Зо ран Бо јо
вић, јед но од нај ве ћих име на 
у исто ри ји на ше ар хи тек ту ре 
дру ге по ло ви не XX ве ка. Ве ли
ким га чи не ње го ва оства ре
на де ла ра за су та ши ром све
та. Го то во цео свој рад ни век 
је про вео у „Енер го про јек ту“ 
(19611998), да би по след њих 15 
го ди на де ло вао као са мо стал
ни аутор. Осим у Бе о гра ду, жи
вео је и ра дио у ви ше зе ма ља 
Евро пе, Афри ке, Ази је и Бли
ског Ис то ка где је оства рио из
у зет но оби ман и за па жен опус. 
На кон од ла ска у пен зи ју 1998. 
го ди не, као са мо стал ни аутор 
на ста вља ак тив но да се ба ви 
про јек то ва њем у обла сти ма ар
хи тек ту ре и ур ба ни зма. Члан 
је мно гих струч них удру же
ња ме ђу ко ји ма су Ака де ми
ја ин же њер ских на у ка Ср би је, 
Ака де ми ја ар хи тек ту ре Ср би
је, Удру же ња ли ков них умет
ни ка при ме ње них умет но сти 
и ди зај на Ср би је, Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је.... За свој рад до
био је при зна ња, на гра де и од
ли ко ва ња. Од ли ко ван је Ор де
ном ра да са сре бр ним вен цем 
1976. го ди не, и Ор де ном ра да са 

злат ним вен цем 1986. го ди не. 
До бит ник је Ју би лар не пла ке
те Бе о гра да 1985. го ди не, Спе
ци јал не на гра де Са ло на ар хи
тек ту ре 1984. го ди не, Го ди шње 
на гра де „УЛУ ПУДСа“ 1985. го
ди не, свр стан је ме ђу 12 ис так
ну тих ар хи те ка та Бе о гра да и 11 
ис так ну тих ју го сло вен ских ар
хи те ка та 1989. го ди не.

„До би ти ова кво при зна ње од нај
ви шег стру ков ног те ла у зе мљи, у 
го ди ни ка да Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је про сла вља 10 го ди на ра да и 
по сто ја ња, за ме не пред ста вља ве
ли ку част и мно го ми зна чи. Чи ње
ни ца да јед ном у жи во ту мо жеш 

би ти но си лац На гра де за жи вот но 
де ло, го во ри са ма по се би“, ка же 
Зо ран Бо јо вић. „Би ти је дан од љу
ди ко ји су је до би ли и то у обла сти 
ар хи тек ту ре је не што по себ но, јер 
ле по та на шег по зи ва је, као ваљ
да ни јед ног дру гог, у то ме што за 
со бом оста вља мо де ла го то во трај
не вред но сти. Љу ди ко ји до де љу ју 
ово при зна ње пре по зна ли су не
што што сам ра дио це лог жи во та. 
Во лим што се то до го ди ло упра во у 
овом тре нут ку та ко да сам сре ћан 
што се све ова ко де си ло. Јер кад не
ко до би је На гра ду за жи вот но де
ло, то је по ме ни не ки за о кру же ни 
опус, то је цео мој жи вот“. 

Ро ђен је у Бе о гра ду 1. но вем бра 
1936. го ди не, у по ро ди ци ин те лек
ту а ла ца, мај ке Је фи ми је, ма ги стра 
фар ма ци је, и оца Дра го сла ва, ди
пло ми ра ног ма шин ског ин же ње
ра. Су пру га Љи ља на, ди пло ми ра
ни ин же њер ар хи тек ту ре је ње гов 
са рад ник на мно гим про јек ти ма.

„У то ку основ ног шко ло ва ња мо
ји ро ди те љи уочи ли су мој та ле нат 
и скло ност за сли кар ство а оче ва 
бо га та струч на би бли о те ка би ла је 
од пре суд ног зна ча ја за мо је про
фе си о нал но опре де ље ње“, при ча 
Бо јо вић. „Че твр ту му шку гим на
зи ју (да нас „Све ти Са ва“) за вр шио 
сам 1955. и од мах се упи сао на Ар
хи тек тон ски фа кул тет у Бе о гра
ду. То ком сту ди ја сам био у ате љеу 
про фе со ра Ма те Бај ло на, био сам 

Пројекат који је 
потврдило време

Нај ве ће и нај дра го це ни је при зна ње за Са јам у Ла го су сти гло је три де сет  го ди на ка сни је. Обе
ле жа ва ју ћи три де це ни је по сто ја ња Цен тра „Пом пи ду“ у Па ри зу (1977.) по звано је три де сет 
свет ских ар хи те ка та да то ком сла вље нич ке 2007. го ди не одр же по јед но пре да ва ње по све ће
но ар хи тек ту ри сва ке од тих про те клих го ди на. По ред оста лих, пре да ва ње је одр жао Хо лан ђа
нин Рем Кол хас, је дан од во де ћих свет ских ар хи те ка та и те о ре ти ча ра ар хи тек ту ре ко ји је, го во
ре ћи о Сај му у Ла го су, на нај у па дљи ви ји на чин под ву као ре че ни цу: „Ми смо у Ла го су от кри ли 
про је кат ре а ли зо ван 1977. го ди не ко ји је ра ди ла гру па ју го сло вен ских ар хи те ка та са за и ста 
ви зи о нар ским еле мен ти ма ко је је вре ме по твр ди ло“

Зо ран Бо јо вић
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Стамбени објекат у блоку 37 
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Подземна железничка станица 
„Вуков споменик“ – Београд

Пројекат официјелне палате Садама Хусеина – Багдад 
(Ирак), Међународни конкурс – I награда 

Пословна зграда Телеком ЦГ – Подгорица



43ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЛАУРЕАТИ

сту дент ге не ра ци је, ди плом ски рад 
ми је би ла Же ле знич ка ста ни ца у 
Ни шу и оце њен је нај ви шом оце
ном. Ди пло ми рао сам 1961. го ди не. 
Пр во и је ди но др жав но за по сле
ње ми је би ло у „Енер го про јек ту“ 
у ко ме сам пу них три де сет го ди
на (19611991.) во дио про јек тант ски 
ате ље Ар хи тек ту ре и ур ба ни зма, 
спе ци ја ли зо ва ног сек то ра, пред у
зе ћа, про фит ног цен тра, у окви ру 
„Енер го про јек та“. По след њих осам 
го ди на (19911998.) ра дио сам као 
глав ни ин же њер за ар хи тек ту ру у 
пред у зе ћи ма „Енер го про јектИн
же ње ринг“ и „Енер го про јектОпре
ма“. Био сам ди рек тор про јек то ва
ња на ве ли ким објек ти ма у зе мљи 
и ино стран ству“. 

Пет де це ни ја ра да Зо ра на Бо јо
ви ћа пред ста вља ши рок спек тар 
ар хи тек тон ских и ур ба ни стич ких 
ре ше ња, од ве ли ких ком плек са 
стам бе не и јав не на ме не, пре ко ин
ду стриј ских, енер гет ских и тех нич
ких обје ка та, ур ба ни стич ких пла но
ва, спорт ских ком плек са, про јек та 
спе ци јал них на ме на до по је ди нач
них обје ка та. Бо јо ви ћев ар хи тек тон
ски ме тод од ли ку је про сту ди ра на 
гра ђе вин ска ло ги ка, ускла ђе ност 
об ли ко ва ња и при ме на ма те ри ја
ла. Мо ти ви сан пред зна њи ма сте
че ним у ра ној мла до сти, склон је 
ис тра жи вач ком про јек тант ском по
ступ ку и тех нич ко – тех но ло шким 
ино ва ци ја ма ко је по не кад из ла зе 
из де ло кру га ар хи тек тон ског про
јек то ва ња. Све ове осо би не ја сно 
ре пре зен ту је „Ме ђу на род ни са јам 
у Ла го су” – де ло по ко ме је Бо јо вић 
по стао по знат у свет ским раз ме ра
ма. У окви ру ком плек са „Al K hu la
fa stre et” у Баг да ду, ре ша ва ју ћи ам
би јен тал но – кли мат ске и тех нич ке 
зах те ве по сти гао је успе шну син
те зу тра ди ци о нал ног и мо дер ног 
ар хи тек тон ског из ра за. Оно што 
те про јек те чи ни осо би тим је сте 
сам кон текст, ге о граф ска ло ка ци
ја на ко јој на ста ју, као и функ ци ја 
за ко ју се гра де. Стр пљив, ми ран, 
до сто јан ствен, увек стра стан, Бо
јо вић је оли че ње ар хи тек те ко ји 
се пот пу но пре да је сва ком за дат
ку и сва ком ис ку ше њу ужи ва ју ћи 
у то ме да мо же би ти раз ли чит. Ни 
је дан свој про је кат ни је за по чео, 

ка ко ка же, а да ни је уна пред био 
све стан ка ко ће га, на ко ји на чин 
и са ко јим гра ди тељ ским ме то да
ма и ма те ри ја ли ма ре а ли зо ва ти. 
Го то во све што је ре а ли зо вао ме ри 
се хи ља да ма ква драт них ме та ра. У 
Ни ге ри ји је био и ур ба ни ста и на 
ве ли ким ур ба ни стич ким пла но ви
ма се ка лио и те сао. Ра дио је ком
плекс ми ни стар ства др жа ве Ка но, 
на се ве ру Ни ге ри је, и ур ба ни зам за 
се дам гра до ва у ис тој др жа ви. То
ком ра да на про јек ту ур ба ни зма се

дам гра до ва у др жа ви Ка но, при ме
њен је та да но ви, на уч ни при ступ 
у пла ни ра њу, где про цес има еле
мен те ис тра жи ва ња с ци љем, ре ци
мо, уви да у при ро ду ло кал них дру
штве них од но са.

Са јам у Ла го су био је је дан од 
нај ве ћих „Енер го про јек то вих“ про
је ка та. Из гра ђен је за не пу не три 
го ди не, ка да је из ве де но пре ко 
120.000 ква драт них ме та ра ра зно
вр сног из ло жбе ног про сто ра. Бо
јо вић је био глав ни ар хи тек та на 
том про јек ту и аутор кон кур са на 
осно ву ко га је тај про јек та до би јен. 
О том про јек ту и ње го вој ре а ли за
ци ји, че ти ри де це ни је ка сни је, до
бро се се ћа сва ког де та ља.

 „У вре ме кад је кон курс за „Ме
ђу на род ни са јам у Ла го су“ већ по
од ма као и кад је до пре да је ра до ва 

оста ло ма ње од три не де ље Ни ге
ри ју је по се тио Жив ко Му ча лов, 
ле ген дар ни ге не рал ни ди рек тор 
„Енер го про јек та”. Из кон так та са 
нај ви шим др жав ним зва нич ни
ци ма са знао је за од лу ку да се гра
ди ве ли ки ме ђу на род ни са јам. По
ну ђе но му је да и „Енер го про јект” 
уче ству је са сво јим пред ло гом. Зна
ју ћи за мој до та да шњи рад у Ни ге
ри ји, Му ча лов ми по ве ра ва и овај, 
из у зет но те жак и ком плек сан за
да так. Пре ко но ћи сам се на шао у 

Ла го су. У по моћ ми при сти жу ин
же ње ри Бо жи дар Ми тро вић и Ђор
ђе Ра ду ло вић. Ова je гру па пу не две 
не де ље да но ноћ но ра ди ла на упо
зна ва њу са про гра мом и про јект
ним за дат ком, упо зна ва њу са ло ка
ци јом као и на уна пре ђе њу и она ко 
шту рог про гра ма ко ји су до би ли од 
рас пи си ва ча кон кур са. На кон че тр
на ест да на гр че ви те бор бе, ис кри
ста ли са ло се ре ше ње ко је је од не ло 
по бе ду. Ка сни је су на про јек ту би ли 
ан га жо ва ни ар хи тек ти Пре драг Ђа
ко вић, Ми ло рад Цви јић, Алек сан
дар Ра шев ски, Ли ља на Бо јо вић. 
По ну ди ли смо са вре мен и мул ти
функ ци о нал ни про стор, ко ји ће сем 
са јам ских ак тив но сти омо гу ћи ти 
одр жа ва ње и дру гих ма ни фе ста ци
ја и обез бе ди ти кон ти ну ал но ко ри
шће ње то ком це ле го ди не. Сти гла 

Иде ја о ства ра њу ИКС на ста ла 
код Све те/Син ђе у НТг+ 

„Пре ма мом се ћа њу и са зна њу иде ја о осни ва њу Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је ро ди ла се у про сто ри ја ма фир ме НТГ+ (Но ве тех но ло ги је 
гра ђе ња плус) у Бе о гра ду, чи ји је вла сник и ди рек тор био по кој ни Све
ти слав Син ђе лић, ди пло ми ра ни гра ђе вин ски ин же њер“, ка же Бо јо вић. 
„На кон мог пен зи о ни са ња 1998. го ди не, го то во сва ко днев но код на шег 
при ја те ља Све те са ста ја ли смо се Жи ка Ди ми три је вић, про фе сор др  
Ми ло рад Ив ко вић, Алек сан дар Сли јеп че вић, гра ђе вин ски ин же њер 
и ја, где смо по че ли да ра ди мо вред не про јек те. Из ме ђу оста лих  ра
ди ли смо про је кат Мост пре ко Ду на ва у Но вом Са ду на ме сту сру ше
ног „Же же ље вог“ мо ста и ку ле за Ду баи. Ра де ћи та ко про јек те до шли 
смо на иде ју да не би би ло ло ше да се фор ми ра не ко удру же ње или  
ко мо ра ко је би шти ти ло на ша аутор ска де ла у зе мљи и ино стран ству. 
Оти шли смо код про фе со ра др Дра го сла ва Шу мар ца, ми ни стра гра ђе
ви нар ства у Ђин ђи ће вој вла ди и све му обра зло жи ли. Не ду го за тим 
осно ва на је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је, ко ја на нај бо љи на чин во ди 
ра чу на о сво јим чла но ви ма и шти ти њи хо ве ин те ре се“.
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су при зна ња са свих стра на, а нај
дра жа је би ла че стит ка ауто ра  кон
ку рент ског ре ше ња Ми ни стар ства 
ра до ва, ар хи тек те Ка та ри је, (у ње
го вом ми ни стар ству је ра ђен је дан 
кон курс ни пред лог, а дру ги је ра
ди ла јед на про јек тант ска гру па из 
Ма ђар ске) ко ји је пре ва зи шао лич
ни ин те рес и нај ви ше се за ло жио 
за усва ја ње на шег про јек та. Ре а ли
за ци ја овог ком плек са из вр ше на је 
у ре корд но крат ком ро ку по свим 
свет ским ме ри ли ма. За не пу не че
ти ри го ди не, ко ли ко је тра ја ло на
ше ан га жо ва ње на овом про јек ту, 
од и гра ле су се три про ме не вла де 
и два др жав на уда ра. Са јам је за вр
шен 1977. го ди не“.

Укуп на по вр ши на пла ца је 305 
хек та ра, а укуп на из гра ђе на по вр
ши на 120.000 ква драт них ме та ра. На 
из во ђе њу ра до ва по не кад је ра ди ло 
и до 2.500 љу ди. Са јам су, углав ном 
гра ди ли мла ди љу ди чи ја је про сеч
на ста рост би ла ис под 35 го ди на, 
док су из во ђа чи ра до ва би ли још 
мла ђи. Раз ра ду из во ђач ких про је
ка та су ра ди ли по чет ни ци са нај ви
ше две го ди не рад ног ис ку ства.

„Пр ва са јам ска при ред ба одр жа
на је у но вем бру те го ди не на ко
јој је уче ство ва ло 47 зе ма ља, пре ко 
90 ве ли ких ме ђу на род них пред у зе
ћа и ко ју је по се ти ло пре ко ми ли
он љу ди“, се ћа се Бо јо вић. „Свет ска 
штам па се ве о ма по вољ но из ра зи ла 
о ква ли те ту ра до ва, функ ци о нал
но сти и про стор ноар хи тек тон ском 
об ли ко ва њу, свр ста ва ју ћи га ме ђу 
нај леп ше и нај ве ће сај мо ве на све
ту. Ипак, нај ве ће и нај дра го це ни је 
при зна ње сти гло је три де сет го ди на 
ка сни је. Обе ле жа ва ју ћи три де це
ни је по сто ја ња, Цен тар „Пом пи ду“ 
у Па ри зу, по звао је три де сет свет
ских ар хи те ка та да то ком ове сла
вље нич ке го ди не (2007.) одр же под 
ње го вим кро вом по јед но пре да ва
ње по све ће но ар хи тек ту ри сва ке од 
тих про те клих го ди на. По ред оста
лих, пре да ва ње је одр жао хо лан ђа
нин Рем Кол хас, је дан од во де ћих 
свет ских ар хи те ка та и те о ре ти ча
ра ар хи тек ту ре ко ји је го во ре ћи о 
Сај му у Ла го су на нај у па дљи ви ји 
на чин под ву као сле де ћу ре че ни
цу: „Ми смо у Ла го су от кри ли је дан 
про је кат ко ји је 1973. го ди не ра ди ла 

јед на гру па ју го сло вен ских ар хи те
ка та са за и ста ви зи о нар ским еле
мен ти ма ко је је вре ме по твр ди ло“.

Је дан од по след њих про је ка та 
на ко јем је био ан га жо ван, би ла је 
ре кон струк ци ја Му зе ја са вре ме не 
умет но сти. У тре нут ку ка да се по
че ло са ра дом згра да је би ла по
пла вље на ни ма ње ни ви ше не го 
фе кал ним во да ма.

„Тру ди ли смо се, пре све га, да 
очу ва мо ори ги нал ну иде ју Иве 
Ан ти ћа и Иван ке Рас по по вић, јер 
сма трам да је са ма згра да ре мек
де ло на ше ар хи тек ту ре и за слу жу

је пу ну па жњу“, ка же Бо јо вић. „Мој 
фо кус ти цао се аспе ка та из са вре
ме не му зе о ло ги је, енер ге ти ке и 
без бед но сти  екс по на та и пу бли
ке. У то спа да ју по жа ри, по пла ве, 
кра ђе или оште ће ња на ста ла не
га тив ним ути ца ји ма ул тра ви о лет
них зра че ња. По ме ђу на род ним 
про пи си ма до да то је по жар но сте
пе ни ште и пумп не ста ни це за во
ду. По себ но смо ра ди ли на за шти
ти де поа од екс трем них ха зард них 
мо ме на та. Нај ве ћи про блем би ла 
је тра фоста ни ца, ко ја се на ла зи
ла уну тар згра де, од но сно у не по
сред ној бли зи ни де поа. На њу је 
био при ка чен цео окол ни крај, сви 
спла во ви у бли зи ни, укљу чу ју ћи и 
„Деј тон ку“, ве ли ку бен зин ску пум
пу. То је би ло пре оп те ре ће ње ми мо 
сва ке ме ре. Ус пе ли смо да је из ме
сти мо за вре ме пр ве фа зе ре кон
струк ци је и на то сам нај по но сни
ји. На пра вљен је по се бан обје кат, 
она је спу ште на под зе мљу, где је 

на пра вље на ве ли ка ма шин ска са
ла, са тех ни ком за кли ма ти за ци ју 
и вен ти ла ци ју“.

Про јек то вао је око 260 обје ка та, 
ко ји су до брим де лом и из ве де ни, 
што са мо стал но, што у окви ру 50
ак ком плек са. Ре а ли зо ва ни про јек
ти „по лапо ла“ на ла зе се у Ср би
ји/Ју го сла ви ји и по „це лом све ту“. 
Уче сник је број них ме ђу на род них 
кон кур са на ко ји ма је по бе ђи вао, 
оства ри вао за па же не пла сма не 
од Вар шав ских кон фрон та ци ја '86 
пре ко кон кур са у арап ском све
ту (Ази ја) до на гра да и ре а ли зо

ва них обје ка та по Афри ци. У пе
ри о ду 1977–1986. био је ре дов ни 
уче сник Бе о град ског са ло на ар хи
тек ту ре, уче ство вао je на из ло жби 
„35 го ди на Енер го про јек та“ у Бе
о гра ду и За гре бу 1986. го ди не, из
ло жба ма са вре ме не ју го сло вен ске 
ар хи тек ту ре у Џа кар ти и Пе кин гу 
1987. го ди не, са ло ну ар хи тек ту ре 
у Ми ла ну 1991. го ди не. Са мо про
шле го ди не био је уче сник из ло
жбе „Не до вр ше на мо дер ни за ци ја 
– ар хи тек ту ра СФРЈ 1945–1990.“, од
но сно, имао је са мо стал ну из ло жбу 
„Три тач ке ослон ца: Зо ран Бо јо вић“ 
у Га ле ри ји ле га ту Чо ла ко вић од 18. 
сеп тем бра до 22. ок то бра. Оства рио 
је кон так те са мно гим свет ским 
ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма – 
One A rup&Part ners из Лон до на, The 
Ar chi tec ts Col la bo ra ti ve из Бо сто на, 
са ар хи тек ти ма – Ри фа том Ча та
џи јем из Ира ка, Ри чар дом Ин глан
дом са Мал те, Ре мом Кол ха сом из 
Хо лан ди је...   ■

Седми носилац „Награде за животно дело“ – Зоран Бојовић, дипл.инж.арх, 
највеће признање примио је од Милована Главоњића, председника Коморе

А В Г У С Т  2 0 1 3 .



45ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЛАУРЕАТИ

Ра дош Гли шић

Спорт ски ком плекс ФСС је је
дан од нај са вре ме ни је опре
мље них фуд бал ских цен та ра 
у Евро пи, ко ји спор ти сти ма 
пру жа нај ква ли тет ни ји ни во 
услу га, ка ко у по гле ду удоб ног 
сме шта ја, та ко и у по гле ду ра
зно вр сних спорт ских и ре кре а
тив них ак тив но сти. Са вре ме ни 
про јек тант ски кон цепт функ
ци је и опре ма ња је ре а ли зо ван 
и по твр ђен кроз ра ци о нал ну 
екс пло а та ци ју објек та ко ји је 
увек спре ман да ра ди у мак
си мал ном ка па ци те ту. Спорт
ски ком плекс у Ста рој Па зо ви 
у свом са ста ву има ви ше згра
да/обје ка та ко је се про сти ру 
на по вр ши ни од бли зу 114.000 
ква драт них ме та ра, плус, шест 
фуд бал ских те ре на/игра ли шта. 
Ту је Цен трал ни блок са хо лом, 
ре цеп ци јом, са лом за прес кон
фе рен ци је, ин тер нет ка фе ом, 
за тим Офис блок са ре сто ра
ном и ку хи њом, ад ми ни стра
тив ним де лом и ви ше на мен
ском са лом за струч не ску по ве. 
По ред ње га је сме штај ни блок 
са 64 дво кре вет не со бе и че
ти ри апарт ма на, ка те го ри зо
ван са че ти ри зве зди це. Та ко
ђе, у са ста ву Цен тра на ла зе се 
и Спорт сер вис са шест свла чи
о ни ца, ме ди цин скоре ха би ли
та ци о ним са др жа ји ма, вел нес 
цен тром и те ре та ном као и ви
ше наменска спорт ска дво ра на 

за ру ко мет, ко шар ку, од бој ку, 
те нис, на рав но, и за ма ли фуд
бал, ко ји се са да зо ве „фут сал“. 
У са ста ву Цен тра, по ред згра да/
обје ка та и фуд бал ских те ре на, 
на ла зе се и нео п ход не са о бра
ћај ни це и пар ки ра ли шта, плус, 
по себ но уре ђе не сло бод не по
вр ши не.

На по чет ку раз го во ра две аутор
ке, ар хи тек ти це Гор да на и Све тла
на, ис ти чу две мо жда нај ва жни је 
чи ње ни це у ве зи са овим про јек
том – јед на је, да су иза и уз се бе 
има ле ком пле тан са став Са о бра
ћај ног ин сти ту та ЦИП, њи хо ве ма
тич не ку ће и дру га, пот пу но раз у
ме ва ње ин ве сти то ра – Фуд бал ски 
са вез Ср би је, ко ји је омо гу ћио да 
се про је кат ре а ли зу је у пот пу но
сти ка ко је идеј ним и из во ђач ким 
про јек ти ма био за ми шљен и по

ну ђен. За што је то бит но? Из са мо 
јед ног раз ло га – рет ки су слу ча је
ви да ин ве сти тор ис по шту је про је
кат до кра ја. Нај че шће су у пи та њу 
фи нан си је, тра же се уште де у ма
те ри ја лу, пре про јек то ва ња у же љи 
да се удо во љи „уку су“ ин ве сти то
ра. Све га то га ов де ни је би ло. Шта 
ви ше, ин ве сти тор је био од не про

це њи ве ко ри сти сво јим са ве ти ма 
и струч ној по мо ћи пре до ча ва ју ћи 
им ка ко слич ни спорт ски цен три у 
све ту из гле да ју. Оне су ви де ле са
мо је дан сли чан цен тар, онај у Ма
ђар ској. Вре ме на су та ква да ни су 
би ле у мо гућ но сти да оби ђу ви ше 
цен та ра у све ту, ка ко се то не ка да 
ра ди ло.

Објек ти у овом Цен тру у ар хи
тек тон ском и гра ђе вин ском сми
слу ра ђе ни су у скла ду са са вре ме
ни јим стан дар ди ма гра ђе ња ко ји 

Гор да на Ва си ље вић Ми ло ва но вић и Све тла на Ка ра но вић

Велико признање 
и још већа обавеза

На гра да Ко мо ре у ка те го ри ји „Из у зет но до стиг ну ће у стру ци из де лат но сти чла но ва ИКС“ ове 
го ди не је до де ље на за област ар хи тек тон ског про јек то ва ња ар хи тек тон ском “двој цу“ од го вор
них про јек тант ки ња – Гор да ни Ва си ље вић Ми ло ва но вић и Све тла ни Ка ра но вић из Са о бра ћај
ног ин сти ту та ЦИП, за про јек то ва ни и ре а ли зо ва ни ком плекс – Спорт ски цен тар Фуд бал ског 
са ве за Ср би је у Ста рој Па зо ви.
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се да нас при ме њу ју, пре све га, у 
раз ви је ном де лу све та. У Спорт ски 
цен тар ФСС у Ста рој Па зо ви угра
ђе на је нај са вре ме ни ја тех нич ка 

опре ма, од ин ста ла ци ја, КГХ си
сте ма, пре ко еко ло шких и енер
гет ски ефи ка сних про зо ра до си
сте ма за над зор и упра вља ње. Све 

се кон тро ли ше у упра вља софт вер
ски, ни шта ма ну ел но. Си стем та ко
зва них „па мет них згра да“ ов де је у 
пот пу но сти при ме њен. 

Спорт ски цен тар за и ста при па да 
Фуд бал ском са ве зу Ср би је, али је 
про јек то ван и ре а ли зо ван као ви
ше на мен ски спорт ски ком плекс 
ко ји мо гу ко ри сти осим про фе си
о нал них спор ти ста, да кле не са
мо фуд ба ле ри, већ и ко шар ка ши, 
од бој ка ши, те ни се ри, атле ти ча ри, 
али и ре кре а тив ци. Мо же се ко ри
сти ти, и ко ри сти се, као ме сто за 
одр жа ва ње свих вр ста кон фе рен
ци ја, се ми на ра и струч них ску по ва 
нај ра зли чи ти јих про фи ла.

Да нас Цен тар функ ци о ни ше пу
ним ка па ци те том це ле го ди не и 
што је ва жно, по слу је без гу би та ка. 
Да кле и та ко мер ци јал на стра на по
ка зу је оправ да ност јед ног ова квог 
Цен тра, али то је већ те ма ко ја је 
у над ле жно сти Фуд бал ског са ве за, 
али и по твр да да су ауто р ке сво јим 
про јек том ство ри ле усло ве да се је
дан та ко ра зно вр стан про грам  мо
же оства ри ва ти у овим објек ти ма.

Ка ко аутор ке, Све тла на и Гор да
на, до жи вља ва ју На гра ду Ко мо ре 
за из у зет но до стиг ну ће у стру ци? 
Од мах ка жу да је Го ди шња на гра
да Ко мо ре, пре све га, ве ли ки под
сти цај у да љем ра ду. По себ на вред
ност је што је ини ци ра на од ко ле га 
из стру ке и ти ме она им по ну је ви
ше не го би ло ко је дру го при зна ње. 
Увек сто ји и оно да сва ко при зна
ње ра ду је и го ди, али ства ра оба
ве зу за бу дућ ност. Је сте то слат ка 
оба ве за, али са да је „ле тви ца“ по
диг ну та за ве ли ки сте пе ник на го
ре, и у бу дућ но сти се ис под то га не 
сме. Али њи хо ва „бри га“ око то га 
под ра зу ме ва јед ну ве ли ку „олак
ша ва ју ћу окол ност“ – то је Са о бра
ћа ни ин сти тут ЦИП где оне ра де. 
Не ком вр стом при ви ле ги је сма тра
ју што ра де ћи у та ко моћ ној фир
ми има ју при ли ку да ра де за и ста 
ве ли ке про јек те и по сло ве. То се 
по твр ди ло ви ше пу та у њи хо вој 
до са да шњој ка ри је ри. По глед на 
њи хо ву рад ну би о гра фи ју да је им 
за пра во ка да то твр де, али њи хо
ва мла дост го во ри нам да од њих 
оче ку је мо још мно го и ве ли ких, и 
из у зет них про је ка та.   ■

гор да на ва си ље вић Ми ло ва но вић (1960)

Ди пло ми ра ла на Ар хи тек тон ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду 1986. го ди не. 
За по сле на у Са о бра ћај ном ин сти
ту ту ЦИП на ме сту во де ћег про
јек тан та. Члан Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је од 2004. го ди не, а члан 
Скуп шти не ИКС од 2012. го ди не. 
На гра ђе на за нај леп ши ен те ри
јер RI GIPS, BPBTROPY, за про је кат и 
из ве де ни ен те ри јер СМИПа 2003. 
го ди не. Уче ство ва ла на из ло жба
ма – 33. Са ло ну ар хи тек ту ре у Бе
о гра ду 2011. го ди не и Бал кан ском 
ар хи тек тон ском би је на лу у Бе о
гра ду 2013. го ди не.

Зна чај ни ји про јек ти: Глав ни 
про је кат до град ње, над зи ђи ва ња 
и ре кон струк ци је Ре зи ден ци је Па три јар ха у Бе о гра ду, из ра да Идеј ног 
ар хи тек тон ског про јек та и до град ње цр кве ног до ма у окви ру Цр кве
ног кул тур ног цен тра Див чи ба ре, Глав ни про је кат стам бе но по слов ног 
објек та 1А у скло пу „Уни вер зи тет ског на се ља“ у де лу бло ка 32, Но ви 
Бе о град, као про јек тант у ти му – идеј ни и глав ни про је кат ен те ри је
ра за под зем но же ле знич ко ста ја ли ште Ву ков спо ме ник, и на рав но, 
Спорт ски цен тар Фуд бал ског са ве за Ср би је у Ста рој Па зо ви. 

Све тла на Ка ра но вић (1970)

Ди пло ми ра ла на Ар хи тек тон ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду 1995. го ди
не. За по сле на у Са о бра ћај ном 
ин сти ту ту ЦИП на ме сту во де
ћег про јек тан та. Члан Ин же њер
ске ко мо ре од 2003. го ди не а члан 
Скуп шти не ИКС од 2012. Уче ство
ва ла на из ло жба ма – 33. Са лон ар
хи тек ту ре у Бе о гра ду 2011. го ди не 
и Бал кан ски ар хи тек тон ски би је
на ле у Бе о гра ду 2013. го ди не.

Зна чај ни ји про јек ти: Спорт ски 
цен тар Фуд бал ског са ве за Ср би
је, Идеј но тех но ло шкофунк ци о
нал но ре ше ње и глав ни про је кат 
адап та ци је и са на ци је XI II ета
же објек та ВМА у Бе о гра ду, Глав
ни про је кат адап та ци је и са на ци је објек та би о ско па Ју го сла ви ја  на 
Но вом Бе о гра ду, Глав ни про је кат стам бе ног бло ка 32, гру па ци ја 2А 
у Бе о гра ду, Идеј но ар хи тек тон скоур ба ни стич ко кон курс но ре ше ње 
стам бе ног ком плек са Ba b Ez zo u ar у Ал жи ру, Идеј но ар хи тек тон ско
ур ба ни стич ко кон курс но ре ше ње за но ви гра нич ни пре лаз Хор гош.
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Милован Пауновић

По сао про јек то ва ња и из град
ње мо ста пре ко ре ке Ти се у 
Ади, до би ло је на тен де ру, ко
ји су рас пи са ли Оп шти на Ада 
и ЈП „Пу те ви Ср би је, пред у зе ће 
„Ин термост“ из Бе о гра да. Мост 
је про јек то ван 2007. го ди не, за
вр шен – спо јен 2008. го ди не, а у 
са о бра ћај зва нич но пу штен 24. 
де цем бра 2010. го ди не.

Ра ди се о мо сту у си сте му са ко
сим ка бло ви ма, ра спо на 245,1 ме
та ра (77,4 + 167,7). За глав ни но сач 
мо ста ко ри шће на је сег мент на 
гре да за укру ће ње де мон ти ра ног 
кон ти ну ал ног гред ног мо ста пре
ко Ду на ва са ло ка ци је Вил схо фен 
у Не мач кој, ко ји је не мач ка Вла
да до де ли ла Ср би ји као до на ци ју 
2002. го ди не. Но ва мо стов ска кон
струк ци ја је фор ми ра на од мон
та жних ко ма да од ви ше де ком по

зи то ва них де ло ва де мон ти ра ног 
мо ста, на кон њи хо вог пре у ре ђе ња 
и при др жа на са три, од но сно три 
плус је дан па ром ка бло ва, у си сте
му ле пе зе, пре ко „А“ – пи лон ског 
сту ба, ви си не 60 ме та ра из над ни
ве ле те гре де мо ста.

Че лич на кон струк ци ја де мон
ти ра ног мо ста би ла је де по но ва на 
на ле вој оба ли пре вод ни це у Бе че
ју. Са сто ја ла се од шест де ло ва, ко
ји су де таљ но пре гле да ни, ис пи та

За мост преко Тисе 
награђен тимски рад

Го ди шњу на гра ду Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у ка те го ри ји Из у зет но до стиг ну ће у стру ци из де
лат но сти чла но ва Ко мо ре за 2013. го ди ну до био је тим про јек та на та друм ског мо ста са ко сим 
ка бло ви ма пре ко ре ке Ти се у ме сту Адa. Про јек тант ски тим су чи ни ли ин же ње ри Ми шко Гу ња ча, 
аутор – глав ни и од го вор ни про јек тант мо стов ске кон струк ци је, Зден ко Хри бер шек, од го вор ни 
про јек тант за фун ди ра ње мо стов ске кон струк ци је, Жељ ко Ли чи на, од го вор ни про јек тант за 
до њи строј – сту бо ве мо стов ске кон струк ци је и Зо ран Лу ко вић, од го вор ни про јек тант за гор њи 
строј – че лич ну гре ду мо стов ске кон струк ци је. Чла но ви ти ма су про јек тан ти идеј ног, глав ног и 
из во ђач ког про јек та и у то ку град ње су оба вља ли про јек тант ски над зор град ње мо ста.
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ни и при пре мље ни за ко ри шће ње у 
но вој мо стов ској кон струк ци ји. При 
ана ли зи мо стов ске кон струк ци је, за 
њен екс пло а та ци о ни век утвр ђен је 
пе ри од од 50 го ди на, пре ма пре по
ру ка ма стан дар да EN 1990/2002, с 
об зи ром да је кон струк ци ја глав не 
но се ће гре де већ пре тр пе ла екс пло
а та ци о ни век од 20 го ди на.

За ка бло ве мо стов ске кон струк
ци је усво је ни су спе ци ја ли зо ва ни 
ка бло ви за мо сто ве са ко сим ужа
ди ма фран цу ске фир ме „Freyssi
net“, са па ра лел ним жи ца ма. Сва
ки кабл са чи ња ва, про ра чу ном 
зах те ва ни број мо но ка бло ва. Је дан 
мо но кабл гра ди сноп од се дам па
ра лел них жи ца, но ми нал ног преч
ни ка по је ди нач не жи це од 16 мм 
са укуп ном но ми нал ном по вр ши
ном мо но ка бла од 15 цен ти ме та ра 
ква драт них. Про јек то ва на мо стов
ска кон струк ци ја се са сто ји од се
дам па ро ва ка бло ва, од ко јих је пр
ви ан кер ни кабл са ста вљен од два 
ме ђу соб но раз дво је на па ра.

Пи лон у об ли ку сло ва А је ар ми
ра но бе тон ски, од бе то на MB 40, V3, 
M150. Укље штен је у ле жи шну гре ду 
сту ба на ко ти 88.26. По преч ни пре
се ци ле вог и де сног кра ка пи ло на су 
иден тич ни, раз у ђе ни, мо ди фи ко ва
ног пра во у га о ног об ли ка, за ру бље
них (обо ре них) иви ца 50/50 цм.

Ми шко гу ња ча, аутор 
– глав ни и од го вор ни 
про јек тант мо стов ске 
кон струк ци је

При про јек то ва њу и из град њи 
мо ста у Ади, ин же њер Ми шко Гу
ња ча је био глав ни и од го вор ни 
про јек тант мо стов ске кон струк
ци је. На гра ду Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је до жи вља ва као при зна ње и 
по твр ду сво је до са да шње успе шне 
рад не и про фе си о нал не ка ри је ре 
ко ја је до шла од ко ле га, па је са
мим тим из у зет но вред на. Рад ну 
и про фе си о нал ну ка ри је ру по за
вр шет ку гра ђе вин ског фа кул те
та у Бе о гра ду, од сек че лич не кон
струк ци је, 1990. го ди не, Гу ња ча је 
за по чео као про јек тант са рад ник 
у пред у зе ћу „Мо сто град ња“.

Са ме ста ше фа би роа за че лич
не кон струк ци је у овом пред у зе ћу, 

2004. го ди не је пре шао у пред у зе
ће „Ин термост“ где је во дио Сек
тор за про јек то ва ње у ко ме је био 
глав ни про јек тант за че лич не кон
струк ци је. Го ди не 2007. пре шао је у 
пред у зе ће „НБ Че лик“ у ко ме је као 
тех нич ки ди рек тор ра дио до кра ја 
2010. го ди не. На кон ово га, јед ну го
ди ну је као ге не рал ни ди рек тор во
дио пред у зе ће „Ми коМ“ из Но вог 
Са да, да би по том 2011. пре шао у 
АД Цен тар за пу те ве Вој во ди не где 
оба вља по сао тех нич ког ди рек то ра. 
Ин же њер Гу ња ча је као глав ни про
јек тант или као глав ни и од го вор
ни про јек тант до са да уче ство вао у 
ре а ли за ци ји пре ко 50 обје ка та, по
чев од же ле знич ких, друм скоже ле
знич ких и друм ских мо сто ва, пре
ко спорт ских и скла ди шних ха ла и 
кров них ку по ла, до че лич них кон
струк ци ја дру гих број них обје ка та. 

Зо ран Лу ко вић, од го вор ни 
про јек тант за гор њи строј 
– че лич ну гре ду мо стов ске 
кон струк ци је

При про јек то ва њу и из град њи 
мо ста у Ади ин же њер Зо ран Ло
ко вић се ба вио из ра дом про јек
та че лич не кон струк ци је, кон тро
лом из ра де еле ме на та у фа бри ци и 
по вре ме ном кон тро лом на гра ди
ли шту. Ка же да му на гра да Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је ве о ма при ја, 
по себ но за то што је до шла од ко
ле га ин же ње ра и до да је: „Сви ми, 
уче сни ци у овом про јек ту, по но сни 
смо на овај мост. На ши парт не ри 

Фран цу зи по не кад нас ни су раз у
ме ли, као да ни су оче ки ва ли да и 
ми не што зна мо. Овај про је кат до
ка зу је да срп ска шко ла гра ђе ви не 
и да ље по сто ји и да је тре ба не го
ва ти и да ље. Ре ше ња при ме ње на 
на овом мо сту ни ма ло не за о ста ју 
за ре ше њи ма ко ја се мо гу ви де ти у 
про јек ти ма ин же ње ра из ве ли ких 
свет ских ком па ни ја“. Сво ју рад ну и 
про фе си о нал ну ка ри је ру ин же њер 
Лу ко вић за по чео је 1994. го ди не у 
Са о бра ћај ном ин сти ту ту ЦИП као 
про јек тант у За во ду за кон струк
ци је. Опре де лио се за кон струк ци
је че лич них мо сто ва. Уз не се бич ну 
по моћ ста ри јих ко ле га по сте пе но 
је ула зио у тај не че лич них мо сто
ва. Са ра ђи вао је на зна чај ном про
јек ту же ле знич ке ста ни це Про коп 
у Бе о гра ду, где је од го вор ни про
јек тант кон струк ци је био Бран ко 

Жи во тић а кон сул тант ака де мик 
проф. др Ни ко ла Хај дин. За јед но са 
још дво је мла дих ин же ње ра био је 
део про јек тант ског ти ма проф. Гој
ка Не на ди ћа и мр. Љи ље Ђу кић на 
про јек ту мо ста Ва ра дин ска ду га, а 
са ака де ми ком Хај ди ном ра дио је 
на идеј ном ре ше њу Же же ље вог 
мо ста у Но вом Са ду. На пр во на гра
ђе ном кон курс ном ре ше њу мо ста 
пре ко Ду на ва код Бе шке, ин же њер 
Лу ко вић је ра дио при ла зне кон
струк ци је. На по зив ко ле ге Ми шка 
Гу ња че 2004. је пре шао у пред у зе
ће „Ин термост“ на ме сто ше фа би
роа за че лич не кон струк ци је. По
ред на гра ђе ног мо ста у Ади, био је 
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од го вор ни про јек тант за из во ђач
ки про је кат, као и ве о ма зах те ван 
про је кат мон та же мо ста пре ко ре
ке Са ве у Срем ској Ра чи. Од оста
лих зна чај ни јих мо сто ва, ра дио је 
спрег ну ти мост у Сеч њу, ду жи не 
око 100 ме та ра. По сле „Ин термо
ста“ пре шао је у „ДБ Ин же ње ринг“ 
где је за јед но са ко ле га ма Ду шком 
Бо бе ром и Го ра ном Та ди ћем ра дио 
на про јек ту по крет ног мо ста у Ул
ци њу. На кон „ДБ Ин же ње рин га“ 
по стао је део ти ма Ин сти ту та „Ки
ри ло Са вић“ ко ји ра ди над зор на 
из град њи мо ста пре ко Аде Ци ган
ли је у Бе о гра ду. Ин же њер Лу ко вић 
тре нут но ис пред фран цу ске фир
ме „Egis“ ра ди над зор на из град њи 
друм скоже ле знич ког мо ста у Но
вом Са ду – Же же ље вог мо ста. Го
во ре ћи о ра ду Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је ин же њер Лу ко вић ка же да 
је она оправ да ла сво је по сто ја ње у 
пр вих 10 го ди на ра да и на да се да 
ће у на ред ним го ди на ма по ста ти 
још зна чај ни ји фак тор при до но
ше њу од лу ка ко је су ва жне за опо
ра вак на шег гра ђе ви нар ства ко је 
је не ка да би ло по нос срп ске при
вре де, а да нас се све ло на сер вис 
стра них ком па ни ја.

Жељ ко Ли чи на, 
од го вор ни про јек тант 
за до њи строј – сту бо ве 
мо стов ске кон струк ци је

У свом де лу по сла на про јек то
ва њу и из град њи мо ста у Ади, ин
же њер Жељ ко Ли чи на се ба вио 
не по сред ним об ли ко ва њем, про
ра чу ном, ди мен зи о ни са њем и де
та љи ма ар ми ра но бе тон ских де ло
ва кон струк ци је, то јест пи ло на и 
крај њих сту бо ва. На гра ду Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је до жи вља ва 
као вр ху нац сво је до са да шње рад
не и про фе си о нал не ка ри је ре и као 
под стрек за да љи рад. Ин же њер Ли
чи на је на по чет ку сво је про фе си о
нал не ка ри је ре крат ко вре ме ра дио 
у пред у зе ћу „ЛХР Ин же ње ринг“ на 
из во ђе њу ши по ва. На кон то га пре
ла зи у Са о бра ћај ни ин сти тут ЦИП 
где се ба ви про јек то ва њем, пре све
га ар ми ра но бе тон ских и прет ход
но на прег ну тих мо сто ва, же ле знич
ких и друм ских. Од 2004. до 2009. 

ра ди у пред у зе ћу „Ин термост“, ко
је је осим мо ста у Ади, из гра ди ло 
не ко ли ко зна чај них мо сто ва (пре ко 
ре ке Та миш у Сеч њу, За пад не Мо
ра ве у Ов чар Ба њи и над во жњак 
пре ко ауто пу та у Те ме рин ској ули
ци у Но вом Са ду) на ко ји ма је био 
рад но и струч но ан га жо ван. На кон 
по врат ка у ЦИП 2009. го ди не, ра дио 
је као од го вор ни про јек тант на из
ра ди Глав них про је ка та мо сто ва не
ко ли ко де о ни ца ауто пу те ва: Е80, 
де о ни це Цр ве на ре ка–Чи флик, 
Чи флик–Ста ни че ње и Су ко во–Ди
ми тров град, за тим Е763, де о ни ца 
Та ко во–Пре љи на и Е761, де о ни ца 
По ја те–Кру ше вац, те идеј ним про
јек ти ма мо сто ва на пру зи Ста ра Па
зо ва–Но ви Сад, као и на са о бра ћај
ни ци Се вер на тан ген та, са мо стом 
пре ко Ду на ва у Бе о гра ду. Освр ћу ћи 
се на рад Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је го спо дин Ли чи на ка же: „Ми
слим да Ин же њер ска ко мо ра Ср би
је до бро функ ци о ни ше у са да шњим 
оте жа ним усло ви ма. Њен рад се у 
бу дућ но сти мо же уна пре ди ти ак
тив но сти ма на по бољ ша њу по сто
је ћих и уво ђе њу но вих про пи са у 
гра ђе ви нар ству“.

Зден ко Хри бер шек, 
од го вор ни про јек тант 
за фун ди ра ње мо стов ске 
кон струк ци је

По ред ра да на про јек ту фун ди
ра ња сту бо ва мо ста и из ра ди за
га та мо ста у Ади, ин же њер Зден ко 
Хри бер шек је ра дио и на про јек ту 

мон та же че лич не ко струк ци је ко ја 
об у хва та од ре ђи ва ње си ла у ко сим 
ка бло ви ма и ко та ни ве ле те кон
струк ци је за сва ку фа зу мон та же. 
У то ку са ме мон та же кон струк ци је, 
при пре мао је по треб не па ра ме тре 
за по тре бе мон та же ко сих ка бло
ва, на осно ву ко јих је фран цу ска 
фир ма „Freyssi net“ од ре ђи ва ла по
треб не па ра ме тре за уно ше ње си
ле у ко се ка бло ве. На гра ду Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је ин же њер 
Хри бер шек до жи вља ва као ве ли ко 
при зна ње сво јих ко ле га ин же ње ра 
и као зна ча јан под стрек за да љи 
рад. Сво ју рад ну и про фе си о нал ну 
ка ри је ру по за вр шет ку фа кул те та 
1985. го ди не за по чео је у Ин сти ту ту 
ИМС у Бе о гра ду, у цен тру за ис пи
ти ва ње и са на ци ју кон струк ци ја. 
Рад у ИМСу му је, ка же, омо гу ћио 
да се срет не са број ним вр ста ма 

гра ђе вин ских кон струк ци ја. По
ред мо сто ва ко ји су би ли нај број
ни ји, упо знао се са кон струк ци ја
ма ин ду стриј ских ха ла, спорт ских 
дво ра на, те хи дро тех нич ких обје
ка та. У про јект ни би ро фир ме „Ин
термост“, пре ла зи 2004. и оста је 
пет го ди на. Од 2009. го ди не по но
во ра ди у Ин сти тут ИМС. Освр ћу ћи 
се на рад Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је, ка же да она у са да шњим оте
жа ним усло ви ма до ста до бро ра ди 
и функ ци о ни ше, али да се њен рад 
у бу ду ће мо же још уна пре ди ти, по
себ но ак тив но сти на по бољ ша њу и 
уво ђе њу но вих про пи са у обла сти 
гра ђе ви нар ства.   ■
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Сло бо дан Ку јун џић

Ка да не ко још у сред ној шко
ли уђе у свет фи зич ких за ко на, 
тач ни је, ма шин ске на у ке, по
том на ста ви сту ди је на пре сти
жном Ма шин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду, где и док то ри ра, он да 
је у мно го ме тра си рао свој пут. 
Али, ако на том пу ту ис пу ни и 
кре а тив не зах те ве стру ке, он да 
не ми нов но до ла зи до „ства ра
лач ке вар ни це“ ко јој те же сви 
на уч ни умо ви све та. Го во ри мо 
о чо ве ку чи ји је огро ман рад и 
труд из не дрио вред не ре зул та
те у елек тро привре ди, и дру
гим обла сти ма при вре де, као и 
у ра ду Инжењерске ко мо ре Ср
би је, чи јој афир ма ци ји је та ко
ђе дао ве ли ки до при нос.

Проф. др Ти то слав Жи ва но вић 
нас је при мио у про сто ру То пла не, 
пре ко пу та Ма шин ског фа кул те та, 
где је са сво јим са рад ни ци ма офор
мио пра ву на уч ноис тра жи вач ку 
ра ди о ни цу. Не по сре дан, ди на ми
чан, по но сан на сво је са рад ни ке с 
ко ји ма нас упо зна је... И спон та но 
кре ће при ча о из у зет но зна чај ним 
про јек ти ма за хва љу ју ћи ко ји ма 
је про фи ти ра ла Елек тро при вре да 
Ср би је, од но сно два ње на ги ган та: 
ТЕ Ко сто лац и ТЕ „Ни ко ла Те сла“, 
Обре но вац. Об ја шња ва нам сли
ко ви то, и ре чи ма и ком пју тер ским 
пу тем, цео про цес на ста ја ња и при
ме не ино ва ци ја ко је су до не ле ве

ли ке уште де у про из вод њи на ших 
елек тра на. А реч је о два про јек та, 
сло же ни јих на зи ва, али у прак си 
по сма тра но, чи ни се, вр ло јед но
став них ре ше ња. Тре ба ло је „са мо“ 
се ти ти их се... Пр ви про је кат је „Ре
кон струк ци ја ка на ла аеро сме ше у 
ци љу ве ће по у зда но сти и рас по ло
жи во сти ра да млин ског по стро је
ња бло ка број 1 ТЕ Ко сто лац“. Дру
ги – „Сту ди ја ра да вен ти ла тор ског 
мли на Н.400. 42 са пред ло гом ме

ра за по ве ћа ње ка па ци те та мле ве
ња“. На ру чи лац оба про јек та био 
је ПД Тер мо е лек тра не „Ни ко ла Те
сла“, ТЕНТБ, док је ре а ли за тор био 
проф. др Ти то слав Жи ва но вић ис
пред Ма шин ског фа кул те та као но
си о ца по сла. Не ула зе ћи у де та ље и 

јед ног и дру гог про јек та, за др жа ли 
би смо се на по ен ти из об ја шње ња 
проф Жи ва но ви ћа: 

„С об зи ром на про бле ма ти ку ко
јом се ми на фа кул те ту ба ви мо 
(пар ни ко тло ви, про це си у мли но
ви ма у ко ји ма се ме ље угаљ), кроз 
док то ра те, се ми нар ске ра до ве и ра
зна ис тра жи ва ња, до шли смо у да
том тре нут ку до су бли ма ци је це лог 
по сла, да кле кроз ду ги низ го ди на. 
Љу ди из ЕПСа зна ли су да пре по
знају ре ше ња ко ја смо им по ну ди
ли, на ше је би ло да их при ме ни мо 
на са мом објек ту Тер мо е лек тра не 
у Обре нов цу, са еви дент ним па
ра лел ним по ве ћа њем ка па ци те та 
мле ве ња мли но ва и по ди за њем 
сна ге пар них ко тло ва. Или, ако ће
мо у број ка ма, уме сто до са да шњих 
1.000 то на угља по пар ном ко тлу на 
сат са мле ће се 100 то на угља ви ше. 
Уско ро се про је кат из ве де ног ста ња 
адап ти ра ног вен ти ла тор ског мли
на на шао у За во ду за ин те лек ту ал
ну сво ји ну. По те као је из Ино ва ци
о ног цен тра Ма шин ског фа кул те та, 
а под ру ко вод ством проф. др Ми
ро сла ва Жи ва но ви ћа. Кроз две го
ди не сти гла је по твр да да је иде ја 
но ва да је проф. др Жи ва но вић до
био па тент број 52327, да на 03. 01. 
2013. го ди не“.

Рет ко при зна је, и кру на ду го го ди
шњих на по ра, ре кли би смо не што 
слич но као ка да спор ти ста осво ји 
злат ну олим пиј ску ме да љу...

На те му о при зна њи ма и ка ко 
на њих гле да, наш са го вор ник ис
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Титослав Живановић

Живот посвећен 
термотехници 
и термоенергетици

Тер мо е лек тра не у ко ји ма су при ме ње на зна ња и ин вен тив ност проф. др Ти то сла ва Жи ва но ви
ћа и ње го вих са рад ни ка са ка те д ре на Ма шин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, ан га жо ва ле су ком пе
тен тан тим струч ња ка по све ће них ком плек сним на уч ним ис тра жи ва њи ма
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ти че зна чај два мо мен та. Пр во, по
зив ЕПСа да ре ша ва про бле ме ко
је они не мо гу да ре ше и ли за ко је 
ино струч ња ци тра же, мо гу ће је, ви
ше нов ца, а мо жда њи хо ва иде ја ни
је нај бо ља. 

„Мо је је за до вољ ство ка да мо же
мо да ра ди мо са при вре дом и ка да 
мо же мо да им по мог не мо, одав де 
са на ше ка те дре и из на ше зе мље... 
При зна ње Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је ми је по себ но дра го што је она 
зна ла да пре по зна вред ност, а по
том и на гра ди ти ме што ка же да 
је ово што ми ра ди мо не што дру
га чи је, спе ци фич но у од но су на 
уоби ча је на ре ше ња, што вред ну је 
ло гич ну спре гу на у ке и при вре де. 
Ко мо ра има на уму и мно го то га 
што ми ов де ра ди мо три де се так го
ди на уна зад, све дру ге про ра чу не 
ко ји прет хо де нај но ви јим ре зул та
ти ма. Ми, за пра во, не зна мо ко ли
ко зна мо све док нас не уве ре они 
ко ји пра те наш рад и има ју увид у 
на ше ства ра ње“.

С об зи ром да је то ком 2003. го
ди не на по зив Ми ни стар ства гра
ђе ви не уче ство вао у осни ва њу Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је, за ни ма ло 
нас је ка ко проф. Жи ва но вић ви ди 
сво ју уло гу у том сег мен ту де ло ва
ња, од но сно ши рег дру штве ног ан
га жма на. 

„По че ло је од иде је у Ми ни стар
ству гра ђе ви не да се кре не са об но
вом Ин же њер ске ко мо ре као ин сти
ту ци је ши рег дру штве ног зна ча ја. 
На осно ву мо јих ре фе рен ци, ко је 
сам на тра же ње над ле жних са мог 
фа кул те та до ста вио, а реч је о де се
так про је ка та упу ће них на aдресу 
Ми ни стар ства гра ђе ви не, ре че но 
ми је да се при кљу чим ини ци ја ти
ви за осни ва ње но ве ин же њер ске 
ин сти ту ци је. Сма трао сам да то по
ве ре ње тре ба ука за ти мла ђим сна
га ма, али ми је са над ле жног ме ста 
од го во ре но да бит ну уло гу у све
му има ју струч не ре фе рен це. Та ко 
је до шло до мог ан га жма на у Ко
мо ри. Кре ну ли смо с пу но ела на, 
по сло ве све ви ше уна пре ђи ва ли, 
пр во су по сто ја ле нул те ли цен це 
и на по чет ку је би ло са мо 200 ли
цен ци ра них ин же ње ра, да би тај 
број да нас био ве ћи од 43.000 ли
цен ци, од но сно, пре ко 25,5 хи ља да 

по је ди на ца/ин же ње ра 13 раз ли чи
тох стру ка“.

О том аспек ту сво јих ак тив но сти, 
проф. Жив ано вић го во ри не без из
ве сног по но са, што је и при род но 
ка да се има на уму ко ли ко је Ин
же њер ска ко мо ра Ср би је по сти гла 
за де сет го ди на по сто ја ња. 

„У ви ше на вра та ра дио сам на 
раз ли чи тим по сло ви ма: био чла н 
извр шних од бо ра  ма тич них сек ци

ја, по себ но при зна ње ми је ука за
но ка да сам иза бран за чла на Над
зор ног од бо ра у два ман да та. Са да 
сам члан Из вр шног од бо ра Ма тич
не сек ци је из во ђа ча ра до ва. То је 
оно што сам већ ра дио и за то мо гу 
да по мог нем мо јим ко ле га ма ма
шин ци ма, ко ји же ле да отво ре но ве 
и ра зно вр сне мо гућ но сти уса вр ша
ва ња и над град ње у сво јим стру
ка ма“.   ■
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ди на ми ка Ка те дре

Проф. др Ти то слав Жи ва но вић ука зу је да он са сво јим са рад ни ци ма 
ра ди још низ по сло ва и ана ли за ве за них за уна пре ђи ва ње про из вод
ње у раз ли чи тим про из вод ним по го ни ма, пре све га у тер мо е лек тра
на ма. Реч је о про ра чу ни ма ви ше вр ста: тер мич ким, хи дра у лич ким, 
аеро ди на мич ким... У при ме ни су и но ви те ти по пут 3Д про ра чу на 
где се укљу чу је низ по себ них про гра ма (флу ент и слич ни), а та ко ђе 
и цр тач ки про гра ми.

Наш са го вор ник ни је про пу стио да нам не пред ста ви сво је са рад
ни ке и да ис так не њи хов зна ча јан до при нос тим ском успе ху. То су: 
проф. др Дра ган Ту ца ко вић и аси стент Го ран Сту пар, ко ји је на док
тор ским сту ди ја ма код проф. Жи ва но ви ћа. У ти му се на ла зи (иако у 
вре ме раз го во ра од су тан) и проф. др Љу би ша Бр кић, про фе сор у пен
зи ји, чи ји до при нос се та ко ђе ви со ко оце њу је.

Раз го вор је на тре ну так био пре ки нут јер је је дан тек ди пло ми ра ни 
сту дент до шао да се за хва ли проф. Жи ва но ви ћу због до би ја ња по сла 
у Ин сти ту ту у Вин чи. Још је дан раз лог за за до вољ ство због успе шно 
за вр ше не мо жда нај ва жни је ми си је – еду ка тив не...

„Задовољство је, моје и колега са катедре, када можемо 
да радимо са/за привредом и када можемо да им помогнемо“ 
– каже проф. др Титослав Живановић који је цео радни век „одрадио“ 
као универзитетски професор
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Сло бо дан Јо ва но вић

До бит ник ово го ди шње На гра де 
за из у зет но до стиг ну ће у стру ци 
из де лат но сти чла но ва Ко мо ре, 
Ми ло рад Јо ва но вић, дипл. маш. 
инж. је идеј ни тво рац уград ње 
до дат не греј не по вр ши не (ЕКО) 
са по себ ним на пој ним во дом и 
ре гу ла ци јом, ино ва ци јом ко јом 
је знат но по ве ћа на енер гет ска 
ефи ка сност бло ка ТЕНТ Б1, Тер
мо е лек тра не „Ни ко ла Те сла” у 
Обре нов цу. Ино ва тор је по себ но 
об да ре на осо ба ко ја при ме ном 
ин вен тив ног при сту па ре ша ва
њу про бле ма ства ра ино ва ци ју у 
ши рем сми слу ре чи у би ло ком 
под руч ју: ства ра ња, по сло ва
ња, про из вод ње про из во да или 
услу га, по тро шње до ба ра или 
ре сур са, очу ва ња око ли не (еко
ло ги је), еду ка ци је и др. од но сно 
у би ло ком сег мен ту кон струк
тив ног људ ског де ло ва ња. 

А ми има мо Ми ло ра да Јо ва
но ви ћа, дипл.маш.инж. ко ји је то 
зва ње до био на Ма шин ском фа
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
и ко ји тре нут но ра ди као ко ор ди
на тор пра ће ња и ана ли зе ра да бло
ко ва При вред ног дру штва Тер мо
е лек тра не „Ни ко ла Те сла“. Ро ђен 
је 28. ја ну а ра 1952. го ди не, на ста
њен је у Обре нов цу, а ка ри је ру је 
по сле за вр шет ка сту ди ја за по чео у 
Школ ском цен тру РЕXК „Ко со во“ у 
Оби ли ћу, као на став ник струч них 
пред ме та, ода кле пре ла зи у По кра

јин ски СИЗ здрав ства у При шти ни 
где ра ди као струч ни са рад ник за 
из град њу обје ка та у здрав ству. Ода
тле пре ла зи у ПД Тер мо е лек тра не 
„Ни ко ла Те сла“, где ра ди као ин же
њер раз во ја, во де ћи ин же њер про
из вод ње, шеф Слу жбе про из вод ње 
ТЕНТ Б и ко ор ди на тор за пра ће ње 
и ана ли зу ра да бло ко ва ТЕНТ. 

Од у век је стре мио ино ва ци ја ма у 
свом ра ду. Ино ва ци је су ап со лут но 
(у свет ским раз ме ра ма) или ре ла
тив но (у не кој кон крет ној сре ди ни 
 нпр. при ме ном ту ђих ис ку ста ва) 
но ви на чи ни ре ша ва ња нај ра зли
чи ти јих вр ста за да та ка. Бр зо је 
схва тио да са мо ино ва ци ја ма ко
ји ма је циљ ја ча ње кон ку рент но
сти ко ри сни ка ино ва ци је, мо же 
не што ви ше да се по стиг не, па је 
то ком свог ра да Ми ло рад Јо ва но

вић на чи нио и не ко ли ко ма лих па
те на та и па те на та ко ји су по се бан 
об лик тех но ло шких ино ва ци ја, ко
је ре ша ва ју тех нич ки или тех но ло
шки про блем у под руч ју про из вод
ње или об ра де, кон тро ле... 

Уче сник је из град ње, при пре ме 
и пу шта ња у рад бло ко ва ТЕНТ Б 
(2x620 МW). И упра во ту у Тер мо е
лек тра на ма „Ни ко ла Те сла Б“ има 
зна чај не ре зул та те у ре ша ва њу нај
ра зли чи ти јих про бле ма  у про це су 
про из вод ње елек трич не енер ги је 
као што су си гур ност и по у зда ност 
ра да по стро је ња, по ја ва тер мо хи
дра у лич них уда ра у пре ла зним ре
жи ми ма, оп ти мал на екс пло а та ци
ја по стро је ња, ди на ми ка си сте ма 
ре гу ла ци је и упра вља ња бло ком, 
по бољ ша ња ло ги ке си сте ма ме ре
ња и упра вља ње уград њом си гур
но сних ин ста ла ци ја. 

Ра дио је на ре ша ва њу про бле ма 
бу ке у тех но ло шком про це су, сма
ње њу гу би та ка де ми не ра ли зо ва не 
во де и то плот не енер ги је, као и на 
по ступ ци ма за до би ја ње и одр жа ва
ње ква ли те та во де и па ре у ра ду бло
ко ва. Та ко ђе, ра дио је и на по ступ
ку кон зер ва ци је по моћ них ко тло ва, 
по гон ским упут стви ма за спре ча ва
ње или от кла ња ње xаварних ста ња, 
по ступ ци ма и про це ду ра ма за рад 
у по себ ним по гон ским уста но ва ма.  
Ми ло рад Јо ва но вић по се ду је Ли
цен цу од го вор ног про јек тан та тер
мо тех ни ке, тер мо е нер ге ти ке, про
це сне и га сне тех ни ке Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је. Аутор је ви ше од 
два де сет ра до ва ко је је об ја вио у до

Највеће је признање 
кад долази од струке

О зна ча ју тех нич ког до стиг ну ћа „По ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти бло ка ТЕНТ Б1, уград њом 
до дат не греј не по вр ши не (ЕКО) са по себ ним на пој ним во дом и ре гу ла ци јом“ го во ри и по да так 
да је ре кон струк ци ја из вр ше на на бло ку ко ји је стар 30 го ди на (пу штен је у рад 1983. го ди не) 
и ко ји је у по го ну ви ше од 200.000 са ти, па су са да  укуп ни по зи тив ни ефек ти овог тех нич ког 
уна пре ђе ња по бло ку око 17 ми ли о на евра на го ди шњем ни воу

Ми ло рад Јо ва но вић
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ма ћим и ино стра ним ча со пи си ма 
и Збор ни ци ма кон фе рен ци ја. 

До би ли сте пре сти жно при зна-
ње од Ин же њер ске ко мо ре Ср-
би је за из у зет но до стиг ну ће у 
стру ци, за пра во, за ино ва тив-
но ре ше ње јед ног про бле ма у 
прак си. О че му је реч?
ТЕНТ Б са два нај ве ћа тер мо е нер

гет ска бло ка на Бал ка ну (2x620 МW) 
је огра нак При вред ног дру штва тер
мо е лек тра не Ни ко ла Те сла (ТЕНТ) 
у Обре нов цу. Пр ви блок је пу штен у 
по гон 1983. а дру ги 1985. го ди не. Од 
2000. го ди не, по сло вод ство ТЕНТа, 
на че лу са та да шњим ди рек то ром, 
Бо шком Бу хом, по ста ви ло је за да
так еко ло шке мо дер ни за ци је, по ве
ћа ње по гон ске спрем но сти ре кон
струк ци јом по стро је ња и уград њом 
но вих си сте ма упра вља ња и ре гу
ла ци је (DCS) као и по ве ћа ње сна ге 
бло ко ва због не мо гућ но сти из град
ње но вих тер мо бло ко ва у крат
ком вре мен ском ин тер ва лу, а да 
би се до пу нио не до ста так про из
вод ње елек трич не енер ги је у Ср би
ји и спре чи ле ре стрик ци је стру је.  
На осно ву Сту ди је оправ да но сти ко је 
су прет ход но ура ђе не за ТЕНТ Б, до
шло се до за кључ ка да се про јект на 
сна га бло ко ва мо же по ве ћа ти са 620 
МW на 670 МW, што укуп но за ТЕНТ 
Б, по ве ћа ње сна ге из но си 100 МW.  
Ме ђу тим, и по сле ура ђе них свих 
ре кон струк ци ја ни је би ло мо гу ће 
оства ри ти но ву про јект ну по ве ћа
ну сна гу због не мо гућ но сти по сти
за ња по треб не про дук ци је па ре у 
ко тлу за но ву сна гу као и због ви
со ке тем пе ра ту ре дим них га со ва на 
из ла зу из ко тла од пре ко 190 степе
ни целзијуса.

Ка ко сте ре ши ли тај, је дан од 
кључ них про бле ма?
Ови про бле ми ко је је тре ба ло ре

ши ти, за ме не лич но и мо је ко ле ге 
би ли су по се бан ин же њер ски иза
зов за шта је по треб но зна ње, ис ку
ство, ин же њер ска хра брост и мно го 
му дро сти ка ко ре а ли зо ва ти пот пу
но но во ори ги нал но ре ше ње у од
но су на до са да при ме њи ва на ре
ше ња у тер мо е лек тра на ма у све ту, 
за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно
сти и про дук ци ју па ре у ко тлу. 

Ру ко вод ство ТЕНТа на че лу са 
та да шњим ди рек то ром го спо ди
ном Пе тром Кне же ви ћем, до не ло 
је од лу ку да Ма шин ски фа кул тет 
у Бе о гра ду ура ди Сту ди ју оправ
да но сти пред ло же ног идеј ног ре
ше ња. Исти за да так по ве рен је и 
ори ги нал ном про јек тан ту и про
из во ђа чу ко тла, пољ ској фир ми 
RA FA KO. По сле по зи тив них из ве
шта ја из Сту ди је, ура ђен је Глав ни 
про је кат и при сту пи ло се ре а ли
за ци ји ко ја је тра ја ла шест ме се
ци, од апри ла до окто бра 2012. У 
том пе ри о ду из вр ше на је и за ме
на си сте ма упра вља ња и ре гу ла

ци је (DCS). Уград ња до дат ног ЕКО 
зах те ва ла је по се бан на пој ни вод 
са ре гу ла ци јом. По сао про јек то ва
ња ре гу ла ци је до дат ног ЕКО по ве
рен је Елек тро тех нич ком фа кул те
ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

На кон спро ве де не ре кон струк ци
је на ко тлу, блок ТЕНТ Б1 је 29. ја ну
а ра ове го ди не оства рио ап со лут ни 
ре корд у днев ној про из вод њи елек
трич не енер ги је од 5.140.000 kWh, 
што зна чи да је про сеч на сна га бло
ка из но си ла 665 МW. О зна ча ју овог 
до стиг ну ћа го во ри и по да так да је 
ре кон струк ци ја из вр ше на на бло ку 
ко ји је стар пре ко 30 го ди на и ко ји је 
у по го ну пре ко 200.000 са ти. Уград
њом до дат не греј не по вр ши не (ЕКО) 
сни же на је тем пе ра ту ра из ла зних 
дим них га со ва из ко тла за пре ко 
20 степени Целзијуса и омо гу ће но 
оства ри ва ње про дук ци је па ре у ко
тлу за по ве ћа ну сна гу бло ка, ре гу
ли са њем про то ка во де кроз до дат ни 
ЕКО по сто ји мо гућ ност и при мар

не и се кун дар не ре гу ла ци је у елек
тро е нер гет ском си сте му. На осно ву 
ис ко ри шће ња от пад не то пло те из 
из ла зних дим них га со ва из ко тла, 
про из во ди се пре ко 10 МW ви ше за 
исту ко ли чи ну го ри ва (зе ле ни ме
га ва ти), на осно ву по ве ћа не енер
гет ске ефи ка сно сти бло ка. Укуп ни 
по зи тив ни ефек ти овог тех нич ког 
уна пре ђе ња по бло ку из но се око 17 
ми ли о на евра за јед ну го ди ну, што 
пред ста вља и ве ли ку ко рист за зе
мљу у це ли ни. Овај про је кат не би 
мо гао би ти успе шно и у пла ни ра
ном ро ку ре а ли зо ван без тим ског 
ра да свих уче сни ка у про јек ту. 

Аутор сте ви ше ра до ва ко је сте 
об ја ви ли у до ма ћим и ино стра-
ним ча со пи си ма. Ка ко су на све 
то ре а го ва ли до ма ћи и ино стра-
ни струч ња ци?
На ве шћу као при мер са мо је дан 

слу чај, пр ви рад на на шим про
сто ри ма из упра вља ња про це сом 
са го ре ва ња у ло жи шту ко тла ко
ри шће њем си сте ма за ви зу е ли за
ци ју, за јед но са ко ле га ма Ми ли ћем 
и Сто ја но ви ћем, пред ста ви ли смо 
на Са ве то ва њу Елек тра не 2010 у Вр
њач кој ба њи. Овај рад је по слу жио 
као осно ва ко ле га ма са Елек тро тех
нич ког и Ма шин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, за рад на исту те му на 
Кон фе рен ци ји PO WERGEN EURO
PE од 4. до 6. ју на 2013. го ди не у Бе
чу. Овај рад је про гла шен за је дан од 
три нај бо ља ра да на Кон фе рен ци ји, 
на шта смо ве о ма по но сни.

Ко је би Ва ше при ме ње не па тен-
те из дво ји ли и да ли при пре ма те 

„Развијени свет посебно цени иноваторе и иновације, као ресурс 
који је неопходан за конкурентност националне привреде“ 
– каже лауреат Јовановић коме је награду предао проф. др Милан 
Глишић, председник ИО МС Пројектаната и члан УО ИКС
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Ива Вукадиновић

У Пред у зе ће за пре нос елек
трич не енер ги је Елек тро и
сток, та да у са ста ву је дин стве
не Елек тро при вре де Ср би је, 
за по слио се 1979. го ди не у ко

ме је про шао све, или, го то во 
све, рад не фа зе – од ре фе рен
та до ди рек то ра Сек то ра од но
сно По го на, да би по след ње го

ди не пред пен зи ју (2008–2013.) 
ра дио као са вет ник ди рек то ра 
ПД Елек тро и сток – Из град ња. 
И то углав ном на јед ној вр сти 
по сло ва – пла ни ра њу и ре а
ли за ци ји ин ве сти ци ја и ин
ве сти ци о них обје ка та. Већ 
по ми ња ни из ле ти би ли су „Си
менс“ Бе о град (2005–2006, ка
да је ова ком па ни ја до би ла по
сао да за Елек тро мре жу Ср би је 
(ЕМС) из гра ди но ве ТС 400 kV 
– Срем ска Ми тро ви ца 2, Сом
бор 3, Ја го ди на 4) и „АБС Ми
нел“ (2006). 

При ја вљу ју ћи га за Го ди шњу 
на гра ду Ко мо ре, пред лог је пот пи
са ло пре ко 40 ин же ње ра, ње го вих 
ко ле га и са рад ни ка елек тро е нер ге
ти ча ра и гра ђе ви на ца, обра зло жен 
са по пи сом 35 обје ка та/про је ка та у 
ко ји ма је уче ство вао, али су вид но 
на гла си ли је дан: „Ре кон струк ци ја 
тра фо ста ни це – ТС 400/220 kV Бе
о град 8“.

„Е сад, за што је ту из дво је на ТС 
Бе о град 8, од но сно, за што је за
слу жи ла да бу де по себ но по ме ну
та“, об ја снио нам је Срећ ко Ми лић. 
„Пр во, Бе о град 8 и да ле ко вод Бе

55ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЛАУРЕАТИ

не ку но ву ино ва ци ју ко ја ће по-
бољ ша ти рад тер мо е лек тра на?
Мој нај ве ћи ин же њер ски иза зов 

је ре ша ва ње про бле ма у спре ча ва
њу тер мо хи дра у лич ких уда ра ко ји 
се ја вља ју у пре ла зним ре жи ми ма 
ра да тер мо е нер гет ских по стро је ња, 
о че му смо про фе сор Сте ва но вић 
са Ма шин ског фа кул те та и ја сни
ми ли јед ну ТВ еми си ју за на уч ни 
про грам РТСа, где је при ка за но и 
мо је па тент но ре ше ње. Мо ја ин те
ре со ва ња су по ве ћа ње енер гет ске 
ефи ка сно сти тер мо е нер гет ских по
стро је ња, оп ти мал на екс пло а та ци
ја, по бољ ша ње ло ги ке упра вља ња и 
ре гу ла ци је, сма ње ње гу би та ка де
ми не ра ли зо ва не во де и па ре у си
сте му, итд.

 
Ко ја сте при зна ња до са да до би-
ли за ино ва ци је, од но сно, шта 
за Вас зна чи при зна ње Ин же-
њер ске ко мо ре Ср би је?
До био сам ви ше злат них ме да

ља на из ло жба ма про на ла за ча као 
што су Те сла фест, Са ве за про на ла
за ча Бе о гра да. До би јао сам На гра
де При вред не ко мо ре Бе о гра да за 
при ме њен па тент и тех нич ко уна
пре ђе ње, и дру го. Ипак, од свих 
при зна ња ко ја сам до са да до био 
нај дра же ми је при зна ње Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, јер је то при
зна ње стру ке. По но сан сам на ово 
из у зет но при зна ње за успе шно ре
а ли зо ван про је кат по ве ћа ња енер
гет ске ефи ка сно сти и сна ге бло ка 
ТЕНТ Б1 уград њом до дат не греј не 
по вр ши не еко но мај зе ра (ЕКО) са 
по себ ним на пој ним во дом и ре гу
ла ци јом. Ко ри стим и ову при ли ку 
да се за хва лим свим уче сни ци ма 
у ре а ли за ци ји про јек та, а по себ но 
ко ле га ма Ми ло шу Ми ли ћу, Зо ра
ну Сто ја но ви ћу и Ива ну Га ји ћу. Свој 
пу ни до при нос у ре а ли за ци ји овог 
про јек та да ли су не ка да шњи ди
рек то ри ПД ТЕНТ у Обре нов цу, Бо
шко Бу ха и Пе тар Кне же вић, као и 
тим ин же ње ра из ТЕНТа у са рад
њи са од го ва ра ју ћим струч ња ци ма 
са Елек тро тех нич ког и Ма шин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, Ла бо ра то ри
је за тер мо е нер ге ти ку Ин сти ту та 
Вин ча, из во ђа чи ма ра до ва као и 
глав ног про јек тан та пољ ске фир
ме RA FA KO.   ■

Срећко Милић

Реконструкција 
ТС „Београд 8“ 
урађена без грешке

До бит ник Го ди шње на гра де Ко мо ре Срећ ко Г. Ми лић, дипл. 
ел. инж. ро ђен 1948. у Сло ве ни ји, а по след њих по ла ве ка жи ви 
у Бе о гра ду, где је по сле зна ме ни те Сред ње елек тро тех нич ке 
шко ле Ни ко ла Те сла (1963–1967) за вр шио Елек тро тех нич ки 
фа кул тет, смер ене р ге ти ка (1967–1975.). Пр во за по сле ње 
као ин же ње ра по чет ни ка би ло је, ка ко сам ка же, „код вој ске“, 
(Тех нич ка упра ва ССНО), да би не ко ли ко го ди на ка сни је за у
век пре шао у Eлек тропривреду Ср би је у ко јој је, уз „кра так из
лет“ у две фир ме, ра дио пре ко 30 го ди на – све до не дав ног 
пен зи о ни са ња.
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о град 8 – ХЕ Ђер дап, пред ста вља
ју за че так 400 kV мре же у не ка
да шњој СФРЈ. Та да је од лу че но, а 
би ло је и зна ња и хра бро сти, и ви
зи је и спо соб но сти, та да шњих во
де ћих струч ња ка ЕПСа, да се од лу
че за из град њу по стро је ња на по на 
400 kV, јер та квих у СФРЈ још ни је 
би ло. Та да су на осно ву про је ка та 
до ма ћих фир ми, та ко ђе, до ма ће 
фир ме су са гра ди ле пр ви да ле ко
вод на по на 400 kV од Ђер да па до 
Бе о гра да (и уз ХЕ Ђер дап на пра ви
ле та кво ви со ко на пон ско по стро
је ње), а у Бе о гра ду, у Ле шта ни ма, 
тра фо ста ни цу 400/220 kV Бе о град 
8. То све је пу ште но у по гон дав
не 1969. го ди не. У ме ђу вре ме ну су 
се тех но ло ги је бит но про ме ни ле, 
превaзиђена су не ка кон цеп циј ска 
ре ше ња, опре ма за ста ре ла,... Дру
го, до го ди ла се НА ТО агре си ја 1999. 
го ди не и та да је ТС Бе о град 8 би ла 
је дан од по го ђе них и ве о ма те шко 
оште ће них обје ка та. Као и у слу ча
ју дру гих бом бар до ва них елек тро
е нер гет ских обје ка та (Но ви Сад 3, 
Ниш 2, Обре но вац, Ко лу ба ра, Бе о
град 5, Бор 3,...) са мо не ко ли ко са
ти по сле бом бар до ва ња кре ну ло се 
у от кла ња ње по сле ди ца, и за то су 
би ле мо би ли са не мно ге еки пе та
да шњег ЕПСа, са ци љем да се што 
пре са ни ра ста ње и елек тро енер
гет ски си стем оспо со би за рад (мо
же те се се ти ти да су пре ки ди на
па ја ња, не стан ци стру је, ре ла тив но 
крат ко тра ја ли). 

И ми смо ту, на том објек ту као 
и на оста ли ма, у тим усло ви ма са
мо за хва љу ју ћи зна њу и ви спре
но сти на ших ин же ње ра, тех ни ча
ра и мон те ра си сте мом „шта па и 
ка на па“ ус пе ли да га „окр пи мо“ и 
вра ти мо у функ ци ју. ТС Бе о град 8 
је та ко „ис пре пле тан“ и „окр пљен“ 
успе шно др жао свој део мре же 
400 kV и снаб де вао град стру јом, 
али смо већ кра јем те 1999. го ди
не кре ну ли у про јек то ва ње, об но ву 
и из град њу тог објек та уз при ме ну 
нај са вре ме ни јих кон цеп циј ских 
ре ше ња (ди стри бу и ра ни SCA DA 
си стем над зо ра и упра вља ња, са
вре ме не ви со ко на пон ске опре ме 
и ми кро про це сор ских уре ђа ја са 
оп тич ким ко му ни ка ци ја ма), та ко 
да је на ис тој ло ка ци ји из гра ђе на 

пот пу но но ва тра фо ста ни ца. При 
пла ни ра њу на чи на и ре до сле да из
во ђе ња ра до ва, по се бан про блем 
пред ста вљао је услов да се ре дов
ни по гон ТС не сме пре ки да ти ни
ти угро жа ва ти, већ да се сва нео п
ход на ис кљу че ња због де мон та же 
по сто је ће и уград ње но ве опре ме 
у по је ди ним функ ци о нал ним де
ло ви ма мо ра ју прет ход но де таљ но 
ис пла ни ра ти и уса гла си ти са по
тре ба ма и мо гућ но сти ма елек тро 
енер гет ског си сте ма.

То је ис кљу чи ва ло мо гућ ност ра
да у ре жи му по ве ћа ног оп те ре ће
ња мре же, ко ји у елек тро при вре ди 
ва жи од ок то бра ме се ца те ку ће, до 
ма ја на ред не го ди не. Ма да је Елек
тро и сток Из град ња би ла од го вор ни 
из во ђач ра до ва, а ти ме опе ра тив
ни пла нер це ло куп не ре а ли за ци је, 
је ди но за хва љу ју ћи тим ском ра ду 
про јек та на та, дис пе че ра и дру гих 
струч ња ка ЕМСа би ло је мо гу ће 
на пра ви ти та кав план ра да да ис
кљу че ња и рад на де ло ви ма по
стро је ња ко ји се ре кон стру и шу не 
ути чу на ре до ван по гон оста лог де
ла ТС.

За јед но смо пла ни ра ли ко јим 
ће мо ре дом и ка ко да иде мо, ка да 

ће би ти и ко ли ко вре мен ски тра
ја ти нео п ход на ис кљу че ња. То са 
ис кљу чи ва њи ма је би ло нај те же и 
нај сло же ни је, јер је ни во ва жно сти 
и при о ри те та ове тра фо ста ни це 
био та кав, да су се та кви зах те ви за 
ис кљу че њи ма мо ра ли пла ни ра ти 
на го ди шњем ни воу и те про це се 
је тре ба ло да тум ски уса гла си ти на 
ко ми те ту Бал кан ске ин тер ко нек
ци је на тро ме сеч ном ни воу. Ка да је 
ре до след по сло ва зах те вао да у 2–3 
на вра та мо ра мо на пар са ти да ис

кљу чи мо ком плет ну 400 kV стра ну 
ТС, сва та ис кљу че ња би ла су одо
бра ва на ис кљу чи во но ћу, из ме ђу 2 
и 5 са ти ују тро, ка да су оп те ре ће ње 
мре же и по тро шња нај ма њи, а ри
зи ци од не пла ни ра них по ре ме ћа ја 
у си сте му нај ма њи. Та да се ра ди
ло под све тло шћу ре флек то ра, уз 
бри жљи ве при пре ме да се рок одо
брен од дис пе че ра ЕМС ко ји во де 
си стем, не сме пре ко ра чи ти“. 

Ре ви та ли за ци ја ТС Бе о град 8 тра
ја ла је две го ди не, а ра ди ло се део 
по део, ко рак по ко рак. Про ме ње
на је ком плет на опре ма ТС. Про ме
њен је ве ли ки број че лич них но са
ча, пре ко 60 про це на та, ком плет на 
ви со ко на пон ска опре ма (пре ки да
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чи, ра ста вља чи, струј ни и на пон
ски мер ни тран сфор ма то ри,...). А 
пре све га то га, од мах по пре ки ду 
бом бар до ва ња, за ме ње ни су енер
гет ски тран сфор ма то ри, јед на од 
кључ них та ча ка у си сте му, на 400 
kV мре жи, ко ји су на ба вље ни из 
Ки не и ко ји су се ве о ма до бро по
ка за ли. И као што је већ ре че но – 
уве де на је но ва тех но ло ги ја. 

„Ра ни је се из сва ког, и нај у да
ље ни јег апа ра та, ву као кабл ко ји 
је сиг на ли зи рао (на при мер, да је 
не ки пре ки дач укљу чен) или ме
рио, од но сно пре но сио ко ман ду“, 
об ја шња ва Ми лић. „Ми смо са да, 
ми кро про це сор ском тех но ло ги
јом, ра чу нар ским мо ду ли ма, ко је 
смо раз ме сти ли у 5–6 ма лих, тзв. 
„ре леј них ку ћи ца“ са гра ђе них у 
ВН по стро је њу. Зна чи, уз са му ту 
опре му ин ста ли ра на је опре ма за 
ко ман до ва ње, за шти ту, ме ре ње и 
сиг на ли за ци ју.

А од тих ку ћи ца, па до ко манд
не згра де ТС (а то је уда ље но пар 
сто ти на ме та ра) иду са мо оп тич
ки ка бло ви као и, на рав но, на па
ја ња јед но смер ним и на из ме нич
ним на по ном те ку ћи це (за све тло, 
рад ер кон ди шна и на па ја ње свих 
уре ђа ја у њој). Ком плет но је угра
ђе на но ва ге не ра ци ја опре ме а де
мон ти ра на је и фи зич ки укло ње на 
ста ра. Шта је ту још био из у зет но 
те жак за хват? Ка да се кре не са ра
до ви ма у јед ном „по љу“ (што је 
из раз за део по стро је ња ко ји обез
бе ђу је рад јед ног да ле ко во да или 
тран сфор ма то ра), је дан од основ
них усло ва је био да то не ути че 
на рад оста лог де ла по стро је ња. То 
би би ло јед но став но да у до тич ном 
„по љу“ не маш ка бло ве и ме ђу ве
зе ко ји по ста ром ре ше њу, иду из 
јед ног по ља у дру го, па из ње га у 
сле де ће и та ко ре дом, та ко зва не 
„шлин ге“.

Е сад у оно ме „бун ту“ жи ца, ко је 
су по сле бом бар до ва ња спле те не 
и окр пље не она ко, ка ко зна са мо 
онај ко ји их је сплео и скр пио сво
јим зна њем и уме њем, а не по не
ком прет ход но ура ђе ном про јек ту, 
ми смо то истим та квим зна њем и 
уме њем раз два ја ли и „тре би ли“, да 
одво ји мо оно што се од но си на на
ше рад но по ље, а да не по гре ши мо, 

и не пре ки не мо ве зу за оно што је 
ну жно за рад оста лог де ла по стро
је ња. И мо рам ти ре ћи да еки па 
ин же ње ра, тех ни ча ра и мон те ра 
ко ји су то ра ди ли за слу жу је из у
зет не по хва ле. За пра во, тај по сао 
на ТС Бе о град 8, као и у це лој на шој 
стру ци је сте тим ски рад. И то бу
квал но тим ски рад свих уче сни ка 
од мон те ра и во за чади за ли ча ра, 
пре ко тех ни ча ра, ин же ње ра и ше
фа гра ди ли шта до од го вор ног из
во ђа ча ра до ва. На рав но, ту је не за
о би ла зна и бит на уло га над зор них 
ор га на, про јек та на та по чи јим ре
ше њи ма се ра ди ло, као и оста лих 
струч них слу жби ЕМС ко ји су на
бав ком по треб не опре ме и ма те ри
ја ла, као и обез бе ђе њем усло ва за 
рад омо гу ћи ли успе шну ре а ли за
ци ју ова ко сло же ног и од го вор ног 
по сла. Све је то мо ра ло прет ход но 
да се ис пла ни ра и до го во ри ка да и 
ка ко да сва ко ура ди свој по сао, ка
ко би ком плет но по стро је ње нор
мал но функ ци о ни са ло. Зна чи да се 
ура ди – и ква ли тет но, и на вре ме, и 
без гре шке. И баш та ко је и ура ђе
но. „Без гре шке“. И ва жно је на по
ме ну ти још не што. То ком свих тих 
ра до ва, за хва љу ју ћи пред у зе тим 
ме ра ма без бед но сти, као и зна њу 
и уме њу рад ни ка, ни је се де си ла 
ни јед на не пред ви ђе на си ту а ци ја, 
ни ти смо има ли и јед ну по вре ду 
на ра ду.

За Ин же њер ску ко мо ру Ср би
је ка же да је ва жна и стру ков на и 
дру штве на ор га ни за ци ја са ве ли
ком сна гом, с об зи ром да има пре
ко 25.000 чла но ва, и са још ве ћим 
кре а тив ним по тен ци ја лом јер оку
пља по де фи ни ци ји љу де ства ра
о це ко ји ме ња ју „ли це зе мље/др
жа ве“ про јек ту ју ћи и из гра ђу ју ћи 
ин фра струк тур не објек те – нај ва
жни је за раз вој и бла го ста ње сва ке 
дру штве не за јед ни це. За де це ни ју 
по сто ја ња Ко мо ра је из гра ди ла ви
ше не го ква ли тет ну и моћ ну ор га
ни за ци ју, од ин фра струк ту ре, кроз 
раз вој ре ги о нал них цен та ра, ку по
ви ну по слов ног про сто ра и ин ста
ли ра њем нај са вре ме ни је ИТ опре
ме, што ми се чи ни, да та ко ка жем 
– да се до ма ћин ски во ди. Ма да 
не по зна јем до вољ но све окол но
сти, али се пи там да ли је на пра

ви на чин по др жа на од стра не др
жав них ин сти ту ци ја, пре све га од 
до ми цил ног ми ни стар ства (гра
ђе ви нар ства и ин фра струк ту ре – 
са да, а ра ни је од ми ни стар ства за 
ка пи тал не ин ве сти ци је, од но сно, 
про стор ног пла ни ра ња и жи вот не 
сре ди не) да по мог не код ста вља
ња за кон ског окви ра за рад и раз
вој гра ђе вин ске при вре де. 

„Ка да пи та те – шта за ме не зна чи 
до би ја ње На гра де за из у зет но до
стиг ну ће у стру ци, од го вор је кра
так – мно го! Пре све га јер до ла зи од 
ко ле га, од стру ке, од оних ко ји мо гу 
нај бо ље да зна ју и да уоче зна чај 
и сло же ност про је ка та и обје ка та 
на ко ји ма сам ра дио. Дру го, то је 
при зна ње мом ду го го ди шњем ра
ду, ко је си гур но да го ди, по го то ву 
са да ка да сам фор мал но за вр шио 
са про фе си о нал ним ра дом и оти
шао у пен зи ју. Тре ће и за ме не ве
о ма ва жноова на гра да ни је са мо 
мо ја, већ при зна ње и свим мо јим 
са рад ни ци ма и ко ле га ма, јер по
сао ко јим сам се де це ни ја ма ба
вио зах те ва тим ски рад, у ко ме је 
по је ди нац ве о ма би тан са сво јим 
струч ним ква ли те ти ма, али ипак 
не до во љан за успе шно оба вља ње 
по сло ва. И за и ста, ра де ћи бли зу 35 
го ди на у Елек тро при вре ди Ср би је, 
кон крет но у Елек тро и сто ку и Елек
тро и сток Из град њи, би ло као про
јек тант, из во ђач, над зор ни ор ган 
или ме на џер, сва ки, ама баш сва
ки про је кат оку пљао је на де се ти
не нај ра зли чи ти јих про фе си о на
ла ца, од ин же ње ра и тех ни ча ра, до 
мај сто рамон те ра, и тек њи хо вим 
за јед нич ким ра дом и на по ри ма 
мо гло је да се стиг не до вр хун ског 
про из во да, ква ли тет ног рад ног 
оства ре ња. Од моћ них да ле ко во да 
до ви ше не го сло же них тра фо ста
ни ца. У тех ни ци гло бал но, а елек
тро тех ни ци по себ но, са мо тим ски 
рад и ква ли тет ни ти мо ви мо гу 
зaврше по сао. Имао сам сре ћу да 
ра дим са сјај ним ин же ње ри ма и 
мај сто ри ма, са из ван ред ним љу
ди ма и ко ле га ма, па ово го ди шња 
На гра да Ко мо ре, иако је на сло вље
на на мо је име и пре зи ме, за пра
во, при па да сви ма њи ма. За то им 
се још јед ном мно го за хва љу јем на 
са рад њи“.   ■
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Ми љан Ша бо вић

Ми лош Го лу бо вић је ро ђен 5. 
ма ја 1979. го ди не у Бе о гра ду у 
ко ме је за вр шио основ ну шко
лу по ха ђа ју ћи чак три основ
не шко ле (Стје пан Сте во Фи
ли по вић, Мар ко Оре шко вић 
и Ми лош Цр њан ски) и у свим 
бе ле жио од ли чан успех, кру
ни шу ћи га осва ја њем/до би ја
њем Ву ко ве на гра де (1994.). И 
не са мо то, већ је свој та ле нат 
и ком пе тен ци је по ка зи вао на 
мно гим так ми че њи ма. Та ко је 
уче ство вао на ви ше так ми че ња 
из ма те ма ти ке, фи зи ке и срп
ског је зи ка (до ре пу блич ког 
ни воа). Ни је за не ма ри вао ни 
„ван на став не ак тив но сти“ па 
је био члан ко шар ка шке еки
пе шко ле на оп штин ским и 
град ским так ми че њи ма. Као 
од ли чан ма те ма ти чар без те
шко ћа упи су је чу ве ну Ма те
ма тич ку ги ма на зи ју у Бе о гра
ду и са од лич ним успе хом је 
за вр ша ва 1998. го ди не. То ком 
гим на зиј ских да на уче ству је 
на ве ли ком бро ју так ми че ња 
(до ре пу блич ког ни воа) из ма
те ма ти ке и фи зи ке.

Као што ни је имао ди ле му при
ли ком ода би ра сред ње шко ле, та
ко ди ле ме ни је би ло ни ле та 1998. 

го ди не ка да је упи сао Елек тро тех
нич ки фа кул тет у Бе о гра ду, енер
гет ски смер. У нај кра ћем мо гу ћем 
ро ку, за пет го ди на (2003.) за вр ша ва 
га и сти же ди пло му дипл.ел.инж. 
Као сту дент за вр шне го ди не узи ма 
уче шће у DAAD про јек ту DYSI MAC 
(фонд Вла де СР Не мач ке), у окви

ру Пак та за ста бил ност ју го и сточ не 
Евро пе, у скло пу са рад ње Елек тро
тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду и 
Фа кул те та за елек тро тех ни ку и ин
фор ма ти ку у Ро сто ку. Ан га жо ван 
је на про јек ту „Мо де ло ва ње и си
му ла ци ја хи дро е лек тра не Ба ји на 
Ба шта“, а је дан од ре зул та та у на

ве де ним про јек ти ма је и ди плом
ски рад, из ра ђен на Фа кул те ту за 
елек тро тех ни ку и ин фор ма ти ку 
у Ро сто ку, а од бра њен 1. де цем бра 
2003. го ди не на Елек тро тех нич ком 
фа кул те ту у Бе о гра ду (про фе сор/
мен тор Иван Шко кљев).

То ком сту ди ја био је ак тив ни 
члан Удру же ња сту де на та елек
тро тех ни ке Евро пе EESTEC, био је 
и сти пен ди ста Фон да Кра љев ског 
До ма Ка ра ђор ђе ви ћа, да би тај пе
ри од жи во та кру ни сао на гра дом 
за нај бо љег сту ден та ге не ра ци је 
на Елек тро тех нич ком фа кул те ту, 
смер енер ге ти ка.

Пе ри од 2004–2007. про вео је на 
уса вр ша ва њу на Уни вер зи те ту у 
Ро сто ку – Фа кул тет за елек тро тех
ни ку и ин фор ма ти ку M.Sc.Comp.
Eng., Com pu ta ti o na l En gi ne e ring. За 
да ље на пре до ва ње у стру ци ва жне 
су 2004. и 2005. го ди на ка да на ста
вља сво је уче шће на DAAD про јек ту 
DYSI MAC, у фа за ма вр ше ња ме ре
ња на хи дро е лек тра на ма у Ср би ји 
(ХЕ Пи рот, ХЕ Ђер дап), ре а ли за ци је 
про је ка та и као мен тор сту ден ти ма 
из Ал ба ни је, Ма ке до ни је и Ср би је. 
И у овом пе ри о ду га не ми мо и ла
зе при зна ња – На гра да за нај бо
ље сту ден те ге не ра ци је, Фа кул те та 
за елек тро тех ни ку и ин фор ма ти
ку, смер Com pu ta ti o na lEn gi ne e ring. 
Ма стер те зу из ра дио је у са рад њи 
са ком па ни јом EO Ne di s AG, у обла

Додатна мотивација 
на сваком 
новом пројекту

На гра да Ко мо ре за оства ре ње из у зет них ра зул та та на по чет ку про фе си о нал не ка ри је ре Го
лу бо ви ћу је до де ље на не за јед но оства ре ње, не го, сло бод но се мо же ре ћи, за ком пле тан 
де се то го ди шњи рад. У ма те ри ја лу ко ји је пра тио ње го ву кан ди да ту ру на ве де но је не ко ли ко 
де се ти на про је ка та ко је је ре а ли зо вао. О до би је ном При зна њу ка же да је то ве ли ка част и још 
ве ћа оба ве за, за пра во, она ће му би ти огром на мо ти ва ци ја да сва ки на ред ни про је кат ура ди 
мак си мал но ква ли тет но и од го вор но.

Ми лош Го лу бо вић
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сти ести ма ци је ста ња у окви ру си
сте ма за упра вља ње сред ње на пон
ским мре жа ма. Те зу је од бра нио у 
мар ту 2007. го ди не на Ин сти ту ту за 
елек тро е нер ге ти ку (Уни вер зи тет у 
Ро сто ку, СР Не мач ка), код про фе со
ра Ha ral da We be ra.

По ред све га Ми лош је и по ли гло
та јер од лич но го во ри ен гле ски и 
не мач ки, а ви ше не го при стој но 
шпан ски и ру ски је зик.

Да ни је са мо вре дан кад су уче ње 
и рад но ан га жо ва не у пи та њу по
твр ђу је и по да так да је оже њен, су
пру га На та ли ја дипл.ел.инж., али и 
да је отац дво ји це си но ва – Ђор ђа 
од че ти ри и Па вла од две го ди не.

„Тек или већ ми је три де сет че твр
та го ди на жи во та, а иза се бе имам 
де це ни ју про фе си о нал ног ис ку
ства сти ца ног у зе мљи и ино стран
ству (Сло ве ни ја, Ни ге ри ја, Не мач
ка) са ком пе тен ци ја ма пре све га 
у про јек ти ма над зем них во до ва, 
као и у во ђе њу про је ка та у обла
сти елек тро е нер ге ти ке“, ка же Ми
лош. „До са да шњи рад ни век про
вео сам у бе о град ској по ро дич ној 
фир ми „ЕЛЕМ & ЕЛ ГО“, стар ту ју ћи 
као про јек тант, кон сул тант, во де
ћи про јек тант и во ђа про јек та на 
про јек ти ма да ле ко во да, тра фо
ста ни ца и на про јек ти ма об но
вљи вих из во ра енер ги је, да бих 
2011. по стао за ме ник ди рек то ра 
за тех нич ке по сло ве. Кад се ова
ко на бра ја ју оства ре ни ре зул та ти 
у уче њу и про фе си о на лом де ло ва
њу, ис па да да сам не ки „стар ма
ли“, ко ји је це лог жи во та са мо се
део и „бу бао“. На рав но да је би ло 
све дру га чи је, јер сам се то ком пи
о нир скоомла дин ских го ди на ба
вио и спор том тре ни ра ју ћи ко шар
ку (нај ду же у КК БАСК, Бе о град), 
али и те нис и те квон до. Као сту
дент сам пу то вао ко ли ко год сам 
мо гао и ак тив но уче ство вао у ра ду 
европ ске сту дент ске ор га ни за ци је 
EESTEC за раз ме ну сту де на та. У по
след њих не ко ли ко го ди на нај ве ћи 
део сло бод ног вре ме на по све ћу јем 
сво јој по ро ди ци“.

 У ма те ри ја лу ко ји је пра тио ње
го ву кан ди да ту ру на ве де но је не
ко ли ко де се ти на про је ка та ко је је 
ре а ли зо вао. Из дво ји ће мо тек не ко
ли ко про је ка та на ко ји ма је ра дио, 

а ко ји га нај бо ље пре зен ти ра ју и 
про мо ви шу. 

Не слу чај но би ра мо про је кат DV 
2x400 kV Пан че во – гра ни ца са Ру
му ни јом – 1 фа за, јер је на ис тој 
овој ло ка ци ји ра дио дру ги мла ди 
ово го ди шњи Ко мо ри нин ла у ре ат – 
Иван Ми ла нов, са мо у 2. фа зи. 

На ве де ни про је кат Го лу бо вић је 
ре а ли зо вао то ком 2009. и 2010. го
ди не и он са др жи: идеј ни  про је
кат да ле ко во да (DV), ду жи на око 68 
ки ло ме та ра, са де фи ни са њем ко
ри до ра да ле ко во да са ко ор ди на та
ма уга о них та ча ка, про ра чу ни ма 
и про ве ра ма, из ра дом из ве шта ја, 
ли ста, пред ме ра и пред ра чу на, по
себ ну ана ли за ути ца ја из бо ра гла
ве да ле ко вод ног сту ба, рас по ред 
фа за на  дво си стем ском да ле ко
во ду и ми ни мал них ви си на из над 
тла на ни во не јо ни зу ју ћих зра че
ња, пре ма ак ту ел ној ре гу ла ти ви у 
овој обла сти и Про је кат фи нан си
ран од стра не Де ле га ци је Европ ске 
Уни је (ДЕУ).

Спе ци фич но сти про јек та – уго во
рен је у кон зор ци ју му са не мач ком 
ком па ни јом MVVDE CON и осим 
идеј ног про јек та DV об хва тио је и 
Сту ди ју про це не ути ца ја на жи вот
ну сре ди ну (пре ма ло кал ној ре гу
ла ти ви и EBRD стан дар ди ма, као и 
Сту ди ју оправ да но сти са си стем
ском сту ди јом. У пи та њу је део ин
тер ко нек тив ног да ле ко во да 2x400 
kV Пан че во 2 – Ре ши ца (Ру му ни
ја), из у зет ног стра те шког зна ча ја 
за ре ги он, као део пла ни ра не ве зе 
ис точ не Евро пе (Укра ји на, Ру му
ни ја) са Ита ли јом. Реч је о пр вом 
дво си стем ском да ле ко во ду 400 kV 
упо ре ди ве ду жи не са ини ци ра ном 
при ме ном пот пу но но ве се ри је че
лич норе шет ка стих сту бо ва ти па 
„бу ре“, при ла го ђе них те шким кли
мат ским усло ви ма на под руч ју из
град ње. Из град ња но вог ин тер ко
нек тив ног DV 400kVTС Пан че во 2 
– TС Ре ши ца (Ру му ни ја), ће у мно
го ме до при не ти си гур но сти на па
ја ња чи та вог ре ги о на и омо гу ћи ти 
пла сман јеф ти не елек трич не енер
ги је у сме ру ис ток – за пад. 

„Од оста лих про је ка та бих ис та
као DV 400 kV Ниш–Ле ско вац–гра
ни ца Ма ке до ни је (2006–2010) и DV 
330 kV Be nin Main–Be nin North у 

Ни ге ри ји, ко ји су би ли по себ но 
зна чај ни за мој раз вој као про
јек тан та и ин же ње ра“, ка же Ми
лош Го лу бо вић. „За ме не је по себ
но би тан про је кат био DV 400 kV 
Ниш–Ле ско вац–гра ни ца са Ма ке
до ни јом, за то што сам у пот пу но
сти уче ство вао у из ра ди глав ног 
про јек та пре ма ре гу ла ти ви Ре пу
бли ке Ср би је, из ра ди тен дер ске до
ку мен та ци је пре ма ме ђу на род ним 
усло ви ма FI DIC, а ко нач но и у тра
же њу фа зе из во ђе ња ра до ва, као 
део кон сул тант ског ти ма ан га жо
ва ног од стра не Де ле га ци је Европ
ске Уни је, ко ја је фи нан си ра ла про
је кат. Осим уна пре ђе ња тех нич ког, 
ин же њер ског зна ња, сте као сам 
зна чај но ис ку ство и у ра ду пре ма 
ме ђу на род ним пра ви ли ма за ре а
ли за ци ју про је ка та и ком плек сном 
ускла ђи ва њу до ма ће ре гу ла ти ве и 
по ме ну тих ме ђу на род них пра ви
ла. У бу дућ но сти ће се ово ис ку ство, 
уве рен сам, по ка за ти као из у зет но 
ко ри сно“.

Ка ко ви диш у бу дућ но сти сво
ју стру ков ну ор га ни за ци ју, Ин же
њер ску ко мо ру Ср би је, и сво је ме
сто у њој?

„Ко мо ра се од осни ва ња сна жно 
струк тур но раз ви ја и тај тренд ће 
се си гур но на ста ви ти. Оно што је 
ва жно за нас ин же ње ре, а у крај
њој ин стан ци и за при вре ду Ср би
је, је да Ко мо ра све ви ше до при но
си уна пре ђе њу стру ке, еду ка ци ји, 
ин фор ми са њу и по ве зи ва ну сво јих 
чла но ва. Та ко ђе, ка ко се и на про
сла ви „пр ве де це ни је ра да“ Ко мо ре 
мо гло чу ти, од Ко мо ре се оче ку је и 
да на сту пи као пред став ник стру ке 
пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма, а 
и до при не се ре ги о нал ној струч ној 
са рад њи. Ко мо ра сво јим раз во јем у 
овом сми слу по ма же сво је чла но
ве и олак ша ва им про фе си о нал но 
де ло ва ње. Од Ко мо ре и ја упра во 
ово оче ку јем и на дам се да ћу сво
јим ан га жо ва њем као ин же њер и 
сам до при не ти раз во ју и Ко мо ре, 
и стру ке. Од мах и да од го во рим на 
пи та ње – „шта за ме не зна чи ово 
при зна ње?“. Пре све га ве ли ку част 
и ве ли ку оба ве зу. Мо ја мо ти ва ци ја 
на сва ком но вом про јек ту је до би
ла овим при зна њем пот пу но но ву 
ди мен зи ју“.   ■
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Ива Ву ка ди но вић

„По сле до би ја ња ди пло ме ин
же ње ра тер мо тех ни ке, по чет
ком 2009. го ди не, од мах сам се 
за по слио у Бе о град ској ком па
ни ји QU ID DI TA D. O. O. као про
јек тант тер мо тех нич ких ин
ста ла ци ја и кон сул тант“, ка же 
Ше а то вић. „По чео сам да ра
дим у мар ту и ево ду же од че
ти ри го ди не ис тра ја вам и на
пре ду јем у зва њи ма. То ком 
на ве де них го ди на био сам ан
га жо ван на не ма лом бро ју по
сло ва: енер гет ски оди ти згра да, 
си му ла ци ја по на ша ња згра де 
са аспек та по тро шње енер ги
је, про јек то ва ње и тех нич ка 
кон тро ла тер мо тех нич ких си
сте ма, уна пре ђе ње енер гет ске 
ефи ка сно сти у тер мо тех нич
ким си сте ми ма, ре кон струк
ци ја и мо дер ни за ци ја си сте
ма гре ја ња у згра да ма, из ра да 
прет ход них сту ди ја оправ да
но сти и сту ди ја оправ да но сти 
за про јек те ве за не за тер мо
тех нич ке ин ста ла ци је и из во

ђе ње и над зор над из во ђе њем 
тер мо тех нич ких ин ста ла ци ја. 
За ква ли тет но оба вља ње на ве
де них по сло ва од не про це њи
вог зна ча ја ми је по зна ва ње и 

ру ко ва ње јед ним бро јем софт
вер ских алат ки – Auto Cad и 
Mic ro soft Offi  ce (на пред ни ни
во), De sign Bu il der, In te gra Cad 

и Energy+ (ви ши сред њи ни во), 
Vir tual En vi ron ment (сред њи 
ни во), kao и RЕТScreen и ProE, 
ProD (по чет ни ни во)“.

Днев ник ис ку ства

Пр ви ан га жман у ма тич ној ком
па ни ји QU ID DI TA, и то као во де
ћег про јек тан та, био је на про јек ту 
„Глав ни ма шин ски про је кат ре кон
струк ци је тер мо тех нич ких ин ста
ла ци ја че твр тог и пе тог оп штин
ског су да у Бе о гра ду“. Око 1.000 м2. 
Мул ти сплит је ди ни це са ди рект
ном екс пан зи јом и вен ти ла ци ја са 
ви со ко е фи ка сним ре ку пе ра то ри ма 
то пло те. Би ло је то кра јем 2009.

У но вој 2010. го ди ни ра дио је на 
про јек ту „Ела бо ра ци ја прет ход
не сту ди је оправ да но сти, ре кон
струк ци је и мо дер ни за ци је енер
гет ских си сте ма оп ште бол ни це 
„Сте фан Ви со ки“ у Сме де рев ској 
Па лан ци са ста но ви шта енер гет
ске ефи ка сно сти и ком фо ра“, као 
во де ћи про јек тант и то на по сло
ви ма: де таљ ни енер гет ски одит, 
мо де ли ра ње, енер гет ски про ра

Парадигматично 
признање за изузетност 
на почетку каријере

Ово го ди шња На гра да за по че так ка ри је ре ко ја је при па ла Ми ло шу Ше а то ви ћу, ди пло ми ра ном 
ма шин ском ин же ње ру, мо гла би да у бу дућ но сти по ста не па ра диг ма тич на с об зи ром на би о
граф ске и ства ра лач ке ка рак те ри сти ке ла у ре а та. Ми ло шу је тек два де сет сед ма го ди на (ро ђен 
је 2. ја ну а ра 1986.), има зва ње MSc  ди пло ми ра ни ин же њер ма шин ства (по сле успе шно осво
је ног BSc), на дру гој је го ди ни док тор ских ака дем ских сту ди ја, у рад ном је од но су пу не че ти ри 
го ди не, оже њен је и отац две де вој чи це – бли зна ки ње. И не са мо то. Ди пло му BSc сте као је са 
про сеч ном оце ном од 9,27, а MSc са 9.95. Обе на Бе о град ском уни вер зи те ту  Ма шин ски фа
кул тет у Бе о гра ду, Ка те дра за тер мо тех ни ку. Ви ше не го при стој но вла да са два свет ска је зи ка, 
ен гле ским и не мач ким, во ли и до бро игра фуд бал, док му је дру ги хо би му зи ка. Ипак нај ве ћи 
део сло бод ног вре ме на по све ћу је по ро ди ци кћер чи ца ма Пе три и Ми ли ци ко је има ју са мо 16 
ме се ци и су пру зи Ми ле ни, док тор ки ме ди ци не. По ред члан ства у Ин же њер ској ко мо ри Ср би
је, ан га жо ван је и у ра ду Савезa ма шин ских ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је – СМЕ ИТС.

Ми ло ш Ше а то ви ћ
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чу ни, си му ла ци ја у софт ве ру Vir
tual En vi ron ment

То ком три го ди не 2010–1012. ра дио 
је као про јек тант на ви ше по сло ва, 
у Кра гу јев цу, Ни шу, Бач кој То по ли, 
Пан че ву и Бе о гра ду. Глав ни про јек
тант је био на про јек ти ма:

Глав ни про је кат тер мо тех нич ких 
ин ста ла ци ја згра да 14 и 18А, кли
нич ког цен тра у Кра гу јев цу. На око 
25.000 м2, вен ти ла тор кон век то ри и 
рас хлад не гре де (дво цев не че тво
ро цев не) за бо ле снич ке со бе и со бе 
за осо бље. Два де сет кли ма ко мо ра 

за вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју. 
По ве зи ва ње на ко тлар ни цу кли
нич ког цен тра и за себ но чи лер ско 
по стро је ње. Глав ни про је кат тер мо
тех нич ких ин ста ла ци ја згра да 27 и 
28А, кли нич ког цен тра у Ни шу. Око 
35.000 м2, вен ти ла тор кон век то ри и 
рас хлад не гре де (дво цев не, че тво
ро цев не) за бо ле снич ке со бе и со бе 
за осо бље. Три де сет кли ма ко мо ра 
за вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју. 
По ве зи ва ње на ко тлар ни цу кли
нич ког цен тра и за себ но чи лер
ско по стро је ње. Глав ни про је кат 
тер мо тех нич ких ин ста ла ци ја згра
да 13 и 13А, кли нич ког цен тра Вој
во ди не у Но вом Са ду. Око 3.000 м2, 
вен ти ла тор кон век то ри и рас хлад
не гре де (дво цев не, че тво ро цев не) 
за бо ле снич ке со бе и со бе за осо

бље. Два де сет и две кли ма ко мо ре 
за вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју. 
По ве зи ва ње на да љин ски си стем 
и за себ но чи лер ско по стро је ње. 
На про јек ту хо те ла „Ста ри млин“ 
Бе о град (Ra dis son Blue ho tel и по
слов ни цен тар), био је ан га жо ван 
као КГХ кон сул тант. Пред ста вља ње 
Ин ве сти то ра, то ком тен дер ске про
це ду ре и из град ње објек та (тер мо
тех нич ких ин ста ла ци ја). Ко му ни
ка ци ја са Ге не рал ним из во ђа чем 
ра до ва и Над зо ром, одо бра ва ње 
из во ђач ког про јек та, ма те ри ја ла, 

опре ме и ева лу а ци ја ква ли те та из
ве де них ра до ва. 

Тре нут ни ан га жма ан 
на два про јек та

То ком 2013. го ди не ан га жо ван је 
на про јек ти ма у Пан че ву и Бе о
гра ду. На про јек ту „Про јек то ва ње 
и из во ђе ње си сте ма цен трал ног 
гре ја ња за РЕ НО/ДА ЧИ ЈА сер вис 
у Пан че ву“ био је во де ћи про јек
тант и из во ђач тер мо тех нич ких 
ин ста ла ци ја. На око 400 м2. Под но 
и ра ди ја тор ско гре ја ње за сер вис 
и са лон. Ко тлар ни ца (го ри о ник на 
ста ро уље) и пре ди зо ло ва ни то пло
вод од ПЕXа. На про јек ту „Глав
ни ма шин ски про је кат тер мо тех
нич ких ин ста ла ци ја објек та Бу два 

Цен тар“ у Бу дви, Цр на Го ра, био 
је ан га жо ван као во де ћи про јек
тант. На око 7.500 м2, мул ти сплит 
си сте ми за по слов не апарт ма не 
(ка нал ске уну тра шње је ди ни це), 
вен ти ла тор кон век то ри (дво цев
ни), то плот не пум пе ва здухво да 
и ре ку пе ра то ри то пло те за тр жни 
цен тар и су пер мар кет и ЕКО на
па за ку хи њу. Га ра жа (шест под
зем них ни воа), са ме ха нич ком 
вен ти ла ци јом и од ми ља ва њем, 
нат прт сном вен ти ла ци јом и вен
ти ла ци јом тех нич ких про сто ри ја. 
„Ако бих ме ђу на ве де ним про јек
ти ма, на ко ји ма сам био ан га жо
ван, тре ба ло да иза бе рем нај ре
пре зен та тив ни је, то би би ли: Опе ра 
те а тар „Дом При е мов“ у Гро зном 
(Че че ни ја), хо тел „Ста ри млин“ у 
Бе о гра ду и згра де 27 и 28А кли нич
ког цен тра у Ни шу. Про је кат ко ји 
ме нај бо ље и нај ком плет ни је ре
пре зен ту је је хо тел „Ста ри млин“, 
на ко ме уче ству јем у свим фа за ма 
и пра тим га ка ко ра сте од иде је до 
из град ње и пу шта ња у рад“.

На пи та ње ко ли ко је тре нут но 
аги лан у ра ду ИКС, од но сно, ка ко 
ову стру ков ну ор га ни за ци ју ви ди 
у бу дућ но сти Ми лош Ше а то вић 
ка же: „Ве о ма сам за у зет ра дом у 
фир ми, по ро ди цом и док тор ском 
ди сер та ци јом, та ко да ми не пре
о ста је вре ме на за ко мор ски рад и 
ан га жман.

Ко мо ру у бу дућ но сти ви дим као 
ин сти ту ци ју ко ја оку пља све ин
же ње ре у овој зе мљи, шти ти њи
хо ве ин те ре се и ак тив но уче ству је 
у уре ђи ва њу про пи са и пра вил ни
ка у ре ле вант ним обла сти ма. Се бе 
ви дим као ак тив ног чла на Ко мо ре 
у бу дућ но сти, а сте пен ак тив но сти 
за ви си од по тре ба Ко мо ре и рас по
ло жи вог вре ме на ко је ћу има ти на 
рас по ла га њу“.

На гра да Ко мо ре „за оства ре ње 
из у зет них ре зул та та на по чет ку 
про фе си о нал не ка ри је ре“ ми сли 
да ће му пред ста вља ти под стрек за 
да љи рад и струч но уса вр ша ва ње.

„На гра да од стру ке да је ми ја сан 
и не дво сми слен сиг нал да мо ја ка
ри је ра иде пра вим пу тем и да сав, 
до са да уло жен труд ите ка ко има 
сми сла“, за кљу чу је Ми лош Ше а то
вић.   ■

Мр Бисерка Шварц, члан УО ИКС предала је награду „КГХ колеги“ 
Милошу Шеатовићу, MSc инжењеру, најмлађем добитнику 
Награде Коморе од њеног утемељења 2007. године
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Јелена Вучетић

Пр во рад но ме сто – за по сле ње 
би ло му је у фир ми „Ком па ра
тор“ из Сме де ре ва (2004–2005.) 
где је ра дио као ИТ ин же њер 
(из ра да софт ве ра, ди зајн веб
стра ни ца, одр жа ва ње ра чу
нар ских си сте ма и мре жа,...). У 
„Ком па ра то ру“ се за др жао не
што ду же од го ди ну да на, да би 
но ви по сао про на шао у сме де
рев ском ЈКП „Во до вод“. И ту се 
за др жао не што ду же од го ди
ну да на ра де ћи на по сло ви ма 
ин же ње ра елек тро о др жа ва ња 
(про гра ми ра ње ре ле ја, упра
вља ње SCA DA си сте мом, одр
жа ва ње елек трич них ма ши на 
во до вод ног по стро је ња,...).

„У сво јој не по сред ној – елек тро е
нер гет ској спе ци јал но сти за по чи
њем да ра дим две го ди не по сле ди
пло ми ра ња“, ка же Иван Ми ла нов. 
„Би ло је то 2006. го ди не ка да сам се 
за по слио у ком па ни ји „ABS Ми нел 
– Елек тро град ња“. Био сам про јек
тант да ле ко водâ 400 kV, 220 kV, 110 
kV и 35 kV: прет ход не сту ди је, сту
ди је оправ да но сти, сту ди је ути ца
ја на жи вот ну сре ди ну, идеј ни про
јек ти, глав ни про јек ти, из во ђач ки 
про јек ти, про јек ти из ве де ног ста
ња, ра зни ела бо ра ти, из ра да тен
дер ске до ку мен та ци је. У „ABS Ми
нел – Елек тро град ња“ про вео сам 
бли зу две го ди не, до кра ја 2008. го
ди не. Рад и бо ра вак у овој Ком па
ни ји по себ но ми је остао у се ћа њу 

јер сам про гла шен за нај бо љег рад
ни ка у 2007. го ди ни“. 

Тач но по ло ви ну свог про фе си о
нал ног ста жа Ми ла нов је ре а ли зо
вао на нај бо љем ме сту за елек тро
е нер гет ске ин же ње ре, у пред у зе ћу 
„Еле кро и сток – Про јект ни би ро“ у 
ко ме ра ди од 2009. го ди не до да
на шњих да на. Има ста тус са мо
стал ног про јек тан та да ле ко во да 
400 kV, 220 kV, 110 kV и 35 kV, па 
му је у „опи су по сла“ – из бор тра са, 

из ра да прет ход не сту ди је, сту ди је 
оправ да но сти, сту ди је ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну, за тим, идеј них, 
глав них и из во ђач ких про је ка та, 
про је ка та из ве де ног ста ња, ра зних 
ела бо ра та, али се ба ви и из ра дом 
тен дер ске до ку мен та ци је.

„Члан сам Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је од 2009. го ди не и по се ду
јем ли цен цу од го вор ног про јек тан
та елек тро е нер гет ских ин ста ла ци
ја ви со ког и сред њег на по на (351 
1202 09), а од 2007. го ди не ак тив
ни сам члан и CI GRE Sr bi jа гру па 
B2, Над зем ни во до ви“, об ја шња ва 
Иван Ми ла нов. „На са ве то ва њи ма 
CI GRE Srbijа уче ство вао сам са не
ко ли ко ра до ва. Та ко сам на 28. Са
ве то ва њу CI GRE Sr bi ja „де би то вао“ 
као ко а у тор ра да „Ха ва ри је услед 
до дат ног те ре та на да ле ко во ди ма 
у ис точ ној Хер це го ви ни“. На 30. 
Са ве то ва њу, та ко ђе сам имао ко
а у тор ски рад са те мом „Про ме на 
при сту па у про јек то ва њу над зем
них во до ва ви со ког на по на у зо
на ма по ве ћа не осе тљи во сти услед 
но вог пра вил ни ка о гра ни ца ма из
ла га ња не јо ни зу ју ћим зра че њи ма“ 
ко ји је про гла шен нај бо љим у гру
пи B2 (Над зем ни во до ви)“. На ово
го ди шњем 31. Са ве то ва њу CI GRE 
Sr bi ja опет сам имао ко а у тор ски 
рад – „При ме на HTLS про вод ни ка 
у ци љу по ве ћа ња пре но сне мо ћи 
да ле ко во да“, ко ји је био вр ло за па
жен од стра не уче сни ка“.

Оно што га по себ но из два ја ме ђу 
ко ле га ма је по се до ва ње ком пју тер
ских ком пе тен ци ја. Та ко су ве ре но 
вла да спе ци ја ли зо ва ним софт ве
ром PLSCADD, за тим, софт ве ром 
за про гра ми ра ње: Vi sual Ba sic, Ma t 
Lab; Mic ro soft Of fi ce, про гра ми ма 
Word, Ex cel, Po wer Po int, Ac cess, као 
и про гра ми ма за упра вља ње про
јек ти ма – Mic ro soft Pro ject; на кра

Награда обавезује 
на још већу одговорност

Иван Ми ла нов је дан је од тро ји це рав но прав них ла у ре а та за сјajне ре зул та те оства ре не на по
чет ку ка ри је ре, од но сно, по сле ма ње од јед не де це ни је про фе си о нал ног ра да. Ро ђен је 7. сеп
тем бра 1978. го ди не у Бе о гра ду, али је основ ну и сред њу елек тро тех нич ку шко лу за вр шио у 
Сме де ре ву. На Елек тро тех нич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, енер гет ски од сек, смер 
Елек тро е нер гет ски си сте ми, сте као је зва ње ди пло ми ра ног ин же ње ра елек тро тех ни ке.

Иван Ми ла нов
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ју и гра фич ким про гра ми ма: Auto
CAD, Co rel Draw, Pho tos hop. Од лич но 
го во ри ен гле ски је зик, а слу жи се и 
ру ским је зи ком. У сло бод но вре ме 
сви ра ги та ру. Оже њен је и отац јед
но и по го ди шње де вој чи це. 

На гра да за оства ре ње из у зет них 
ре зул та та на по чет ку про фе си о
нал не ка ри је ре ни је Ива ну Ми ла
но ву до де ље на за са мо је дан кон
кре тан ре а ли зо ва ни про је кат, већ 
за укуп но де ло ва ње и оства ре не 
вр хун ске ре зул та те. Пр во и пре све
га на про јек ти ма елек тро е нер гет
ских во до ва 400 kV, 220 kV, 110 kV i 
35 kVи про це ни њи хо вог ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну чи ме је сте као 
за слу же но при зна ње сво јих ко ле
га и убе дљи во по све до чио о зна
чај ном струч ном и кре а тив ном по
тен ци ја лу ко јим рас по ла же.

Од про је ка та на ко ји ма je радиo 
из два ја Глав ни про је кат DV 2x400 
kV Пан че во 2 – ТС Ре ши ца (Ру му
ни ја), ко ји је по ва жно сти и ком
плек сно сти пр ви та кве вр сте на 
овим про сто ри ма. Овај да ле ко
вод, као ин тер ко нек тив ни пре ко
гра нич ни да ле ко вод, је стра те шки 
ва жан обје кат, ка ко за на ци о нал ни 
и ло кал ни ни во, та ко и пре ко гра
нич ни ре ги о нал ни ни во. 

„Мој рад на дру гој фа зи из ра де 
тех нич ке до ку мен та ци је за но ви 
ин тер ко не тив ни да ле ко вод 2x400 
kV ТС Пан че во 2 – ТС Ре ши ца (Ру
му ни ја) обухватаo je из ра ду Глав
ног про јек та до гра ни це са Ру му ни
јом, као и из ра ду Тех ноеко ном ске 
ана ли зе из бо ра ти па сту ба на но
вом во ду“, от кри ва нам Иван Ми
ла нов. „Да ле ко вод 2x400 kV ове ду
жи не (68 ки ло ме та ра) до са да ни је 
про јек то ван ни из гра ђен на овим 
про сто ри ма, та ко да ак тив но уче
ство ва ње на из ра ди тех нич ке до ку
мен та ци је пред мет ног да ле ко во да 
пред ста вља ве ли ки иза зо в у зи ма
ју ћи у об зир ва жност објек та, те шке 
вре мен ске усло ве тра се, укр шта ња 
са ве ћим бро јем раз ли чи тих ин
фра струк тур них обје ка та и слич
но. Пла ни ра ни да ле ко вод 2x400 kV 
трафостаница Пан че во 2 – гра ни
ца Ру му ни је, од но сно, ТС Ре ши ца 
(Ру му ни ја), као ин тер ко нек тив ни 
пре ко гра нич ни да ле ко вод, је стра
те шки ва жан обје кат, ка ко за на ци

о нал ни и ло кал ни ни во, та ко и за 
пре ко гра нич ни ре ги о нал ни ни во. 
Он ће пред ста вља ти још јед ну ин
тер ко нек тив ну ве зу у елек тро е нер
гет ском си сте му зе ма ља Ју го и сточ
не Евро пе, и јед ну од мно го број них 
пла ни ра них ин тер ко нек тив них ве
за у елек тро е нер гет ском си сте му 
зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе у скла
ду са спо ра зу мом и оба ве за ма UC
TE (Уни ја за ко ор ди на ци ју пре но
са елек трич не енер ги је) чи ји је 
члан и на ша зе мља. Ин тер ко нек
тив не ве зе у зе мља ма Ју го и сточ не 
Евро пе су основ ни по кре тач раз во
ја пре ко гра нич не тр го ви не елек
трич ном енер ги јом и обез бе ђу ју 

си гур ност и ста бил ност елек тро
е нер гет ског си сте ма. Ин тер ко нек
тив не ве зе у зе мља ма ју го и сточ не 
Евро пе (ЈИЕ) у по чет ку су гра ђе не 
ка ко би се уна пре ди ла си гур ност 
мре же. Ме ђу тим, да нас су основ ни 
по кре тач раз во ја пре ко гра нич не 
тр го ви не елек трич ном енер ги јом. 
Из град ња дру гог 400 kV да ле ко во
да из ме ђу Ср би је и Ру му ни је по
ве ћа ће ка па ци тет на за јед нич кој 
гра ни ци и отво ри ти ши ре мо гућ
но сти за раз ме ну елек трич не енер
ги је из ме ђу две зе мље и ре ги о на у 
це ли ни. Циљ из град ње но вог 400 
kV ин тер ко нек тив ног да ле ко во да 
је да свр сис ход но слу жи оба опе
ра те ра пре но сне мре же, TEL и ЕМС, 
у оства ри ва њу за јед нич ког ци ља  
ви ши ни во по у зда но сти на па ја ња 
по тро ша ча по ни жој це ни елек
трич не енер ги је“.

Већ смо ре кли да je Ми ла нов На
гра ду Ко мо ре за слу жио це ло куп
ним сво јим ра дом и ан га жо ва њем, 
так са тив но на во ди мо још не ко ли
ко про је ка та ко је је ре а ли зо вао:DV 
400 kV Кра гу је вац 2 – Кра ље во 3, 
DV 400 kV Бе о град 8 – Пан че во 2, 
уво ђе ње у ТС Бе о град 20, DV 400 kV 
Ниш – Ле ско вац, DV 220 kV Бе о град 
8 – Пан че во 2, уво ђе ње у ТС 220/6/6 
kV НИС Пан че во. На кра ју, али не 
ма ње ва жно и  Рас плет DV 220 kVи 
110 kV код ТС Би стри ца, DV 110 kV 
Кра ље во 3 – Но ви Па зар 2, DV 110 
kV Ђер дап 2 – Мо сна, DV 110 kV Бе
ла Цр ква – Ве ли ко Гра ди ште, DV 110 
kV Ада – Ки кин да .

На кра ју на крат ко пи та ње – “шта 
те би лич но зна чи на гра да Ко мо ре 
за по че так каријерe”, Иван Ми ла
нов, тек ма ло оп шир ни је од го ва ра:

„На гра да Ко мо ре за ме не пред
ста вља по твр ду до са да шњег тру да 
и за ла га ња, али и ве ли ки под стрек 
у да љем струч ном ан га жо ва њу и 
уса вр ша ва њу“. По себ ну вред ност 
На гра ди да је чи ње ни ца да је до
де љу ју нај е ми нент ни ји струч ња
ци из ин же њер ске обла сти, пред
став ни ци нај ви ше и нај зна чај ни је 
стру ков не ор га ни за ци је у др жа ви 
Ср би ји – Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је, ко ја оку пља пре ко 25.000 ин
же ње ра ме ђу ко ји ма и бли зу 5.000 
елек тро ин же ње ра. По ве ре ње ко
је ми је до де ље ном на гра дом ука
за но пред ста вља ве ли ку част, али 
и од го вор ност и оба ве зу у да љем 
ра ду”.   ■

„Награду за почетак каријере“ Ивану Миланову дипл.ел.инж. 
уручио је проф. др Рајко Унчанин, члан УО ИКС
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Ју би лар на 40. Сед ни ца Из вр
шног од бо ра Европ ског са ве
та ин же њер ских ко мо ра – ИО 
ECEC (Exe cu ti ve Bo ard Euro pean 
Co un cil of En gi ne ers Cham bers 
– EB ECEC) одр жа на је 15. ју
на у Ин же њер ској ко мо ри Ср
би је, што је ле по при зна ње и 
част за пре ко 25.000 чла но ва, 
а по во дом „пр ве де це ни је по
сто ја ња“ срп ске ин же њер ске 
ор га ни за ци је, чи је је обе ле жа
ва ње одр жа но дан ра ни је – 14. 
ју на. Уче сни ке 40. Сед ни це ИО 
ECEC по здра вио је Ми ло ван 
Гла во њић, пред сед ник ИКС, 
по же лев ши им успе шан рад, 
а за хва лио се Чр то мир Ре мец, 
пред сед ник ИО ECEC.

У ра ду ју би лар не сед ни це ИО 
ECEC уче ство ва ли су, по ред пред сед
ни ка Ре ме ца, дво ји ца пот пред сед
ни ка проф. др Дра го слав Шу ма рац 
и Hansjörg Let zner, ге не рал ни се кре
тар ECEC Kla us Thürri edl, бла гај ник 
Gábor Szől lőssy, као и Алек сан дар 
Ле ко (Ср би ја), као пред став ник до
ма ћи на, од но сно, Vas si lis Eco no mo
po u los (Грч ка) ко ји је имао за да так 
да ИО ECEC упо зна са при пре ма

ма за обе ле жа ва ње „Пр ве де це ни
је по сто ја ња ECEC“, ко је ће се до го
ди ти у Ати ни од 10. до 12. ок то бра 
2013. го ди не, а у окви ру обе ле жа ва
ња 90. го ди на по сто ја ња Тех нич ке 
ко мо ре Грч ке (90th An ni ver sary of 
the Tec hni cal Cham ber of Gre e ce and 

the 10th An ni ver sary of the Euro pean 
Co un cil of En gi ne er’s Cham bers). За
пи сни чар ка је би ла Cor ne lia Ham
merschlag. Због не мо гућ но сти да 
при су ству је 40. Сед ни ци ИО ECEC 
пот пред сед ник HansUl lrich Kam
meyer по слао је из ви ње ње, док га је 
у ра ду ИО ECEC за сту пао и Tho mas 
No e bel (Не мач ка). 

По сле по здрав них ре чи усле ди
ло је усва ја ње днев ног ре да и за пи

сни ка са 39. Сед ни це ИО ECEC ко
ја је одр жа на у Бе чу. На днев ном 
ре ду 40. Сед ни це би ло је 11 та ча ка 
ко је су ана ли зи ра не и о ко ји ма су 
до не те од го ва ра ју ће од лу ке и за
кључ ци. Сед ни ца је тра ја ла од 10 
до 14,30 са ти.

О ре а ли зо ва ним за да ци ма, ак ци
ја ма и ак тив но сти ма из ме ђу два 
за се да ња го во ри ли су пред сед ник 
Ре мец, пот пред сед ни ци Шу ма рац, 
Let zner i Noebеl (као за ступ ник од
сут ног Kam meyera). Нај ве ћи део 
овог де ла сед ни це „по крио“ је ге не

рал ни се кре тар Thürri edl ко ји је ис
црп но из ве стио о ве ли ком бро ју те
ма и до га ђа ја (по ло ви на зва нич ног 
за пи сни ка са 40. Сед ни це, при па да 
из ве шта ји ма ген се ка). По себ но је го
во рио о стра те ги ји раз во ја Европ ске 
уни је (о том до ку мен ту је 29. ма ја 
рас пра вљао Европ ски пар ла мент), 
са по себ ним освр том на ме сто и уло
гу ECEC. За пра во о стра те ги ји ECEC у 
раз во ју ЕУ до 2020. го ди не. 

У Београду одржaна 
40. Седница ИО ECEC

Јубиларна седница Извршног одбора ECEC имала је на дневном реду 
једанаест тачака, па иако су биле добро припремљене за ефикасно 
доношење одлука, већање је потрајало 4,5 сата

Мајкл Девенпорт 
у посети Комори

Проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Скуп
шти не Ин же њер ска ко мо ре Ср би је и пот пред сед
ник ECEC (Euro pean Co un cil of En gi ne ers Cham bers) 
уго стио је Мај кла Де вен пор та (Mic hael Da ven port) 
ам ба са до ра Ве ли ке Бри та ни је у прет ход ном ман
да ту и бу ду ћег ше фа Де ле га ци је Европ ске уни је 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Са ста нак је одр жан 23. ју
ла у про сто ри ја ма Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 
Бе о гра ду. 

Те ма са стан ка је би ла упо зна ва ње го спо ди на Де вен
пор та са ра дом Ко мо ре у про те клом де се то го ди шњем 
пе ри о ду, и по др шка Вла ди РС и Де ле га ци ји Европ ске 
уни је у про це су при дру жи ва ња Ре пу бли ке Ср би је ЕУ. 
Проф. Шу ма рац је на гла сио по тен ци јал Ко мо ре, као 
јед не од нај ве ћих про фе си о нал них ор га ни за ци ја у 
ре ги о ну са 25.000 чла но ва из свих обла сти ин же њер
ства. Ис та као је да је Ко мо ра члан ECEC од 2005 го
ди не, иако као др жа ва ни смо чла ни ца ЕУ, а да је као 
при зна ње по стиг ну тим ре зул та ти ма до ве ло до ње го
вог из бо ра за пот пред сед ни ка ECEC 2012. го ди не. На
гла ше но је да је Ко мо ра са сво јим чла но ви ма спрем
на да се укљу чи у про цес пре го ва ра ња о пи та њи ма 
ве за ним за стру ку (при хва та ње ЕУ за ко но дав ства, ЕУ 
стан дар да). Као по зи ти ван при мер проф. Шу ма рац је 
на ве о да су EURO CODови, ко је је Гра ђе вин ски фа кул
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду уз по др шку Ко мо ре пре
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„План ски трет ман за шти те про
сто ра у Ср би ји“, би ла је те ма 
пре да ва ња одр жа ног 23. ма ја у 
про сто ри ја ма се кре та ри ја та Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је у Бе о
гра ду. Ру ко во ди лац пре да ва ња 
је био мр Ђор ђе Ми лић, дипл. 
пр. пла нер, а пре да вач ма стер 
Ду шан Шљи ван ча нин. На пре
да ва њу су пре зен то ва на ак ту ел
на ис ку ства у из ра ди план ских 
до ку ме на та са аспек та за шти те 
про сто ра у Ре пу бли ци Ср би ји. 
По се бан осврт је био на при ка зу 
кри те ри ју ма за де фи ни са ње од
го ва ра ју ћих за штит них зо на од 
по тен ци јал них не га тив них ути
ца ја, нео п ход них про по зи ци ја 
и ме ра за шти те жи вот не сре ди
не у план ским до ку мен ти ма и 
ре а ли за ци је ин фра струк тур
них обје ка та и си сте ма у функ
ци ји уна пре ђе ња ста ња жи вот
не сре ди не.

Три ар хи тек ти це (дипл. инж. 
арх.) мр Жа кли на Гли го ри је вић, 
Ми ли ца Јок сић и Ве сна Ра до ва но

вић, одр жа ле су пре да ва ње на те му 
„При ме на За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи: из ра да и про це ду ре ГУП 
и ПГР Бе о гра да  че ти ри го ди не по
сле“. Пре да ва ње су одр жа ле 29. ма ја 
у про сто ри ја ма Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је у Бе о гра ду. На пре да ва њу 
је пред ста вље но ста ње пла ни ра ња 
у Бе о гра ду у вре ме до но ше ња За
ко на, ко мен та ри са ни су не ки ко ри
сни и дру ги, са ста но ви шта при ме
не, про бле ма тич ни зах те ви пре ма 
ло кал ним са мо у пра ва ма про ис те
кли из За ко на или ње го вог ту ма
че ња, за тим, нај ве ћи про бле ми у 
про це су из ра де пла но ва и где се 
оче ку ју у њи хо вом спро во ђе њу.

У про сто ри ја ма Се кре та ри ја та 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у Бе
о гра ду, 17. ју на, одр жа но је пре да
ва ње на те му „Елек трич не ин ста
ла ци је ни ског на по на у кон тек сту 
из ме на у про пи си ма“. Пре да ва чи 
су би ли че тво ри ца „елек три ча ра“ 
(дипл. ел. инж.) – Иван За рев, Дра
ган Ви ћо вић, Ми ло ван Гла во њић и 
Зо ран Ха џић. Пре да ва ње је би ло за
сно ва но на из ме на ма ко је су на ста

Пред сед ник Ре мец је, у окви ру 8. 
тач ке днев ног ре да, пред ло жио да 
се обе ле жа ва ње Да на ECEC за 2014. 
го ди ну до го во ри то ком сед ни це Ге
не рал не скуп шти не ECEC, од но сно, 
ИО ECEC, ко ја ће се одр жа ти у ок
то бру у Ати ни, то ком обе ле жа ва ња 
„Пр ве де це ни је по сто ја ња ECEC“. 

По себ на тач ка днев ног ре да би ла 
је по све ће на про ши ре њу ECEC. Већ 
се не ко вре ме во де раз го во ри са ин
же ње ри ма Мал те чи ја ће ор га ни
за ци ја би ти по зва на на са ста нак 
Ге не рал не Скуп шти не ECEC и ИО 
ECEC у Ати ни. На исту ће би ти по
зва на и Пор ту гал ска ор га ни за ци
ја ин же ње ра. Пот пред сед ник Шу
ма рац је из ве стио да је ус по ста вио 
ве зу у ам ба са ди Тур ске у Бе о гра ду 
и да је до био обе ћа ње да ће му по
мо ћи око ус по ста вља ња не по сред
них кон та ка та са ор га ни за ци ја ма 
ин же ње ра у Тур ској. Де се та тач
ка днев ног ре да би ла је по све ће
на ор га ни за ци ји но ве рад не гру пе 
ECEC, од но сно, из ве шта ји ма о ра
ду већ по сто је ћих (јав не на бав ке и 
европ ски по сло ви). Проф. др Дра го
слав Шу ма рац до био је за да так да 
из ра ди про грам ра да Рад не гру пе 
за пер ма нент но обра зо ва ње ко ји ће 
ИО ECEC пре зен ти ра ти на сед ни ци 
за ка за ној за 1. сеп тем бар у Бе чу. На 
кон ци пи ра њу овог про јек та по себ
но је ан га жо ван и Vas si lis Eco no mo
po u los (Грч ка), као и сви чла но ви 
на ци о нал них удру же ња ин же ње ра, 
за и те ре со ва ни за ову област.   ■

ПЕРМАНЕНТНО УСАвРШАвАЊЕ 

Четири предавања 
154 слушалаца

вео на срп ски је зик. Ис та као је и по др шку го спо ди на 
Де вен пор та при до во ђе њу из ло жбе „50 го ди на ар хи
тек ту ре Лон до на“ одр жа не 2012. го ди не у Бе о гра ду у 
окви ру БИNЕ (Бе о град ске ин тер на ци о нал не не де ље 
ар хи тек ту ре), а уз по др шку Бри тан ског са ве та у Бе
о гра ду (Bri tish Con cil) и Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. 
Посeбно је на гла сио да ће Ко мо ра ус по ста ви ти те шњу 
са рад њу са Ин сти ту том грађевинских ин же ње ра са 
се ди штем у Лон до ну (ICEIn sti tu te of Ci vil En gi ne ers) 
и Кра љев ским ин сти ту ту том бри тан ских ар хи те ка та 
(RI BARoyal In sti tu te of Bri tish Ar chi tects).

Го спо дин Де вен порт је на гла сио зна чај про фе си о
нал них ор га ни за ци ја, уни вер зи те та и не вла ди них ор
га ни за ци ја, пре све га, код до но ше ња за ко на у дру гим 
др жа ва ма Евро пе, што би тре ба ло да по ста не прак са и 
у Ср би ји на пу ту при дру жи ва ња Европ ској Уни ји.

 Меридијане приредио Р.О.Д.Мајкл Девенпорт и Драгослав Шумарац
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ле у За ко ну о за шти ти од по жа ра, а 
од но се се и на област елек трич них 
ин ста ла ци ја ни ског на по на, као и 
на из ме на ма у пра вил ни ци ма ко
ји ма се уре ђу је област елек трич них 
ин ста ла ци ја ни ског на по на.

Мр Сла ви ца Ра до ва но вић, дипл. 
инж. ге о фи зи ке, одр жа ла је пре да
ва ње на те му „Кар те се и змич ких 
ха зар да Ср би је – осно ва за при
ме ну ЕЦ8“, 26. ју на, у про сто ри
ја ма Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
у Бе о гра ду. Пре да ва ње је об у хва
ти ло при каз ка ра та се и змич ког 
ха зар да Ср би је за мак си мал ним 
хо ри зо на тал ним убр за њем иза
зва ним зе мљо тре сом са ри зи ком 
пре ва зи ла же ња од 10 про це на та у 
10 и 50 го ди на, од но сно, пет од сто 
у 975 го ди на, као и зе мљо тре сом 
са по врат ним пе ри о дом од 95, 475 
и 975 го ди на, кон стру и са не ме то
дом про стор но осред ње ног ха зар да 
и ха зар да ба зи ра ног на де фи ни са
ним се и змо тек тон ским ка рак те ри
сти ка ма се и змич ких зо на.

На че ти ри на ве де на пре да ва ња 
би ло је при сут но 154 чла но ва Ко
мо ре.

 Ми ла на Ми ло вић

Ве ра Јур јец

Кон курс за су фи нан си ра ње про
је ка та, ко ји су од ин те ре са за 
чла но ве Ма тич не сек ци је про
јек та на та (МСП) и Ма тич не сек
ци је из во ђа ча ра до ва (МСИР) за 

2013. го ди ну, рас пи сан је од лу
ка ма Из вр шног од бо ра МСП 14. 
апри ла, а ИО МСИР 23. апри ла, 
а јав но обе ло да њен об ја вљи
ва њем огла са у днев ном ли сту 
„По ли ти ка“ 24. апри ла 2013. го
ди не. Рок за при сти за ње при ја

ва је био 30 да на од да на рас пи
си ва ња Кон кур са.

Ове го ди не се на Кон курс при ја вио 
ре кор дан број зах те ва за су фи нан
си ра ње, чак 90. Све при ја ве раз мо
три ла је за јед нич ка ко ми си ја из

СУФИНАНСИРАЊЕ – Матичне секције Пројектаната и Извођача радова

За 44 одобрена пројекта 
подршка 2,5 милиона динара

На ово го ди шњи кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та ко ји су од ин те ре са за чла но ве ма тич них 
сек ци ја Про јек та на та и Из во ђа ча ра до ва, сти гло је 90 при ја ва од ко јих је 44 при хва ће но. Управ
ни од бор Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, на пред лог из вр шних од бо ра МСП и МСИР, на 3. Ре дов ној 
сед ни ци одр жа ној 4. ју ла одо брио је 2.500.000 ди на ра као по др шку одо бре ним про је к ти ма.

Пре по че та ка го ди шњих од мо
ра, у Ин же њер ској ко мо ри Ср би
је за вр ше но је по ла га ње струч
них ис пи та у јун ском ис пит ном 
ро ку 2013. го ди не. По ла га ње је 
одр жа но у пе ри о ду од 1. до 25. 
ју на. На по ла га ње струч них 
испитa иза шло је 611 кандидатa 
од ко јих је 582 кан ди да та успе
шно завршилo по ла га ње, 26 је 
упућенo на по прав ни ис пит из 
по себ ног де ла струч ног ис пи та, 
а три кан ди да та је упу ће но на 
по прав ни ис пит из оп штег де
ла струч ног ис пи та. 

Као и у прет ход ном ис пит ном 
ро ку, нај ве ћи број кан ди да та је иза
шао на по ла га ње струч ног ис пи та  
из обла сти енер гет ске ефи ка сно сти 
згра да, али се број кан ди да та ко ји 
по ла же струч ни ис пит за ту област 

по ла ко сма њу је. У јун ском ис пит
ном ро ку струч ни ис пит је по спе
ци јал но сти ма по ло жио сле де ћи 
број кан ди да та: за област енер гет
ске ефи ка сно сти згра да – 248 кан
ди да та; за ар хи тек тон ску стру ку – 73; 
за област ур ба ни зма – 15; за област 
про стор ног пла ни ра ња – ше сто ро; за 
гра ђе вин ску стру ку – 104; за ма шин
ску стру ку – 41; за елек тро тех нич ку 
стру ку – 64; за са о бра ћај ну стру ку 
– 15; за тех но ло шку стру ку  че тво
ро; за област ге о де зи је  ше сто ро; за 
област пеј за жне ар хи тек ту ре – пе то
ро; за област во до при вре да еро зив
них под руч ја – је дан кан ди дат.

Ка ко је пр ви на ред ни ис пит ни 
рок но вем бар ски, кан ди да ти има ју 
вре ме на да до 1. сеп тем бра под не су 
при ја ве за по ла га ње струч них ис
пи та у том ро ку. 

 Сло бо дан ка Си мић

од 611 кандидата 
– положило 582
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вр шних од бо ра ма тич них сек ци ја 
про јек та на та и из во ђа ча ра до ва у 
скла ду са Пра вил ни ком за су фи
нан си ра ње про је ка та. Ко ми си ја је 
при ја ве раз вр ста ла пре ма те ма ти
ци по под сек ци ја ма, ка ко би чла
но ви исте под сек ци је раз ма тра ли 
при ја ве из сво је обла сти, док су 
при ја ве, ко је су се од но си ле на ви
ше под сек ци ја, гру пи са не у гру пу 
мул ти ди сци пли нар них про је ка та 
и њих су раз ма тра ли сви чла но ви 
Ко ми си је. 

Основ ни прин цип рас по де ле нов
ча них сред ста ва у окви ру под сек
ци ја био је про пор ци о на лан број 
чла но ва од ре ђе не под сек ци је у од
но су на уку пан број чла но ва ма тич
них сек ци ја про јек та на та и из во ђа
ча ра до ва. Свој пред лог Ко ми си ја 
је до ста ви ла из вр шним од бо ри ма 
ма тич них сек ци ја Про јек та на та и 
Из во ђа ча ра до ва.

Из вр шни од бо ри МСП и МСИР 
усво ји ли су за су фи нан си ра ње 44 
зах те ва/про је ка та. Ово го ди шњи бу
џет за су фи нан си ра ње про је ка та 
из но сио је 2.5000.000 ди на ра. Због 
не до вољ них сред ста ва ко ја су из
дво је на за су фи нан си ра ње про је
ка та од би је но је 22 при ја ва иако су 
ис пу ња ва ли све тра же не усло ве. Из 
фор мал них раз ло га су одбачене 24 
пријаве: три ни су сти гле у про пи са
ном ро ку; две при ја ве ни су до ста
вље не на про пи са ном обра сцу; две 
при ја ве чи је су ак тив но сти за вр ше
не; јед на при ја ва ни је има ла оба
ве зни при лог уз зах тев (фи нан сиј
ски план) и ше сна ест при ја ва чи је 
ак тив но сти ни су би ле у скла ду са 
Пра вил ни ком за су фи нан си ра ње 
про је ка та.

Од 44 при ја ва ко је су усво је не 
за су фи нан си ра ње, у ка те го ри ју 
из да ва ња на уч но струч ног ча со
пи са, при руч ни ка и пу бли ка ци је 
спа да 10 зах те ва и то: Струч ни ча
со пис „Тех ни ка“ , Са ве за ин же ње ра 
и тех ни ча ра Ср би је; Ча со пис под 
на зи вом „Пут и са о бра ћај“, Срп ског 
дру штва за пу те ве; „Гра ђе вин ски 
ма те ри ја ли и кон струк ци је“, Дру
штва за ис пи ти ва ње и ис тра жи ва
ње ма те ри ја ла и кон струк ци ја Ср
би је; „Гра ђе вин ски ка лен дар 2013.“, 
Са ве за гра ђе вин ских ин же ње ра 
Ср би је; Ча со пис под на зи вом „За

шти та ма те ри ја ла“, Ин же њер ског 
дру штва за ко ро зи ју; Ча со пис под 
на зи вом „Во до при вре да“, Срп ског 
дру штва за од вод ња ва ње и на вод
ња ва ње; Гла сник Дру штва ар хи
те ка та Ни ша „Ар хи тект“, бр.41/42, 
Дру штва ар хи те ка та Ни ша; Струч
ни ча со пис под на зи вом „Ге о дет
ски бил тен“, Удру же ња ге о де та 
Цен трал не Ср би је; На ци о нал ни 
во де ћи ча со пис М51 „Во да и са ни
тар на тех ни ка“, Удру же ња за тех но
ло ги ју во де и са ни тар но ин же њер
ство; При руч ник за из ра чу на ва ње 
свој ста ва про це сних флу и да, ауто
ра проф. др Ср би сла ва Ге ни ћа.

У ка те го ри ји „књи гемо но гра фи
је“ спа да шест зах те ва и то: Књи
га „Об но вљи ви из во ри енер ги је и 
енер гет ска ефи ка сност“, Удру же ња 
ин те лек ту а ла ца за раз вој на у ке у 
Ср би ји „Срп ски ака дем ски цен тар“; 
Књи га „Опе ра ци о на ис тра жи ва ња
но ве ме то де у гра ди тељ ству“, Удру
же ња гра ђе вин ских ин же ње ра Ср

би је – УГИС; Књи га „При ме на фа зи 
ску по ва за ре ша ва ње про бле ма 
ви ше кри те ри јум ског од лу чи ва ња 
у гра ђе ви нар ству“, ауто ра др Ко се 
Го лић; Књи га „При ме на ве штач ких 
не у рон ских мре жа за пла ни ра ње 
и од лу чи ва ње у гра ђе ви нар ству“; 
Књи га „Мо гу ће ре мо ду ла ци је у 
зо ни за шти ће ног на сле ђа на при
ме ру ста рог град ског је згра у Кра
гу јев цу“, ауто ра мр Алек сан дра 
Руд ни ка Ми ла но ви ћа; Књи га „За 
европ ски Бе о град 1921–1922.: Про
јек ти са ме ђу на род ног кон кур са за 
Ге не рал ни план“, ауто ра Зла те Вук
са но вић Ма цу ре.

У ка те го ри ји „на уч но струч ни 
скуп, из ло жба, пре зен та ци ја, пре
да ва ња, про јек ти“ спа да 28 зах те
ва и то: 42. Кон фе рен ци ја о ко ри
шће њу и за шти ти во да „ВО ДА 2013.“, 
Срп ског дру штва за за шти ту во да; 
8. На уч ноструч но ме ђу на род но са
ве то ва ње под на зи вом „Оце на ста
ња, одр жа ва ње и са на ци ја гра ђе
вин ских обје ка та и на се ља“ Са ве за 
гра ђе вин ских ин же ње ра Ср би је; 5. 

На уч ноструч но ме ђу на род но са
ве то ва ње под на зи вом „Ге о тех нич
ки аспек ти гра ђе ви нар ства“, Са ве
за гра ђе вин ских ин же ње ра Ср би је; 
На уч но струч ни скуп под на зи вом 
„Ауто пут на прав цу Е761 од гра ни
це Ре пу бли ке Срп ске „Ко тро ман“ до 
По ја та“, II скуп, Срп ског дру штва за 
пу те ве „Via Vi ta“; Са ве то ва ње под 
на зи вом „Осве тље ње 2013.“, Срп
ског дру штва за осве тље ње; Се ми
нар на те му „Нај но ви ји стан дар ди 
из обла сти тех но ло ги је бе то на и 
њи хо ва при ме на“ Дру штва за ис
пи ти ва ње и ис тра жи ва ње ма те ри
ја ла и кон струк ци ја Ср би је; Кон фе
рен ци ја на те му „Фа са де и кро во ви 
у згра дар ству“, Дру штва за ис пи ти
ва ње и ис тра жи ва ње ма те ри ја ла 
и кон струк ци ја Ср би је; VII На уч но 
струч ни скуп из обла сти се и змич
ког ин же њер ства „Про јек то ва ње, 
про ра чун и из град ња се и змич ки 
от пор них зи да них згра да“, Удру же
ња ин же ње ра гра ђе ви нар ства, ге о

тех ни ке, ар хи тек ту ре и ур ба ни ста 
„Из град ња“; Са ве то ва ње на те му 
„Са вре ме ни ма те ри ја ли и по ступ
ци са на ци је гра ђе вин ских обје ка
та“, Удру же ња ин же ње ра гра ђе ви
нар ства, ге о тех ни ке, ар хи тек ту ре и 
ур ба ни ста „Из град ња“; Из ра да веб
сај та са ин тер ак тив ним ба за ма по
да та ка „До ко мо мо Ср би ја“ Дру штва 
ар хи те ка та Бе о гра да; Про грам пре
да ва ња и три би на До ко мо мо Ср би
ја, Дру штва ар хи те ка та Бе о гра да; 
На уч ноструч ни скуп „16. Сим по
зи јум тер ми ча ра Ср би је“, Ма шин
ског фа кул те та у Ни шу; Струч ни 
скуп са пра те ћом из ло жбом пос
већенoм на шем и свет ском про на
ла за чу и на уч ни ку Ни ко ли Те сли, 
Са ве за ин же ње ра и тех ни ча ра Ср
би је; Из ло жба по во дом Кон кур са 
„Порт фо лио 33/33“ у ор га ни за ци ји 
Euro pean ar chi tect d. o. o.; 34. Ме ђу
на род ни струч нона уч ни скуп под 
на зи вом „Во до вод и ка на ли за ци
ја ’13“, Са ве за ин же ње ра и тех ни
ча ра Ср би је; 44. Ме ђу на род ни кон
грес и изложбa о гре ја њу, хла ђе њу 

Основ ни прин цип рас по де ле нов ча них сред ста ва 
у окви ру под сек ци ја био је про пор ци о на лан број чла но ва 
од ре ђе не под сек ци је у од но су на уку пан број чла но ва 
ма тич них сек ци ја про јек та на та и из во ђа ча ра до ва

А В Г У С Т  2 0 1 3 .



68 ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕСУФИНАНСИРАЊЕ

и кли ма ти за ци ји, Са ве за ма шин
ских елек тро тех нич ких ин же ње ра и 
тех ни ча ра Ср би је; 2. Ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја о об но вљи вим из во
ри ма елек трич не енер ги је „МКО И
ЕЕ ’13“, Са ве за ма шин ских елек тро
тех нич ких ин же ње ра и тех ни ча ра 
Ср би је; Спе ци ја ли стич ки се ми нар 
на те му „Са вре ме на екс пло а та ци ја 
и одр жа ва ње обје ка та и опре ме во
до во да и ка на ли за ци је“ у са ра да њи 
са Гра ђе вин ским фа кул те том и до
би ја ње сер ти фи ка та о об у че но сти, 
Удружењa за тех но ло ги ју во де и са
ни тар но ин же њер ство; Сим по зи јум 
под на зи вом „Ин ста ла ци је и ар хи
тек ту ра 2013.“, у ор га ни за ци ји Ар хи
тек тон ског фа кул те та у Бе о гра ду; 
Ис тра жи вач ки про је кат „Тех но
ло шки па ра ме три осмот ске де хи
дра та ци је свињ ског ме са у ме ла си“, 
ауто ра Вла ди ми ра Фи ли по ви ћа; Ре
а ли за ци ја про јек та „Ме то до ло ги ја 
и ус по ста вља ње ге не ра ли зо ва ног 
Ха сап (HACCP) си сте ма у во до вод
ним ор га ни за ци ја ма – дру ги део 
за по че тог про јек та“, Са ве за ин же
ње ра и тех ни ча ра Ср би је; На ста вак 
успе шно ре а ли зо ва ног про јек та из 
2012.: „Вод но бо гат ство и исто риј
ско на сле ђе на рим ским пу те ви
ма у Ср би ји (VIA MI LI TA RIS), На
ци о нал ног ко ми те та за са рад њу 
са ме ђу на род ним хи дро ло шким 
ко ми те том УНЕ СКОа; Из ра да до
ку мен та „Од лу ка о ка на ли за ци
ји (ОК)“, На ци о нал ног ко ми те та 
за са рад њу са ме ђу на род ним хи
дро ло шким ко ми те том УНЕ СКОа; 
Се ри ја струч них пре да ва ња ин тер
ак тив них ра ди о ни ца у окви ру про
гра ма за уна пре ђе ње про јек то ва
ња те ле ко му ни ка ци о них мре жа 
и си сте ма“, у ор га ни за ци ји Мир
ја не Ја рић; Се ми нар на те му „Са
вре ме не ме то де тех нич ке ди јаг
но сти ке“, Дру штва одр жа ва ла ца 
сред ста ва ра да гра да По жа рев ца; 
На уч ноструч ни скуп под на зи вом 
„ЕТРАН 2013.“, Фа кул те та тех нич
ких на у ка у Чач ку; Елек трон ска 
пре зен та ци ја Дру штва ар хи те ка
та Но вог Са да, Дру штва ар хи те ка та 
Но вог Са да; Међународнa научнa 
кон ференцијa на те му „Еко ло ги ја 
у слу жби одр жи вог раз во ја“, Ме ђу
на род не Тех но ло шкоме на џер ске 
ака де ми је, Но ви Сад.   ■

Ивана Лазин

По ред број них ак тив но сти, 
пред ви ђе них Пла ном и про гра
мом ра да Ма тич не сек ци је ур
ба ни ста за 2013. го ди ну, је сте и 
рас пи си ва ње Кон кур са за су фи
нан си ра ње про је ка та из обла
сти ур ба ни зма, чи ји је глав ни 
циљ пру жа ње фи нан сиј ске по
мо ћи у ве зи су фи нан си ра ња 
про је ка та ко ји су од ин те ре са 
за уса вр ша ва ње ра да чла но ва 
Ко мо ре, а по себ но за чла но ве 
Ма ти чи не сек ци је ур ба ни ста.

Из вр шни од бор Ма тич не сек
ци је ур ба ни ста Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, на 33. ре дов ној сед ни ци 
одр жа ној 4. мар та 2013. го ди не, је 
име но вао Ко ми си ју за су фи нан си
ра ње про је ка та. Кон курс је рас пи
сан у днев ном ли сту „По ли ти ка“, 14. 
мар та 2013. го ди не.

На кон ис те ка про пи са ног ро ка 
за при ја вљи ва ње раз мо тре не су и 
про ве ре не ис пу ње но сти основ них 
усло ва по ме ну тих при ја ва (у скла
ду са кри те ри ју ми ма и ис пу ње но
сти усло ва у по гле ду ле ги ти ми те та 
под но си о ца зах те ва). Кон ста то ван 
је број и структ урa при спе лих при
ја ва, кла си фи ко ва не су, раз мо тре не 
у пле ну му и про ве ре на је њи хо ва 
ис пу ње ност усло ва из Кон кур са.

На рас пи са ни Кон курс при сти гло 
је 12 зах те ва/при ја ва и то: 10 зах
те ва у те мат ској обла сти Струч не 
пу бли ка ци је, пре зен та ци је (књи
га, ча со пис, CD/DVD, до ку ме нтар
ни филм и слич но) и софт ве ри, док 
су два зах те ва у те мат ској обла сти 
Ин ди ви ду ал не ак ци је и про јек ти. 

Одабрано је пет пројеката:
– Др На та ши Да ни ло вић Хри

стић, за пу бли ка ци ју – „Без бед ност 
ур ба них про сто ра“ ко ја пред ста вља 
од бра ње ну док тор ску ди сер та ци

ју „Ур ба ни стич коар хи тек тон ски 
еле мен ти за обез бе ђе ње ви шег 
сте пе на без бед но сти на јав ним 
град ским про сто ри ма“ ко ја је на
гра ђе на го ди шњом на гра дом „Ми
ло рад Ма цу ра“ и пред ста вља при
ли ку да се ши ра струч на јав ност 
упо зна са про бле ми ма ур ба не без
бед но сти. Фир ми „Neo li bris“ д.о.о, 
за елек трон ску ко лек ци ју ча со пи
са из ар хи тек ту ре и ур ба ни зма ко ја 
пред ста вља уса вр ша ва ње чла но ва 
обез бе ђи ва њем при сту па нај но ви
јим свет ским ча со пи си ма из обла
сти ур ба ни зма и ар хи тек ту ре.

– Дру штву ар хи те ка та Но вог Са
да, за струч ни ча со пис ДаНС ко ји 
ути че на раз вој са вре ме не ми сли 
у обла сти ар хи тек ту ре, ур ба ни зма 
и ди зај на, до но си и ин фор ма ци је 
из све та и пру жа чи та о ци ма за до
вољ ство и са зна ње о ства ра лач ким 
на по ри ма дру гих.

– При вред ном дру штву „Europe
an ar chi tect“ за струч ну пу бли ка ци
ју – „Ар хи тек тон“ ко ја пред ста вља 
пр ву срп ску пу бли ка ци ју по све ће
ну ур ба ни зму.

– Дру штву ар хи те ка та Ни ша за 
пу бли ка ци ју „Ар хи тек тон ски во
дич Ни ша“ чи ји би се ефе кат у ду
го роч ном пла ну мо гао огле да ти у 
за шти ти и об но ви вред них ар хи
тек тон ских зда ња, као и у па жљи
ви јим ин тер вен ци ја ма ка да је у 
пи та њу об но ва ових обје ка та.

Оста ле при ја ве, укуп но се дам, су 
 од би је не, по што про јек ти, на ве де
ни у зах те ви ма, ни су на ме ње ни 
ак тив но сти ма из до ме на уна пре
ђе ња ур ба ни стич ке стру ке и не до
при но се стру ков ном ин фор ми са њу 
чла но ва Ма тич не сек ци је ур ба ни
ста, као и због то га што ни су сти
гли у про пи са ном ро ку и на чи ну 
про пи са ном у кри те ри ју ми ма за 
су фи нан си ра ње про је ка та сек ци
је ур ба ни ста.   ■

Матична секција Урбаниста

Пет пројеката добија 
новчану помоћ
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Ве ра бу бо ња

Ре ГИ О НаЛ НИ цеН ТаР бе О ГРаД

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци ја оста лих тех нич ких 
стру ка (РО ОТЦ), ор га ни зо вао је 7. ма ја пре да ва ње: 
„Ак ци о ни план за при ме ну Европ ске кон вен ци је 
о пре де лу“. Пре да вач је би ла Не ве на Ва си ље вић, 
дипл. инж. шум. ко ја је на гла си ла да „са гле да на 
са те о риј ске ис тра жи вач ке плат фор ме, Европ ска 
кон вен ци ја о пре де ли ма пред ста вља ме та фо ру но
вог кон цеп та пла ни ра ња пре де ла. 

„Ова кво схва та ње је отво ри ло мо гућ но сти и пер
спек ти ве про мо ви са ња пла ни ра ња пре де ла као ин
стру мен та за ње ну им пле мен та ци ју у Ср би ји“, ре кла 
је Не ве на Ва си ље вић. „С тим са зна њем смо при сту пи
ли из ра ди Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср би је (ППРС). 
Ко ра ци за при ме ну кон вен ци је су би ли око сни ца тра
си ра ња пла нер ског при сту па пре де ли ма у ППРС 2020. 
На тај на чин је овај до ку мент до био све атри бу те ак ци
о ног пла на од но сно Про гра ма за при ме ну Кон вен ци је 
у Ср би ји. Као прав ни ин стру мент за им пле мен та ци
ју ППРС 2010–2020 де фи ни са на је: ин те гра ци ја про
бле ма ти ке пре де ла у За кон о пла ни ра њу и из град њи 
(оба ве за из ра де Сту ди је о пре де ли ма Ср би је и из ра да 
ка рак те ри за ци је пре де ла као де ла ин те грал ног пла
ни ра ња про сто ра на свим ни во и ма). Ако кон вен ци је 
раз у ме мо као до го вор о мо да ли те ти ма и пра ви ли ма 
по на ша ња, он да про бле ма ти ку при ме не Кон вен ци је 
тре ба при хва ти ти као отво ре ну пер спек ти ву за пла ни
ра ње пре де ла и пеј за жне ар хи тек те ко ји пре у зи ма ју 
од го вор ност за ње ну при ме ну у Ср би ји“. 

На кон пре да ва ња је усле ди ла рас пра ва, по сле ко
је је за кљу че но „да је те ма из у зет но ак ту ел на и да је 
нео п ход но на пра ви ти ра ди о ни це на ко ји ма би се ре
ша ва ла кон крет на пи та ња“.

Да на 9. ма ја у ор га ни за ци ји РО Под сек ци је ди пло
ми ра них ма шин ских ин же ње ра одр жа но је пре да ва
ње „Во да  ме ди јум у тер мо тех нич ким по стро је њи ма 

– При ме на но вих и ва же ћих стан дар да и оп ти ми за
ци ја опе ра тив них тро шко ва у овим ти по ви ма по стро
је ња“. Пре да вач је био Бо јан Сре те но вић, дипл. маш. 
инж., ОВЕX Ин же ње ринг.

Пре да ва ње је има ло два де ла: је дан ко ји се од но сио 
на ко тлов ске си сте ме, вре ло вод не и пар не, и дру ги део, 
ко ји се од но сио на во ду у во до рас хлад ним си сте ми
ма. По сле пре да ва ња усле ди ла су пи та ња и ди ску си
ја, што је по ди гло ква ли тет пре да ва ња. У ди ску си ји су 
уче ство ва ли слу ша о ци из пу бли ке и пре да вач. Из бор 
слај до ва са пре зен та ци је уз пре да ва ње би ће по ста
вљен на сај ту Ин же њер ске ко мо ре. Циљ пре да ва ња је 
пре зен та ци ја но вих и ва же ћих стан дар да и оп ти ми
за ци ја опе ра тив них тро шко ва у овим ти по ви ма по
стро је ња.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра (РО ПДМИ) ор га ни зо ва ла је 15. ма ја пре да ва ње: 
„Про јек то ва ње, мон та жа и оце њи ва ње уса гла ше но
сти пре ди зо ло ва них си сте ма да љин ског гре ја ња“ са 
пре да ва чем Дар ком Јо ва но ви ћем, дипл. маш. инж. из 
ком па ни је „Pro fes si o nal Con trol Gro up“ д. о. о. Циљ пре
да ва ња је об ја шње ње зах те ва ре фе рент ног стан дар
да СРПС ЕН 13941:2012. Ова вр ло ком плек сна област је 
у прет ход ним го ди на ма вр ло пре ци зно уре ђе на, ка
ко европ ским стан дар ди ма та ко и на шим стан дар
ди ма. По зна ва ње и при ме на ових стан дар да у фа за
ма про јек то ва ња, из ра де опре ме, мон та же, кон тро ле, 
оце њи ва ња уса гла ше но сти је ве о ма бит на у ци љу оп
ти ми за ци је тро шко ва, про ду жет ка жи вот ног ве ка ин
ста ла ци је и по ди за ња енер гет ске ефи ка сно сти це лог 
си сте ма. По сле пре да ва ња би ла је жи ва, кон струк тив
на и за ни мљи ва ди ску си ја у ко јој су уче ство ва ли при
сут ни чла но ви Под сек ци је, пре да вач и ор га ни за тор. 
Ово пре да ва ње је пр во ко је је у це ло сти сни мље но са 
ци љем по ста вља ња ви део за пи са и пре зен та ци је на 
сај ту Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци ја ди пло ми ра них гра
ђе вин ских ин же ње ра ор га ни зо вао је 17. ма ја, струч ну 
по се ту: „Оби ла зак са пре зен та ци јом – мост са ко сим 
за те га ма пре ко ре ке Ти се у ме сту Ада“ 

Од маја до јула 
преко 30 догађања

Од ма ја до по чет ка ју ла у осам ре ги о нал них цен та ра ор га ни зо ва но је пре ко три де сет ак ци ја и 
ак тив но сти, од пре да ва ња и три би на, пре ко из ло жби до струч них по се та гра ђе вин ским објек
ти ма – мо сто ви ма пре ко Ти се код Аде и гра ди ли шту Но вог мо ста на Ду на ву Зе мунБор ча где 
су би ли, пре све га гра ђе вин ски ин же ње ри, али и ин же ње ри дру гих стру ка из пет ре ги о нал них 
цен та ра: Бе о гра да, Но вог Са да, Су бо ти це, Чач ка и Ва ље ва
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Да на 20. ма ја РО ПДМИ (Под сек ци ја ди пло ми ра них 
ма шин ских ин же ње ра) ор га ни зо ва ла је пре да ва ње: 
„Мо гу ће уште де енер ги је за гре ја ње, елек трич не енер
ги је и во де у стам бе ним згра да ма при ме ном ин фор
ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја“. Пре да вач је 
био мр Радмилo Са вић, дипл. маш. инж. из ЈКП „Бе о
град ске елек тра не“. Пре да ва ње је има ло за циљ пре
зен ти ра ње ре зул та та тро го ди шњег пи лот про јек та из 
обла сти уште да енер ги је у стам бе ним згра да ма, ин
фор ми са ње циљ не гру пе о ре ал ним про бле ми ма „на 
те ре ну“. Пред мет су уште де то плот не енер ги је за гре ја
ње и хла ђе ње, елек трич не енер ги је и во де у стам бе ним 
згра да ма пу тем еду ка ци је и пру жа ња по себ них сер ви
са за сно ва ним на ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о ним 
тех но ло ги ја ма. Ак це нат је на мо гућ но сти по сти за ња 
зна чај них уште да без ула га ња зна чај них сред ста ва. 
Пи лот про је кат је су фи нан си ран од стрaне Европ ске 
ко ми си је. По сле 105 ми ну та тра ја ња пре да ва ња, усле
ди ла је ве о ма жи ва, кон струк тив на и за ни мљи ва рас
пра ва у ко јој су уче ство ва ли при сут ни, пре да вач и ор
га ни за тор. Пре да ва ње је у це ло сти сни мље но са ци љем 
по ста вља ња ви део за пи са и пре зен та ци је на сај ту Ин
же њер ске ко мо ре.

РО ПДГИ (Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра) организоваo је 21. ма ја три би ну са те мом: 
„Пре зен та ци ја За ко на о јав ним на бав ка ма“, на ко јој је 
мен тор/пре да вач би ла Љу бин ка Ко ва че вић ко ја је на 
ве о ма ја сан на чин под кре пљен кон крет ним при ме ри
ма, пре зен то ва ла на ве де ни за кон. Због број них про
бле ма код спро во ђе ња јав них на бав ки пу тем тен де ра, 
при ли ком из град ње обје ка та и ве ли ког ин те ре со ва ња 
свих ре ле вант них уче сни ка у том про це су, од ин же ње
ра свих стру ка до при вред них су бје ка та, ор га ни зо ва на 
је три би на на на ве де ну те му. Би ла је то дру га по ре ду 
три би на по сле до но ше ња За ко на о јав ним на бав ка
ма, са ци љем по ди за ња све сти чла но ва Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је ко ји уче ству ју у јав ним на бав ка ма као 
и дру штве не од го вор но сти у про це су јав них на бав ки, 
ка ко би се ра ци о нал ни је и бр же гра ди ли објект i, али 
још ви ше спре ча ва ла мо гућ но сти за ко руп ци ју уз са
но де фи ни са ње од ред бе За ко на о јав ним на бав ка ма. 
На кон из ла га ња усле ди ла је жи ва ди ску си ја у ко јој је 
пре да вач од го ва рао на кон крет не при ме ре при ме не 
За ко на о јав ним на бав ка ма.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци је ди
пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке (РО ПДЕИ) 24. 
ма ја одр жа но је пре да ва ње: „Ма ле хи дро е лек тра не  од 
иде је до гра ђе вин ске до зво ле“. Пре да ва ње је иза зва ло 
ве ли ко за ни ма ње та ко да је би ло при сут но 80 чла но ва 
Ко мо ре. Мо мир Ста но је вић, пред сед ник Под сек ци је 
елек тро ин же ње ра одр жао је увод ну реч и пред ста вио 
пре да ва ча Радомирa Милекићa, дипл. инж. ел. Основ
ни циљ пре да ва ња је био  упо зна ва ње слу ша ла ца са 
свим ре ал ним усло ви ма и ин же њер ским при сту пом 
при ли ком при пре ме, про јек то ва ња и из град ње ми ни 
хи дро е лек тра на. Ка ко је све ве ћа тен ден ци ја у ко ри
шће њу об но вљи вих из во ра елек трич не енер ги је, то 
ми ни хи дро е лек тра не као об но вљи ви из вор елек трич

не енер ги је пред ста вља ју атрак тив ну те му, а слу ша о
ци ма не до вољ но по зна ту про це ду ру. Пре да ва њем су 
об у хва ће не уоби ча је не про це ду ре при ба вља ња ад ми
ни стра тив не и тех нич ке до ку мен та ци је ко ја од го ва ра 
ма лим хи дро е лек тра на ма про точ ног ти па (сна га ма
њих од 1 МW), од но сно гру па хи дро е лек тра на за ко је 
ло ка циј ску и гра ђе вин ску до зво лу из да је над ле жна 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. За МХЕ сна ге ве ће од 1 
МW из да је се енер гет ска до зво ла од стра не Ми ни стар
ства енер ге ти ке, ру дар ства и за шти те жи вот не сре ди
не. Пре да вач Ми ле кић је при ка зао „Хо до грам ак тив
но сти на ре а ли за ци ји МХЕ“, ко ји про пи су ју за ко ни, 
уред бе и пра вил ни ци. Као и сва ки про је кат, и овај у 
ре а ли за ци ји има ве ли ки број кри тич них та ча ка, спор
них ак тив но сти, пре пре ка ко је се не ви де у пр ви мах, 
а ко је мо гу угро зи ти укуп ну ре а ли за ци ју МХЕ.

Прет по след њег да на у ма ју Под сек ци ја ди пло ми ра
них ин же ње ра елек тро тех ни ке (РО ПДЕИ) ор га ни зо ва
ла је пре да ва ње: „Ин фор ма тич ка без бед ност и ри зи ци 
по ве за ни са при ме ном ин фор ма ци о них и ко му ни ка
ци о них тех но ло ги ја“. Пре да вач је био мр Ра ду ле Шо
шкић, дипл. инж. ел. из „Те ле ком Ср би ја“. Циљ пре да
ва ња је био да пру жи пре глед основ них без бед но сних 
сла бо сти ко је су свој стве не са вре ме ним тех но ло ги ја ма 
и без бед но сних ри зи ка ко ји из то га про ис ти чу. Та ко ђе 
је ука за но на ве зу из ме ђу ових сла бо сти и про пу ста 
ко ји до њих до во де, као и зло у по тре ба ко ји мо гу да се 
по ја ве као по сле ди ца. Због из у зет но ло шег вре ме на, 
био је при су тан ма њи број уче сни ка, не го што је при
ја вље но. То ком пре да ва ња, при сут ни су по ста вља ли 
пот пи та ња, јер је те ма би ла вр ло за ни мљи ва. Пре да
вач је од го ва рао на пи та ња, а и до го во ре но је да сво
је пре да ва ње до ста ви Ин же њер ској ко мо ри, ка ко би 
би ло сви ма до ступ но на сај ту Ко мо ре.

Да на 27. ју на Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је ди пло
ми ра них ма шин ских ин же ње ра организоваo је пре
да ва ње: „Со лар но да љин ско гре ја ње“. Пре да вач је био 
Не над Ми ло ра до вић, дипл. маш. инж.

„Со лар но да љин ско гре ја ње (СДГ) је код нас још у 
по во ју и је ди но су ра ђе не по је ди не сту ди је оправ да
но сти“, ре као је Ми ло ра до вић. „И у све ту, осим скан

Предавање „Мале хидроелектране – од идеје 
до грађевинске дозволе“ изазвало је велико 
интересовање чланова коморе
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ди нав ских зе ма ља ко је има ју око 30 про це на та ма ње 
сун че вог зра че ња не го ми, а већ ко ри сте зна чај не из
гра ђе не ка па ци те те, ово је но ва област де ло ва ња ко ја 
до жи вља ва екс пан зи ју у по след њих два де сет го ди на. 
Ср би ја има зна ча јан по тен ци јал за ко ри шће ње со лар
ног да љин ског гре ја ња јер по сто ји мре жа да љин ског 
гре ја ња у ви ше од 50 гра до ва, а по вољ на је и ја чи на 
сун че вог зра че ња, та ко да ова ква по стро је ња мо гу ра
ди ти про фи та бил ни је не го на Се ве ру Евро пе“.

По што је област ин тер ди сци пли нар на, на пре да ва
њу су из ло же не ге не рал не ства ри о со лар ном да љин
ском гре ја њу, ње го ве пред но сти и огра ни че ња, при
ка за ни су ре зул та ти сту ди ја оправ да но сти ве за них за 
при ме ну СДГ на Це ра ку и Ба тај ни ци у окви ру ЈКП БЕ, 
тех нич ка ре ше ња и си сте ми са рав ним пло ча стим со
лар ним при јем ни ци ма, ва ку ум ским це ви ма и со лар
ним кон цен тра то ри ма, зна ча ју аку му ла то ра то пло те 
за СДГ, као и о сма ње њу еми си је СО2. 

Ре ГИ О НаЛ НИ цеН ТаР НО ВИ СаД

Да на 15. ма ја у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра 
Под сек ци је ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра 
одр жа но је пре да ва ње: „Опре ма под при ти ском, 
сфер ни ре зер во а ри, теч ни нафт ни гас, про це на ри
зи ка“. Пр ви пре да вач је био мр Зво ни мир Бук та, 
дипл. маш. инж. про фе сор стру ков них сту ди ја на 
Ви со кој тех нич кој шко ли у Но вом Са ду, ру ко во ди
лац Тех нич ке ла бо ра то ри је у ХИ ПОЛ а. д. Оџа ци, 
са те мом „Опре ма под при ти ском, Европ ске ди рек
ти ве за ОПП, но ви при ступ, ста ри и но ви про пи си 
за ОПП у Ср би ји“. Дру ги пре да вач је био Дра ган 
Ми ло ше вић, дипл. маш. инж, са те мом: „От ка зи 
ОПП, теч ни нафт ни гас, про це на ри зи ка и по сле
ди це евен ту ал ног уде са код сфер них ре зер во а ра 
за ТНГ“. Циљ овог пре да ва ња је да упо зна чла но
ве Ин же њер ске ко мо ре Ср би је са при ме ном но вих 
Пра вил ни ка/Стан дар да.

У пе ри о ду од 15. до 29. ма ја Ре ги о нал ни од бор Под
секцијe ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре у су
ор га ни за ци ји са Дру штвом ар хи те ка та Но вог Са да 
(ДаНС), ор га ни зо вао је из ло жбу: „Ар хи тек та као ства
ра лач ка лич ност“, у про сто ри ја ма ДаНСа. На из ло жби 
је при ка зан део ма ги стар ског ра да „Ис ку ство ме ста – 
струк ту ре зна че ња и кон струк ци је иден ти те та чо ве
ка и про сто ра“, ар хи тек те Ани це Или јин, ура ђе ног на 
од се ку за сцен ски ди зајн Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а 
од бра ње ног 2010. го ди не. Фо то граф ски за пи си ко ји чи
не из ло жбу на ста ли су кре та њем кроз про сто ре ме ста 
и ам би јен те. Фо то гра фи је Ани це Или јин су по ет ска 
пред ста ва ам би јен тал них ква ли те та про сто ра пре не го 
објек тив на до ку мен та ци ја ње го ве ма те ри јал но сти.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре 
у са рад њи са ДаНСом од 15. ма ја до 10. ју на ор га ни зо
ва ла је из ло жбу: „Сред ства ис тра жи ва ња ар хи те ка та, 
цр те жи, фо то гра фи је, мо де ли“, у про сто ри ја ма ДаНСа 
у Но вом Са ду. Пр ви те мат ски блок под на зи вом „Фо

то гра фи ја у ар хи тек тон ском ства ра ла штву“ чи не че
ти ри са мо стал не из ло жбе но во сад ских ар хи те ка та у 
чи јем ра ду је за сту пље на фо то гра фи ја. Та ко су по ред 
Ани це Или јин, још, сук це сив но, из ла га ли Ве сна Сто
ја ко вић, Дра га на Мар ја но вић и Та тја на Ба бић са са
рад ни ци ма. 

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци је ди
пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке одр жа но је 16. 
ма ја пре да ва ње: „Ви со ко енер гет ски ефи ка сни објек ти 
у си сте му одр жи вог раз во ја (ze ro energy ho u se)“. Пре
да ва ње је одр жао Ми ро слав Си ме у но вић, дипл. инж. 
ел. члан Из вр шног од бо ра Ма тич не сек ци је из во ђа ча 
ра до ва (ИО МСИР), вла сник фир ме „Елек тро про јект“. 
У окви ру пре да ва ња из ло же на су ис ку ства у при ме
ни „зе ле не енер ги је“ у јед ном ин ду стриј ском објек ту 
у Чач ку. На рав ном кро ву објек та по ста вље ни су сун
ча ни па не ли за про из вод њу елек трич не енер ги је, ко ја 
се по уго во ру са ЕПС ис по ру чу је у си стем ЕПС. Та ко ђе 
су при ме ње не но ве тех но ло ги је за при род но гре ја ње 
и хла ђе ње уз над гле да ње ста ња објек та по мо ћу SCA
DA си сте ма (си сте ма за кон тро лу и при ку пља ње по
да та ка). Пу тем ра чу на ра са мо је дан рад ник има увид 
у ста ње објек та и то: да ли у не кој про сто ри ји има или 
не ма љу ди, да ли су про зо ри отво ре ни или не, да ли су 
све тла упа ље на и дру ги по тро ша чи или не и сл. Пре
ма то ме се ауто мат ски ре гу ли ше и тем пе ра ту ра у про
сто ри ја ма и по сти же оп ти мал но ста ње ко ри шће ња и 
утро шка енер ги је. Због ис по ру ке стру је ЕПС обје кат 
се тре ти ра и као по вла шће ни по тро шач са ви ше го ди
шњим фик сним уго во ром. У то ку ви ше ме сеч не екс
пло а та ци је у зим ском и про лећ ном пе ри о ду до би је ни 
су по вољ ни ји ефек ти од про јек то ва них, та ко да се пре
по ру чу је да ља ре а ли за ци ја ова квих обје ка та. Ин те рес 
за ово пре да ва ње је био ве ли ки по што је пре ко сај та 
ИКС би ло при ја вље но 106 уче сни ка свих стру ка (до са
да нај ве ћи број за не ку ма ни фе ста ци ју у РК ИКС у Но
вом Са ду), али је мо гло да му при су ству је са мо оно ли
ко ко ли ко до пу шта рас по ло жи ви про стор са ле.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех
ни ке (РО ПДИЕ) ор га ни зо ва ла је 23. ма ја пре да ва ње: 
„Тех но ло шки парк у Но вом Са ду – при каз про јект них 
ре ше ња ауто ма ти ке, елек тро и ин фор ма ци о них тех
но ло ги ја“. Пре да вач је био проф. др Во јин Шенк ко ји 
је од мах оце нио да Тех но ло шки парк „има за циљ да 
по мог не пред у зет ни ци ма ко ји за по чи њу но ви по сао 
(startup), као и раз вој у обла сти ви со ких тех но ло ги ја 
(ви ше од 8 од сто ин ве сти ци ја у обла сти ис тра жи ва ња 
и раз во ја). У Но вом Са ду НТП би тре ба ло да до при не
се уна пре ђе њу еко ном ске струк ту ре Вој во ди не, раз ви
ја њу ње ног људ ског ка пи та ла. Спе ци фич ни ци ље ви 
НТП од но си ли би се на обез бе ђи ва ње рад ног про сто
ра, по слов них и ко му нал них услу га као ис пла ти вог 
на чи на за ства ра ње и раз вој пред у зе ћа, ши ре ње по
слов не ин фра струк ту ре и кон ку рент ност ре ги о нал них 
но во о сно ва них (startup) пред у зе ћа, до ла зак стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја у та пред у зе ћа (до ка пи та ли
за ци ја), ко мер ци ја ли за ци ју уни вер зи тет ског ис тра
жи ва ња, уна пре ђи ва ње тех но ло шких и ме на џер ских 
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мо гућ но сти startup пред у зе ћа у Но вом Са ду и ши ре. У 
за кључ ку је на гла ше но да је про мо ци ја но вих тех но ло
ги ја ва жан и нео п хо дан ко рак ка ства ра њу еко но ми је 
и дру штва за сно ва ног на зна њу, на тај на чин по ве ћа
ва ју ћи стан дард жи во та у чи та вом под руч ју.

То ком два мај ска да на (23–24.) Ре ги о нал ни од бор 
Под сек ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра, 
у са рад њи са Де парт ма ном за гра ђе ви нар ство, Фа
кул те та тех нич ких на у ка Но во сад ског уни вер зи те
та и Дру штвом гра ђе вин ских ин же ње ра Но вог Са да, 
организоваo је Кон фе рен ци ју: „Са вре ме на гра ђе вин
ска прак са 2013“, у Цен тру за при вред нотех но ло шки 
раз вој Вој во ди не (ЦеП ТОР) на Фру шкој го ри. При сут
ни су би ли екс пер ти из зе мље и ино стран ства ко ји су 
при ка за ли ста ње раз во ја на у ке и стру ке и тен ден ци је 
раз во ја у на ве де ним обла сти ма. Те ме Кон фе рен ци
је су би ле ра зно вр сне и за хва ти ле су ви ше обла сти 
гра ди тељ ства. Пред ста вље на су нај но ви ја до ма ћа и 
стра на до стиг ну ћа из сле де ћих те мат ских обла сти: 
Трен до ви у из град њи мо сто ва у Ру му ни ји; Ути цај про
мен љи вог оп те ре ће ња на по на ша ње бе тон ских еле
ме на та кроз вре ме; Спе ци фич но сти у про јек то ва њу 
мо стов ских кон струк ци ја за ко ри шће ње при ве ћим 
бр зи на ма; Про је кат и из град ња ви ја дук та у скло пу 
пе тље „Ба тај ни ца“ оби ла зни ца око Бе о гра да, сек тор 
А1; Из град ња мо ста Зе мун – Бор ча на Ду на ву са при
ступ ним са о бра ћај ни ца ма; Се и змич ко по на ша ње тра
ди ци о нал них ка ме них му на ра у Бо сни и Хер це го ви
ни; Ме ре ње и ана ли за ста ња еле ме на та Же ле знич ке 
ин фра струк ту ре; Ин же њер ске оп ти ми за ци је у гра ђе
ви нар ству при ме ном ме то да ме ког про гра ми ра ња; 
Ста тич ко проб но оп те ре ће ње ши по ва ве ли ког преч
ни ка; Екс пе ри мен тал на и те о риј ска ана ли за про би
ја ња те ме ља са ма ца осло ње них на де фор ма бил ну 
под ло гу; Из во ђе ње ра до ва на из град њи тер ми на ла 
за скла ди ште ње и пре то вар нафт них де ри ва та; Одр
жа ва ње пу те ва по прин ци пу „Out put and per for man ce 
ba sed“; Об но ва омо та ча пре фа бри ко ва них ви ше спрат
них стам бе них згра да; Мо де ли се зон ских тем пе ра ту
ра ас фалт них по вр ши на ко ло во за.

У пе ри о ду од 12. ју на до 10. ју ла у ор га ни за ци ји Под
сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре (РО 
ПДИА) и су ор га ни за ци ји са Дру штвом ар хи те ка та Но
вог Са да (ДаНС), одр жа на је из ло жба: „Кон курс за нај
бо љи ма стер рад у прет ход ној го ди ни“, у про сто ри ја ма 
ДаНСа. На и ме, ове две ор га ни за ци је по кре ну ле су ци
клус из ло жби „Око ар хи тек ту ре“, Пр ви те мат ски блок 
– фо то гра фи ја у ар хи тек тон ском ства ра ла штву“. 

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је ОТЦ ор га ни зо вао је 
13. ју на пре да ва ње: „Спо ме ни ци при ро де – за шти ће
ни пар ко ви Но вог Са да“. Пре да вач је би ла Све тла на 
Ку зма но вић, дипл. инж. пољ. 

У раз ли чи том вре мен ском пе ри о ду у ци љу за шти
те, очу ва ња и уна пре ђе ња би о ло шке и пре де о не ра
зно вр сно сти, од ре ђе на под руч ја гра да Но вог Са да, на 
осно ву Сту ди ја По кра јин ског за во да за за шти ту при
ро де и скуп штин ских од лу ка (гра да Но вог Са да и Ре
пу бли ке Ср би је) про гла ше на су као за шти ће на при

род на до бра и уста но вље ни су ре жи ми за шти те. Као 
упра вљач од ре ђен је ЈКП Град ско зе ле ни ло, Но ви Сад. 
За шти ће на при род на до бра у Но вом Са ду чи не пар ко
ви (Ка ме нич ки, Фу то шки и Ду нав ски парк) и шест по
је ди нач них ста ба ла (че ти ри пла та на, ко при вић и дуд) 
на те ри то ри ји гра да. Пре зен то ван је мо дел упра вља
ња на пред на ве де ним пар ко ви ма и ста бли ма. Ком
плек сан и све о бу хва тан на чин упра вља ња је ука зао 
на из у зе тан зна чај исто риј ског, кул ту ро ло шког, со ци
јал ног и дру гог на сле ђа на шег гра да за сва ко за шти
ће но при род но до бро.

Да на 19. ју на Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је ди пло
ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра ор га ни зо вао је пре
да ва ње: „По тре бе за об но вом омо та ча пре фа бри ко
ва них стам бе них згра да у Но вом Са ду“. Пре да вач је 
би ла до цент др Мирјанa Ла бан, дипл. грађ. инж. ко ја 
је упо зна ла при сут не са ти по ви ма при ме ње них си сте
ма мон та жне из град ње ста но ва у Но вом Са ду, као и са 
ло ка ци ја ма ових ка рак те ри стич них ур ба них бло ко ва 
на те ри то ри ји гра да. Де таљ ни је су опи са ни омо та чи 
(фа са де згра да), њи хов са став и свој ства. Дат је и кра
так пре глед ста ња ис тра жи ва ња у дру гим европ ским 
зе мља ма да би се сте као увид у ста ње у са вре ме ној 
гра ди тељ ској прак си. На осно ву ком па ра ци је зах те
ва них пер фор ман си (тех нич ких про пи са) у вре ме из

град ње згра да и са вре ме них зах те ва по ва же ћим про
пи си ма, као и до дат них ис тра жи ва ња и про ра чу на, дат 
је пре глед по тре ба за уна пре ђе њем тех нич ког ста ња, 
тер мич ке за шти те, звуч не изо ла ци је, хи дро и зо ла ци је, 
се и змич ке ста бил но сти и по жар не без бед но сти пред
мет них обје ка та. Пред ло же не су од го ва ра ју ће ме то
де про це не ста ња и мо дел уна пре ђе ња пе фор ман си 
омо та ча пред мет них обје ка та. Из ло же ни су и при ме
ри до бре прак се из зе ма ља ко је су нај ви ше на пре до
ва ле у овој обла сти. 

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих тех
нич ких стру ка (РО ПОТЦ) ор га ни зо ва ла је 20. ју на три
би ну: „Ис ку ства у про из вод њи и при ме ни тех но ло шко 
 ма шин ског про јек та по стро је ња за про из вод њу би о
га са“. Пре да вач Ср ђан Сми ља нић, дипл. инж. арх. је у 

Подсекција дипломираних грађевинских 
инжењера организовала је посету градилишту 
моста Земун – Борча преко Дунава
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увод ном де лу из ло жио основ ну про бле ма ти ку да на
шње си ту а ци је у сми слу тре нут ног ста ња у енер ге ти
ци код нас, штет не ути ца је ко је оства ру ју по љо при
вред не и пре храм бе не де лат но сти и ко је су ме то де 
за њи хо во убла жа ва ње или укла ња ње. При ка за ни су 
тре нут ни по тен ци ај ли об но вљи вих из во ра енер ги је и 
оба ве зе ко је је Ср би ја пре у зе ла при сту па њем у Енер
гет ску за јед ни цу Ју го и сточ не Евро пе, за тим, основ ни 
па ра ме три би о га са, из ко јих си ро ви на се до би ја, ко
је ко ли чи не мо гу да се оче ку ју из раз ли чи тих из во ра. 
При ка за ни су основ ни тер мич ки па ра ме три и ко је ко
ли чи не за ме њу ју екви ва лент не ко ли чи не лож уља и 
при род ног га са, као и це ло ку пан про цес про из вод ње 
би о га са, од при пре ме основ них си ро ви на, пре ко тран
спор та, са мог про це са фер мен та ци је и трет ма на оста
та ка од ко јих се пра ви елек трич на и то плот на енер
ги ја, и теч но и чвр сто при род но ђу бри во. На кра ју је 
пред ста вљен и ти пи чан при мер по стро је ња од 1 MW 
и по ка за ни су прак тич ни ре зу ла ти са прак тич ним и 
фи нан сиј ским аспек ти ма.

Се дам да на ка сни је, 27. ју на, иста Под сек ци ја (РО 
ПОТЦ) ор га ни зо ва ла је пре да ва ње: „Осно ве при сту пач
но сти кон цепт ди зај на за све“. Пре да ва ње је одр жао 
Ми о драг Почучa, дипл. инж. са об. и при сут не ин фор
ми сао о до ма ћој за кон ској ре гу ла ти ви из ове обла сти, 
по себ но о но во у сво је ном под за кон ском ак ту За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи – Пра вил ни ку о тех нич ким 
стан дар ди ма при сту пач но сти. Кроз основ не прин ци пе 
при сту пач но сти ди зај на за све, ука за на је по тре ба за 
усва ја њем но вог на чи на ди зај ни ра ња / про јек то ва ња 
чо ве ко вог окру же ња ко ји тре ба да омо гу ћи ства ра ње 
при сту пач ног окру же ња, про из во да, услу га и сер ви са 
за све по тен ци јал не гру пе ко ри сни ка.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци је ди
пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра учи ње на је 28. 
ју на стручнa посетa гра ди ли шту мо ста пре ко Ду на ва у 
Зе му ну. Чла но ве Kоморе до че као је пред став ник фир
ме Chi na Road and Brid ge Cor po ra cion (CRBC), од го вор
ни из во ђач ра до ва Ми ле та Ма шо вић, дипл. грађ. инж. 
У са ли ба зе CRBC одр жао je пре зен та ци ју о ди на ми ци 
и де та љи ма град ње. На кон пре зен та ци је оти шло се у 
оби ла зак гра ди ли шта мо ста. Мост са пра те ћим са о
бра ћај ни ца ма пред ста вља ре ги о нал ну ве зу Бе о гра да и 
Ју жног Ба на та, са кључ ном уло гом по бољ ша ња про то
ка са о бра ћа ја из ме ђу Сре ма и Ба на та, што ће исто вре
ме но по бољ ша ти по сто је ћу ур ба ну са о бра ћај ну мре
жу у Бе о гра ду. Но ви мост пре ко Ду на ва је прет ход но 
на прег ну та ар ми ра но бе тон ска кон струк ци ја укуп не 
ду жи не око 1.500 ме та ра, док је ду жи на при ступ них 
са о бра ћај ни ца око 21 ки ло ме та ра. Обез бе ђен је га ба
рит плов ног пу та Ду на ва, као ме ђу на род не ре ке. Про
јек то ва на кон струк ци ја мо ста се са сто ји од глав не и 
инун да ци о не кон струк ци је на де сној оба ли ра спо на 
2 x 48 ме та ра, а на ле вој оба ли 15 x 48 ме та ра. Глав на 
кон струк ци ја је кон ти ну ал ни но сач ко ји пре мо шћу је 
Ду нав са три ра спо на, 95+172+95 ме та ра. Сан ду ча сти 
по преч ни пре сек но са ча је про мен љи ве ви си не ко ја 
се кре ће од 10 ме та ра код цен трал ног сту ба до че ти ри 

ме тра у сре ди ни ра спо на, до њи део пло че је у па ра
бо ли. За вр ше так из град ње мо ста пред ви ђен је за ок
то бар 2014. го ди не.

Ре ГИ О НаЛ НИ цеН ТаР НИШ

Чла но ви Под сек ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра су 17. ма ја до шли у струч ну по се ту фа
бри ци „Фи јат ауто мо би ли Ср би ја“ у Кра гу јев цу, у 
ор га ни за ци ји РО ДГИ. Ова по се та је ре а ли зо ва на 
уз по др шку Ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац. Ка ко 
је тог да на у то ку би ла ре а ли за ци ја Мај ских су сре
та – тра ди ци о нал не ак тив но сти ин же ње ра Кра гу
јев ца, уче сни ци струч не по се те из Ни ша има ли су 
при ли ку да се ода зо ву по зи ву ко ле га и да при су
ству ју по ме ну тој ма ни фе ста ци ји ко ја је прет хо ди
ла по се ти. Шет њом кроз цен тар Кра гу јев ца ко ле ге 
из Ни ша су се упо зна ле са уре ђе њем цен трал ног 
град ског је згра на пу ту за му зеј „Ста ра То по лив
ни ца“ ко ји пред ста вља пр ви ин ду стриј ски обје кат 
из гра ђен у Ср би ји, чи ме су ор га ни за то ри же ле ли 
да обе ле же 160. го ди шњи цу ин ду стри ја ли за ци је у 
Евро пи ко јој се Ср би ја при дру жи ла гра де ћи овај 
обје кат 1868. го ди не. За тим је усле дио оби ла зак 
ФАСа, јед ној од нај мо дер ни јих фа бри ка из гра ђе
них по след њих го ди на на Бал ка ну. За јед нич ким 
уче шћем ре ги о нал них цен та ра Кра гу јев ца и Ни ша 
у ре а ли зи ца ји ове ак тив но сти, на ста вље на је до са
да шња успе шна ме ђу ре ги о нал на са рад ња. 

У пе ри о ду од 18. до 25. ма ја у ор га ни за ци ји Ре ги о
нал ног од бо ра Под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра 
ар хи тек ту ре одр жа на је из ло жба у окви ру кул тур не 
ма ни фе ста ци је на ни воу Ср би је и све та – Ноћ му зе ја 
„Ар хи тек тон ски во дич Ни ша“. Се ри јал од че ти ри из ло
жбе ко је су/ће пред ста ви ти ни шку ар хи тек ту ру од 1878. 
го ди не, ка да је Ниш осло бо ђен од Ту ра ка, па све до да
на шње ар хи тек ту ре за по чет је 2011. го ди не. На до са да 
ре а ли зо ва ним из ло жба ма при ка за но је 200 обје ка та 
на ста лих у пе ри о ду од 1878–2012. го ди на. На мај ској из
ло жби при ка за но је 100 ода бра них обје ка та у фор ма ту 
50x70 цен ти ме та ра, штам па них у бо ји на пур пе ни. Ова 
из ло жба пред ста вља основ за из ра ду Ар хи тек тон ског 
во ди ча Ни ша ко ји тре ба да бу де пре зен то ван по чет ком 
ок то бра на Да ни ма ар хи тек ту ре Ни ша. 

По след њег да на ма ја у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног 
од бо ра По де скци је ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке ор га ни зо ва на је три би на: „Пре зен та ци ја но вих 
тех нич ких усло ва и ре гу ла ти ва из обла сти те ле ко му
ни ка ци ја  Пра вил ник о елек трон ским ко му ни ка ци
о ним мре жа ма“. Ме ди ја тор три би не био је Вла ди мир 
Стан ко вић дипл. инж. ел. док је o на ве де ним до ку мен
ти ма го во рио Бра ни слав Јо ва ле кић дипл. инг. ел. из 
слу жбе за тех нич ке про пи се Ре пу блич ке аген ци је за 
елек трон ске ко му ни ка ци је (РА ТЕЛ). „Пра вил ник о тех
нич ким и дру гим зах те ви ма при из град њи пра те ће 
ин фра струк ту ре по треб не за по ста вља ње елек трон
ских ко му ни ка ци о них мре жа, при па да ју ћих сред ста
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ва и елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме при ли ком 
из град ње по слов них и стам бе них обје ка та“ об ја вљен 
је у Слу жбе ном гла сни ку РС бр. 123/2012, а у при ме ни је 
од 05. ја ну а ра 2013. го ди не. Пра вил ник је до не ло Ми ни
стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни
ка ци ја, на пред лог Ре пу блич ке аген ци је за елек трон
ске ко му ни ка ци је. Ка ко је овим Пра вил ни ком по пр ви 
пут ре гу ли са на област елек трон ских ко му ни ка ци о них 
мре жа у из град њи обје ка та, од лу чи ли смо да кроз ор
га ни за ци ју јед не ова кве три би не упо зна мо ин же ње ре 
са пред мет ном ма те ри јом, с об зи ром да је до но ше ње 
ова ко бит ног про пи са про шло до ста не за па же но.

На кон пре зен та ци је Пра вил ни ка, про гра мом је би
ла пред ви ђе на ана ли за по сто је ћег ста ња и пла ни ра ње 
да љег раз во ја елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа у 
стам бе ним и по слов ним објек ти ма. У овом де лу три
би не реч су има ли и Ди а на Гли го ри је вић, еко но ми ста, 
пред став ни ца ком па ни је Te le  Gro up, ко ја је го во ри ла 
о ис ку стви ма у до са да шњем ра ду на по љу елек трон
ских ко му ни ка ци о них мре жа, као и Дра ган Ми ло ше
вић дипл. инг. ел., пред став ник ком па ни је ICP Te le ves 
из Ни ша, ко ји је дао кра ћу ана ли зу по сто је ћег ста ња 
ка блов ских ди стри бу тив них и за јед нич ких ан тен ских 
си сте ма. Циљ ова квог при сту па је био да се при сут ни 
чла но ви Ко мо ре и дру ги уче сни ци ску па под стак ну 
на ана ли тич ко раз ми шља ње и ди ску си ју.

Ре ги о нал ни цен тар Ниш, ор га ни зо вао је 27. ју на у 
Свр љи гу три би ну на те му „Ко ри шће ње об но вљи вих 
из во ра енер ги је на при ме ру оп шти не Свр љиг“. На по
чет ку ра да три би не го во ри ли су Иван Ри стић, дипл. 
инж. маш. ко ор ди на тор Ре ги о нал них од бо ра Ма тич
не сек ци је из во ђа ча ра до ва ко ји је у увод ном обра
ћа њу ука зао на зна чај ко ри шће ња ОИЕ, об зи ром на 
при сту пач ност ових ре сур са у Ср би ји, Здрав ко Ко стић, 
на чел ник Оп штин ске упра ве Свр љиг за хва лив ши се 
ИКС РЦ Ниш што је пре по знао на пор ко ји Свр љиг ула
же у при вла че њу ин ве сти ци ја у овој обла сти. Част да 
отво ри скуп при па ла је Љу би ши Стој ко ви ћу, за ме ни ку 
пред сед ни ка оп шти не, ко ји је уз по здрав не ре чи ис
та као основ не раз вој не прав це оп шти не Свр љиг, као 
и зна чај ор га ни зо ва ња три би не на те му ОИЕ. Ис пред 
ор га ни за ци о ног од бо ра, и као ме ди ја тор три би не, го
во ри ла је Та ма ра Јо ва но вић, дипл. инж. арх, на те му 
ве за ну за ин фра струк тур не си сте ме и ка пи тал не про
јек те пред ви ђе не Про стор ним пла ном оп шти не Свр
љиг, усво је ном 2012. го ди не. Овим пла ном пред ви ђе
но је да се ло ка ци је обје ка та ко је ко ри сте об но вљи ве 
из во ре енер ги је (енер ги ју сун ца, ве тра, во де, би о ма се) 
од ре де у скла ду са усло ви ма ко је про пи су ју над ле жни 
оп штин ски и др жав ни ор га ни. За ло ци ра ње по тен ци
јал них ми ни хи дро е лек тра на ови усло ви су де таљ но 
на бро ја ни, као и основ ни прин ци пи функ ци о ни са ња, 
пре но са енер ги је и ути ца ја на окру же ње.

Усле ди ло је пре да ва ње Ми ла на Ми ло са вље ви ћа, 
дипл. инж. маш, из За во да за ур ба ни зам Ниш, ко јим 
је де таљ но при ка зан трет ман ОИЕ у ва же ћим за ко ни
ма, пра вил ни ци ма, стра те ги ја ма и дру гим до ку мен
ти ма. Раз ма тран је За кон о енер ге ти ци, На ци о нал на 

стра те ги ја одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са и 
до ба ра, По јед но ста вље ни на ци о нал ни ак ци о ни план 
за об но вљи ве из во ре енер ги је, Уред ба о ме ра ма под
сти ца ја за по вла шће не про из во ђа че елек трич не енер
ги је и Уред ба о усло ви ма и по ступ ку сти ца ња ста ту са 
по вла шће ног по тро ша ча.

Пред став ник РРА Југ, Иван Пет ко вић, дипл. ек, ме на
џер Сек то ра за раз вој ин фра струк ту ре и одр жи ви раз
вој, пре зен то вао је фи нан сиј ски и еко ном ски аспект 
из град ње обје ка та у функ ци ји ОИЕ. Сви при сут ни, ме
ђу ко ји ма ве ћи на ин же ње ра, има ли су при ли ку да се 
ин фор ми шу о свим мо гу ћим из во ри ма фи нан си ра ња 
и на чи ну кон ку ри са ња про је ка та у обла сти ОИЕ. Иван 
је ис та као 2013. го ди ну као го ди ну за тва ра ња по је ди
них фон до ва, што би, об зи ром на зна чај на пре о ста ла 
сред ства, тре ба ло ис ко ри сти ти као по вољ ност за кон
ку ри са ње у овој го ди ни. На гла сио је из у зет но ма ли 
про це нат ко ри шће ња до ступ них фон до ва, на ро чи то 
из тзв. „ди рект них“ из во ра.

Дру га гру па пре да ва ња има ла је за циљ да при чу 
о об но вљи вим из во ри ма „ло ка ли зу је“ на при ме ру 
оп шти не Свр љиг. Увод но из ла га ње има ла је Го ста на 
Ми хај ло вић, дипл. инж. грађ, шеф Од се ка за ур ба
ни зам, стам бе ноко му нал не де лат но сти и гра ђе ви
нар ство Оп штин ске упра ве Свр љиг. На ве де не су кон
крет не ак тив но сти ве за не за из да ва ње ин фор ма ци ја 
о ло ка ци ји, ло ка циј ских и гра ђе вин ских до зво ла за 
објек те у функ ци ји ко ри шће ња ОИЕ, на кон усва ја ња 
Про стор ног пла на оп шти не као кров ног до ку мен та. 
Из да те су ло ка циј ске до зво ле за две МХЕ, а за ло ка
ци ју на под руч ју КО Ти јо вац из да та је гра ђе вин ска 
до зво ла за из град њу со лар ног фо то на пон ског по стро
је ња сна ге 1МW.

По след ња два пре да ва ња би ла су ве за на за сам по
вод одр жа ва ња три би не, из град њу со лар не елек тра не 
на под руч ју КО Ти јо вац у оп шти ни Свр љиг. Пла ни ра не 
су две ин ве сти ци је на су сед ним ло ка ци ја ма, о ко ји ма 
су го во ри ли проф. др. Бо рис Дум нић из Цен тра за об но
вљи ве из во ре и ква ли тет елек трич не енер ги је Уни вер
зи те та у Но вом Са ду и за ступ ник ин ве сти то ра GS ТWО 
д. о. о. Но ви Сад, Ми лан Цви је ти но вић. За ону ма њу, сна
ге 1МW и вред но си ви ше од ми ли он евра, при ка зан је 
про је кат, са аспек та при ме ње не тех но ло ги је и на чи на 
функ ци о ни са ња, као и са еко ном ског аспек та. На кон 
пу шта ња у по гон пр вог по стро је ња, пла ни ра на је и дру
га ин ве сти ци ја со лар не елек тра не сна ге 9,99МW. 

Про је кат је при ву као ве ли ку па жњу, на ро чи то при
сут них ин же ње ра, те се на кра ју по ве ла жи ва ди ску
си ја. Ис так ну то је да је Оп штин ска упра ва из да ла сву 
нео п ход ну до ку мен та ци ју за са мо осам да на. Ме ђу тим, 
про це ду ра при ба вља ња енер гет ске до зво ле оце ње на је 
као не ја сна и вре мен ски нео прав да на. Ипак, за др жа на 
је до за оп ти ми зма и из ра же на на да да ће се сле де ће 
оку пља ње одр жа ти на пред мет ној ло ка ци ји, при ли ком 
пу шта ња по стро је ња со лар не елек тра не у по гон.

Три би ну у Свр љи гу је „за тво рио“ Дра ган Жив ко вић, 
дипл. инж. маш, ис та кав ши зна чај ове те ме у сми слу 
про мо ци је ин же њер ске стру ке, са мим тим и ИКС, као 
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и пру жа ња нео п ход не струч не по мо ћи Оп шти ни, у не
до стат ку аде кват ног струч ног ка дра. 

Ше ста Ме ђу на род на кон фе рен ци ја у окви ру тра ди
ци о нал не ма ни фе ста ци је Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
Ре ги о нал ног цен тра Ниш „Да ни Ко мо ре на Вла син
ском ле ту“ одр жа на је у са ли „Ко на ка Вла си на“ у Сур
ду ли ци 13. ју ла. Ви ше од 80 уче сни ка, до ма ћих и стра
них, уче ство ва ло је на ово го ди шњој Кон фе рен ци ји на 
ко јој су об ра ђе не две те ме: Раз вој ни про гра ми ју го и
сто ка Ср би је и Енер гет ска ефи ка сност и об но вљи ви из
во ри енер ги је. Уче шће су по ред пред став ни ка оп шти
на и гра до ва Ју го и сто ка Ср би је, чла но ва Ко мо ре, узе ли 
и пред став ни ци ком па ни ја, Kna uf In su la tion, King span 
и ин же њер ских ко мо ра, Бу гар ске и Ма ке до ни је.

Уче сни ци Кон фе рен ци је пр во су по се ти ли МХЕ Пр
во нек, из над Врањ ске ба ње, са пред став ни ци ма Оп
шти на Сур ду ли ца и Вра ње, као и пред став ни ка ЕПСа, 
као ин ве сти то ра, ко ја је из гра ђе на и пу ште на у рад 
2012. го ди не на ис пу сту аку му ла ци о ног је зе ра Пр во
нек. Ова ин ве сти ци ја је при мер до бре прак се у ре а ли
за ци ји за јед нич ког ин ве сти ра ња ло кал не са мо у пра
ве и јав ног пред у зе ћа, тј. ЕПСа у ко ри шће њу ОИЕ, на 
аку му ла ци о ном је зе ру Пр во нек, ко је у осно ву слу жи 
за во до снаб де ва ње Пчињ ског Окру га. 

Кон фе рен ци ја је от по че ла увод ним из ла га њем Та
тја не Ђор ђе вић, пред сед ни це Ор га ни за ци о ног од бо ра 
са кон ста та ци јом, да се већ шест го ди на успе шно ор
га ни зу је овај про је кат ко ји је већ при хва ћен као ме
ђу на род на са рад ња ре ги о нал них ко мо ра. По здрав не 
го во ре још су има ли Ге ор ги Кор дов, пред сед ник Ко мо
ре ин же ње ра за ин ве сти ци о но про јек то ва ње (КИ ИП) 
Ре ги о нал не Ко ле ги је Со фи ја – град, Ди ми тар Натцхев, 
пред сед ник ТЦ 101, Ин сти ту та за стан дар ди за ци ју Ре
пу бли ке Бу гар ске, проф. др Ми ле Ди ми тров ски, члан 
УО и Пред сед ник оде ле ња за ма шин ство у Ко мо ри 
овла шће них ар хи те ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је и 
Ми ло рад Ми ла ди но вић, пот пред сед ник Скуп шти не 
ИКС, ис пред Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

Част да отво ри VI Кон фе рен ци ју при па ла је Го ра ну 
Мла де но ви ћу, пред сед ни ку Оп шти не Вла дич ки хан, 
ко ји је том при ли ком ис та као у сво је и у име пред сед

ни ка Оп шти не Сур ду ли ца, Но ви це Тон че ва, да ова кве 
кон фе рен ци је има ју ве ли ки зна чај за све оп шти не Ју
го и сточ не Ср би је и њи хов бу ду ћи раз вој.

У пр вом де лу Кон фе рен ци је Де јан Вук са но вић, дипл. 
маш. инж. из ЈП ЕПС Бе о град, Ди рек ци ја за стра те ги ју и 
ин ве сти ци је, пре зен то вао је МХЕ Пр во нек, сна ге 1МW, 
ње не основ не тех нич ке ка рак те ри сти ке у кон тек сту ко
ри шће ња ОИЕ. Ис та као је да ЈП ЕПС ра ди по пла ну, на 
из град њи 10так МХЕ на ис пу сти ма аку му ла ци о них је
зе ра, као и на из град њи МХЕ Ба њи ца, на ре ци Ни ша ви 
из ме ђу МХЕ Све та Пет ка и МХЕ Си ће во, сна ге 2,4 МW. 
ЕПС има у пла ну и да ре ви та ли зу је све МХЕ ко је ра де 
од 70–100, и ви ше го ди на. Дру гу те му из ло жио је Ра до
слав Ра до је вић, дипл. инж. ел. из Teh ni com In for ma ti
ka Бе о град, под на зи вом „Ис ко ри шће ње ин ду стриј ских 
кро во ва за суп сти ту ци ју по треб не елек трич не и тер мо 
енер ги је у про из вод ним ха ла ма“ – уз прак тич ни при
мер Фи ја то вог до ба вља ча ком по нен ти СИ ГИТ у Кра гу
јев цу, као при мер до бре прак се за по ве ћа ње енер гет ске 
ефи ка сно сти у ин ду стриј ским пред у зе ћи ма.

У дру гом де лу Кон фе рен ци је на те му Раз вој ни про
гра ми Ју го и сто ка Ср би је, ис пред оп шти на и оп штин
ских упра ва пла но ве оп шти на из ло жи ли су: Ма рин ко 
Ђор ђе вић, Ко ор ди на тор Кан це ла ри је за ЛЕР, Оп шти не 
Вла со тин це, „План Оп шти не Вла со тин це за ка пи тал но 
ин ве сти ра ње у обла сти ОИЕ, а кон кре тан при мер ис
ко ри шће ња би о га са за про из вод њу елек трич не и то
плот не енер ги је пред ста вио је Ми ро слав Ма рин ко вић, 
члан ко ми си је за пла но ве Град ске Ди рек ци је. Та тја на 
Здрав ко вић, дипл. грађ. инж. из Ди рек ци је за ур ба
ни зам и из град њу Ле сков ца, из ло жи ла је те му „Но ва 
ин ду стриј ска, Зе ле на зо на – Ле ско вац“, где се пла ни
ра из град ња пре храм бе них и пре ра ђи вач ких фа бри
ка. Ми о драг Сто шић, Оп штин ска упра ва, Град Вра ње, 
го во рио је о „Раз во ју ин ду стриј ске – сло бод не зо не у 
Гра ду Вра њу, у функ ци ји при вла че ња стра них ин ве
сти ци ја“. Проф. др Хри сто Ва си лев, са Елек тро тех нич
ког фа кул те та Уни вер зи те та из Со фи је, пре зен ти рао је 
про је кат „High Le vel Con cept De sign for Energy Effi  ci ency 
and Re ne wa ble Energy So ur ces for the Bul ga rian Ho u se

Учесници „Дана Коморе на Власинском лету“ 
прво су посетили МХЕ Првонек изнад Врањске бање, 
да би касније ...

... узели учешће у раду VI Међународне 
конференције на којој се разговарало о две теме – 
„Развојни програми југоистока Србије“ и „Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије“
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holds“. На кон то га, До бри ла Су ди мац Мра тин ко вић, 
екс перт за ре ги о нал ни раз вој и стра те шко пла ни ра ње 
ин фор ми са ла је о ра ду Цен тра за раз вој Ја бла нич ког 
и Пчињ ског окру га и пред ста ви ла те му „Ре а ли за ци ја 
ин фра струк тур них про је ка та кроз про грам ИПА пре
ко гра нич не са рад ње“, док је о ис тој де таљ но го во рио 
Го ран Ми лен ко вић – кроз при мер: „Цен тар за раз ме
ну ин фор ма ци ја – Con nec tion, Вла ди чин Хан“. По том 
про гра му из гра ђен је обје кат за ви ше на мен ско ко ри
шће ње у Вла ди чи ном ха ну, са ци љем мо де лин га из ра
де ин ве сти ци о них ела бо ра та за ко ри шће ње фон до ва 
ЕУ. Сле де ћу пре зен та ци ју има ли су Ди ми тар Натцхев и 
Ма риа Сте фа но ва, ге не рал ни се кре тар и пред став ник 
КИ ИПа под на зи вом „TC 101 Su sta i na ble con struc tion 
 to wards hu man well be ing and en vi ron men tal pro tec
tion“. На кон то га је проф. др Ми ле Ди ми тров ски, члан 
УО пред ста вио ор га ни за ци ју Коморe овла шће них ар
хи те ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је и њи хо ве на ме ре за 
са рад њом са свим ре ги о нал ним ко мо ра ма.

На кра ју рaдa VI Kонференције про из вод не про гра
ме и ре ше ња пред ста ви ли су Зо ран Ду кић, дипл. инж. 
арх. ис пред ком па ни је King span и Един Да ли фи, дипл. 
инж. арх. ис пред ком па ни је Ka nuf In su la tion.

Ре ГИ О НаЛ НИ цеН ТаР КРа ље ВО

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је ди пло ми ра них ин
же ње ра елек тро тех ни ке организоваo је 28. ју на 
пре да ва ње: „Кон цепт ди ги тал не те ле ви зи је“ у са
ли Ре ги о нал не при вред не ко мо ре у Кра ље ву. Пре
да вач Сло бо дан Пе шић, дипл. инж. ел. је об ја снио 
ко ји су ко ра ци у пре ла ску са ана лог ног ТВ сиг на
ла на ди ги тал ни. Ин фор ми сао је о са мој про це
ду ри, али и о зна ча ју за све ко ри сни ке ТВ услу га. 
Де таљ но је об ја снио де ша ва ња ко ја су пла ни ра на 
пре ла ском на ди ги тал ни сиг нал, као и све бе не
фи те за гра ђа не и др жа ву. При сут ни су би ли упо
зна ти са пре се ком ста ња еми то ва ња ди ги тал ног 
те ре стич ког РТВ сиг на ла у DVBT2 стан дар ду чи је 
је уво ђе ње за по че ло у Ср би ји. 

Ре ГИ О НаЛ НИ цеН ТаР ВаљеВo

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех
ни ке об и шла је 23. ма ја ма на стир у Ка ћу – обје кат 
кла се А енер гет ског раз ре да у окви ру ак тив но сти 
– струч не по се те. Ва љев це су дочекалe пред став ни
це се стрин ства ма на сти ра и Го ран Ву ја но вић, дипл. 
маш. инж. из фир ме „Енер џи Нет“ из Ка ћа, ко ји је 
уче сни ке ис црп но ин фор ми сао о ди на ми ци и де та
љи ма град ње ма на сти ра. По че так из град ње цр кве 
у кру гу ма на сти ра Вас кр се ња Хри сто ва пред ви ђен 
је то ком 2014. го ди не. Ву ја но вић је нај ве ћу па жњу 
по све тио функ ци о ни са њу то плот них пум пи по мо
ћу ко јих ће би ти из ве де но гре ја ње и хла ђе ње свих 
про сто ри ја у ма на стир ском ком плек су у Ка ћу. По
ка за на је и са вре ме на кон цеп ци ја гре ја ња тех нич
ке во де по мо ћу со лар них ко лек то ра за гре ва ча во

де. У гра ђе вин ском де лу уочен је пра ви лан из бор 
тер мич ке за шти те зи до ва и упо тре бом сто ла ри је 
са ду плим тер мо пан ста кли ма. По се бан ак це нат 
је дат за шти ти жи вот не сре ди не. Са аспек та из ве
де них елек тро ра до ва при ка за на је са вре ме на гро
мо бран ска за шти та, пра ви лан из бор про тив по жар
не за шти те. У дру гом де лу по се те у про сто ри ја ма 
ло кал ног хо те ла одр жа но је струч но пре да ва ње на 
те му угра ђе не опре ме, пред но сти ма и ма на ма по
сто је ћих си сте ма за ко ри шће ње енер ги је зе мље.

Да на 17. ју на Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је ди пло
ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра организоваo је пре
да ва ње: „Но ве европ ске нор ме за про јек то ва ње – Eв
рокод 2 за про ра чун бе тон ских кон струк ци ја“ у ма лој 
са ли Град ске упра ве у Ва ље ву. Пре да вач је био др Не
над Пе цић, дипл. грађ. инж. ко ји је ис црп но ин фор ми
сао при сут не о фе но ме ну Евро код, од исто ри ја та пре ко 
про це ду ре уво ђе ња, на чи ну функ ци о ни са ња, до по
ступ ка уво ђе ња у по сто је ће стан дар де, на чи ну при ла
го ђа ва ња стан дар да на по је ди не др жа ве. Ни је из о стао 
ни кри тич ки тон  пред но сти ма и ма на ма Евро ко до
ва у од но су на дру ге стан дар де, али их је упо ре дио са 
на шим стан дар ди ма јер се том про бле ма ти ком ба ви 
од са ме по ја ве Евро ко до ва 1990. го ди не. У дру гом де лу 
пре да ва ња го во рио је о зах те ви ма трај но сти бе тон ских 
кон струк ци ја, ко је су по Евро код 2 при лич но зах тев не 
и еко ном ски оправ да не за бо га те зе мље Евро пе, јер ин
си сти ра ју на ве ли ким за штит ним сло је ви ма до са ме 
ар ма ту ре. По себ ну па жњу по све тио је про ра чу ни ма 
гра нич ног ста ња но си во сти бе тон ских кон струк ци ја 
по Евро ко до ви ма и о про ра чу ни ма гра нич ног ста ња 
упо тре бљи во сти ар ми ра но бе тон ских кон струк ци ја, 
као и о кон тро ла ма на по на ко је се по но во вра ћа ју у 
про ра чун ар ми ра но бе тон ских кон струк ци ја.

Евро ко до ви за кон струк ци је (Structural Euro co des) 
не из о став но се при ме њу ју у европ ским др жа ва ма, пре 
све га у чла ни ца ма ЕУ, али и у мно гим дру гим. Пе цић 
је по себ но го во рио о то ме шта нас оче ку је у обла сти 
про јек то ва ња бе тон ских кон струк ци ја ка да по ста не
мо чла но ви ЕУ. 

Ре ГИ О НаЛ НИ цеН ТаР КРа Гу Је Вац

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци је 
ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра да на 17. 
ма ја одр жа на је ма ни фе ста ци ја: „Мај ски су сре ти“ 
у све ча ној са ли Ре ги о нал не при вред не ко мо ре у 
Кра гу јев цу. Ма ни фе ста ци ја је за по че та по здрав
ним обра ћа њем и увод ним из ла га њем Је ле не Бо јо
вић, дипл. грађ. инж. – ко ор ди на тор ке Ре ги о нал ног 
од бо ра Ма тич не сек ци је про јек та на та. На кон то га 
је про фе сор Бра ни слав Сто иљ ко вић одр жао пре
да ва ње са те мом „Осно ве бе то наса на ци ја бе то на“. 
Про грам је на ста вљен пре да ва њем на те му но ве 
тех но ло ги је у фа сад ним си сте ми ма, као по себ но 
ва жном те мом са аспек та енер гет ске ефи ка сно
сти у згра дар ству, као и пре зен та ци јом про из во
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да фир ме „Roefix“ ко ју је одр жао профeсор Вла ди
мир Ку зма но вић. 

У дру гом де лу про гра ма уче сни ци Су сре та по се
ти ли су му зеј „Ста ра то по лив ни ца“ ко ји пред ста вља 
пр ви ин ду стриј ски обје кат из гра ђен у Ср би ји, чи ме 
су же ле ли да обе ле же 160. го ди шњи цу ин ду стри ја ли
за ци је у Евро пи ко јој се Ср би ја при дру жи ла гра де ћи 
овај обје кат 1868. го ди не. Овај део про гра ма за вр шен 
је оби ла ском по го на фа бри ке ФАС (Фи јат ауто мо би ли 
Ср би ја), као јед ној од нај мо дер ни јих фа бри ка из гра
ђе них по след њих го ди на на Бал ка ну.

Ор га ни зо ва њем ма ни фе ста ци је „Мај ски су сре ти“ 
обез бе ђе но је да се ши ра струч на јав ност упо зна са 
при ме ном но вих тех но ло ги ја у прак си, ко ји су од ин
те ре са за стру ку. Ма ни фе ста ци ји су при су ство ва ли ин
же ње ри са под руч ја цен трал не и ју го и сточ не Ср би је, 
чи ме је оства ре но по ве зи ва ња са ко ле га ма раз ли чи
тих стру ка ра ди упо зна ва ња са но вим тех но ло ги ја ма 
при ме ње них на кон крет ним објек ти ма из гра ђе ним 
у на шој зе мљи.

Да на 5. ју на у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра 
Под сек ци је ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра 
одр жа но је пре да ва ње: „Енер гет ска ефи ка сност и си
сте ми гре ја ња, хла ђе ња, вен ти ла ци је, кли ма ти за ци
је и при пре ме са ни тар не то пле во де“ у све ча ној са ли 
Ре ги о нал не при вред не ко мо ре у Кра гу јев цу. Пре да вач 
je био проф. др Ми ле Ши љак, дипл. маш. инж. ко ји је 
на по чет ку пре да ва ња уче сни ке де таљ но упо знао са 
основ ним пој мо ви ма и тер ми но ло шким од ред ни ца
ма ко је се ко ри сте у обла сти тер мо тех ни ке и по себ но у 
до ме ну со фи сти ци ра них тер мо тех нич ких си сте ма за
сту пље них у згра дар ству. Та ко ђе је ука за но и на њи хо
ва зна че ња и по тре бу да се ак тив но ко ри сте у ко му ни
ци ра њу, ра ди ефи ка сни јег спо ра зу ме ва ња. На да ље су 
уче сни ци бли же упо зна ти са тер мо тех ни ком, као на
уч ном и струч ном ди сци пли ном и по том по на о соб са 
со фи сти ци ра ним тер мо тех нич ким си сте ми ма за сту
пље ним у згра дар ству. У из ла га њу по себ но је ак цеп
ти ра на област „енер гет ска ефи ка сност у згра дар ству“ 
и ана ли зи ра ни су ре ле вант ни про пи си из на ве де не 
обла сти. Ука за но је на не до у ми це, за блу де и ре ал ност 
у до ме ну „енер гет ска ефи ка сност у згра дар ству“.

Ре ГИ О НаЛ НИ цеН ТаР Су бО ТИ ца

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је ди пло ми ра них гра
ђе вин ских ин же ње ра ор га ни зо вао је 16. ма ја пре
да ва ње: „Спрег ну те гре де у при ме ни код тан ких 
и рав них ме ђу спрат них кон струк ци ја и про тив
про бој но оси гу ра ње пу них АБ пло ча“, на Отво ре
ном уни вер зи те ту у Су бо ти ци. Пре да ва ње је одр
жао Жолт Ко кре хел. 

„Ар хи тек тон ски зах те ви углав ном те же ре ша ва
њу ме ђу спрат не пло че у без гред ном си сте му, то јест, 
пло че осло ње не ди рект но на сту бо ве и/или зи до ве“, 
ре као je Жолт Ко кре хел.

При ка за на су ре ше ња мо гу ће при ме не спрег ну тих 
гре да, пред но сти код ар хи тек тон ских обје ка та, ста тич
ко по на ша ње у кон струк ци ји, мо гу ће при ме не, де та
љи чво ро ва као и про тив по жар на от пор ност. На чин 
про ра чу на и при ме на про тив про бој них че по ва код 
АБ мо но лит них пло ча при оси гу ра њу про бо ја, као и 
при ме ри из ве де них де та ља.

У ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло ми ра них гра ђе
вин ских ин же ње ра пла ни ра на је струч на по се та: „Оби
ла зак Же же ље вог мо ста у Но вом Са ду и по се та гра
ди ли шту Но вог мо ста на Ду на ву (Зе мун–Бор ча)“. Из 
објек тив них раз ло га ни је ре а ли зо ва на по се та „Же же
ље вом мо сту“ али је 8. jуна ор га ни зо ва на струч на по
се та гра ди ли шту мо ста пре ко Ду на ва у Зе му ну, ко ло
кви јал но на зва ном „Ки не ски мост“. Ово је још јед на 
струч на по се та ко ја је омо гу ћи ла ин же ње ри ма са те ри
то ри је ре ги о нал ног цен тра Су бо ти ца да се ин же ње ри 
ра зних стру ка на кон крет ном објек ту упо зна ју са из
град њом про јек тант ско ин же њер ски зах тев них обје ка
та, као и но вим си сте ми ма и на чи ни ма град ње и не по
сред ним ис ку стви ма са мих гра ди те ља са ре ша ва њем 
из во ђач ких еле ме на та у то ку град ње. Истог да на на
кон оби ла ска мо ста, су бо тич ки ин же ње ри по се ти ли су 
Храм све тог Са ве на Вра ча ру. Пре зен та ци ју из град ње 
Хра ма одр жао је Не над Ко ша нин, дипл. инж. арх., члан 
ти ма ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре ко јем је 
до де ље на на гра да за оства ри ва ње из у зет них ре зул та та 
на по чет ку струч не ка ри је ре, за про је кат уну тра шњег 
уре ђе ња Хра ма све тог Са ве на Вра ча ру. За хва љу ју ћи 
Не на ду, ко ји са да оба вља по сло ве ше фа Про јект ног би
роа за из град њу Хра ма, ин же ње ри су об и шли ко мле
тан обје кат и до би ли ве о ма ис црп не ин фор ма ци је о 
град њи од са мог по чет ка, за сто ји ма и на став ку град ње, 
та ко да је по се та Све то сав ском хра му и пре зен та ци ја 
мла дог ар хи тек те оду ше ви ла све при сут не. 

Ре ГИ О НаЛ НИ цеН ТаР ча чаК

Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње
ра (РО ПДГИ) ор га ни зо ва ла је 7. ју на струч ну по се
ту гра ди ли шту мо ста пре ко Ду на ва у Зе му ну. 

Гра ди ли ште мо ста Зе мунБор ча по се ти ло је 25 ин
же ње ра овог ре ги о нал ног цен тра. Овa струч на по се
та омо гу ћи ла је ин же ње ри ма ра зних стру ка да се на 
кон крет ном објек ту упо зна ју са из град њом јед ног ве о
ма сло же ног гра ђе вин ског објек та, као и но вим си сте
ми ма и на чи ни ма град ње. Струч ња ци ан га жо ва ни на 
„Ки не ском мо сту“ или ти Мо сту Зе мун–Бор ча, пре ко 
Ду на ва, пре не ли су им не по сред на ис ку ства ре ша ва ња 
из во ђач ких еле ме на та у то ку град ње. По се том ча чан
ских ин же ње ра за о кру жен је ци клус по се та гра ди ли
шту мо ста пре ко Ду на ва на ло ка ци ји Зе мун – Бор ча. 
То ком про ле ћа 2013. го ди не гра ди ли ште су по се ти ли 
чла но ви Ко мо ре из Бе о гра да, Ва ље ва, Чач ка, Но вог 
Са да и Су бо ти це.

 у изради прилога учествовали 
а. Пан чић и Р. О. Д.
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Ма Ду шан Шљи ван ча нин*
Мр Ђор ђе Ми лић*

По себ ну уло гу у том про це су има ин стру мен та ри
јум про стор ног пла ни ра ња, фор ми ра ју ћи план ски 
основ за шти те про сто ра ко га де фи ни шу раз ли чи
те вр сте пла но ва, ко ји по ред про стор них укљу чу ју 
и сек тор ске пла но ве (у обла сти шу мар ства, во до
при вре де, енер ге ти ке, по љо при вре де, са о бра ћа ја, 
ру дар ства, итд.). Под тер ми ном „за шти та про сто ра“ 
под ра зу ме ва се за шти та про сто ра са из у зет ним, 
по себ ним и/или рет ким вред но сти ма, до бри ма 
и ре сур си ма, нај че шће са при род ним и кул тур
ним до бри ма и вред но сти ма и по је ди ним при
род ним ре сур си ма (из во ри шта во до снаб де ва ња, 
ми не рал не си ро ви не, по љо при вред но зе мљи ште 
и сл.). По ред тзв. „за шти ће них“ про сто ра, пла но
ви ма се иден ти фи ку ју и пред ла же уста но вље ње 
за штит них по ја се ва и зо на ко ји ма се шти ти од ре
ђе ни про стор од по тен ци јал них не га тив них ути
ца ја из окру же ња (нпр. „buf er“ зо не из ме ђу ин ду
стриј ских зо на и зо на ста но ва ња, зо не са ни тар не 
за шти те из во ри шта во до снаб де ва ња или за шти та 
ин фра струк тур них ко ри до ра од не га тив них ути ца
ја дру гих ак тив но сти/функ ци ја). Из на пред на ве
де ног, мо же се из ве сти за кљу чак да под тер ми ном 
„за шти те про сто ра“ у план ским до ку мен ти ма, не 
под ра зу ме ва мо са мо за шти ту еле ме на та жи вот не 
сре ди не, већ очу ва ње по себ но вред них про сто ра 
или јав них до ба ра за ко је др жа ва/ло кал на са мо у
пра ва утвр ди од го ва ра ју ћи об лик за шти те. 

Струк ту ра, обим и об ли ци за шти те про сто ра мо гу 
се са гле да ти пу тем план ског осно ва на на ци о нал ном 
ни воу (Про стор ни план Ре пу бли ке Ср би је), ре ги о нал
ном ни воу (Ре ги о нал ни про стор ни пла но ви и пла но
ви под руч ја по себ не на ме не при род них и кул тур них 
до ба ра, ин фра струк тур них ко ри до ра, сли во ва из во ри
шта во до снаб де ва ња и др.) и ло кал ном ни воу пу тем 
про стор них пла но ва је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва и 

ур ба ни стич ких пла но ва. За ко ном о Про стор ном пла ну 
Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2020. го ди не („Сл. гла сник 
РС“, бр.88/2010) утвр ђен је нор ма тив ноплан ски основ 
за шти те про сто ра на на ци о нал ном ни воу: он пред
ста вља оба ве зу ју ћи и усме ра ва ју ћи оквир за за шти ту 
про сто ра, с об зи ром да се спро во ди ин ди рект но, пу
тем дру гих про стор них, ур ба ни стич ких и сек тор ских 
пла но ва, стра те ги ја и по ли ти ка. Има ју ћи у ви ду стра
те шки ка рак тер Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср би је, 
исти је на аде ква тан на чин ине тр пре ти рао (тек сту ал
но и гра фич ки) при каз за шти ће них и пред ло же них за 
за шти ту при род них до ба ра, и то о них ве ћег те ри то ри
јал ног об у хва та (пре ко 500 ha), као и под руч ја ко ја се 
шти те у скла ду са ме ђу на род ним ди рек ти ва ма (ЕМЕ
РАЛД, Рам сар, IPA, IBA и PBA под руч ја). На тај на чин, 
хи је рар хиј ски нај зна чај ни ји план ски до ку мент у на
шој зе мљи по ста вио је по ла зне осно ве и смер ни це у 
ве зи по тре бе за шти те по себ но вред них при род них и 
кул тур них вред но сти у Ср би ји.

У до са да шњој прак си из ра де пла но ва и пре ма пред
ме ту пла ни ра ња, на ре ги о нал ном ни воу, у нај зна чај
ни је про стор не пла но ве са ста но ви шта за шти те про
сто ра спа да ју про стор ни пла но ви под руч ја по себ не 
на ме не. Пред мет ових пла но ва су уста но вље ни и/или 
пла ни ра ни за за шти ту про сто ри за по себ ну на ме ну, тј. 
за раз вој јед не до ми нант не ак тив но сти. Упра во овим 
пла но ви ма ко ји тре ти ра ју за шти ће не и за штит не про
сто ре де фи ни шу се зо не са раз ли чи тим сте пе ни ма за
шти те и ре жи ми ма ко ри шће ња и ор га ни за ци је про
сто ра. То ком прет ход не де це ни је, у Ре пу бли ци Ср би ји 
усво јен је ве ли ки број про стор них пла но ва под руч ја 
по себ не на ме не ко ји тре ти ра ју за шти ће на при род на 
и кул тур на до бра раз ли чи тих вр ста, ти по ва и те ри
то ри јал них об у хва та (за НП Та ра, НП Фру шка Го ра, 
НП Ко па о ник, ПП Ста ра Пла ни на, ПП Вла си на, СРП 
Увац, СРП Обед ска ба ра и др.) или су у про це су из ра
де (НП Ђер дап, Бе ља ни цаКу чај, Ра дан пла ни на и др.). 
У овим до ку мен ти ма, за за шти ће на при род на до бра, 
по пра ви лу, уста но вље ни су ре жи ми за шти те про сто
ра (од стро ге за шти те – Ia ре жим, до ак тив не за шти

Плански третман заштите 
простора у Србији

Про стор, као оп шти огра ни че ни ре сурс, су о ча ва се то ком по след њих де це ни ја са све 
ве ћим сте пе ном ис ко ри шће но сти уз да љи по раст по тра жње. Кон цеп ци ја „одр жи вог 
раз во ја“ са дру ге стра не, за сни ва се на со ци о е ко ном ском раз во ју уз очу ва ње жи вот не 
сре ди не за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је. Упра во из тог раз ло га, нео п ход но је пра вил но 
усме ра ва ње ко ри шће ња про сто ра на ра ци о нал ним осно ва ма, што под ра зу ме ва и ње
го ву од го ва ра ју ћу за шти ту.
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те уз мо гућ ност одр жи вог ко ри шће ња про сто ра – III 
ре жим). У скла ду са про пи са ним ре жи ми ма за шти те 
про сто ра, нео п ход но је утвр ди ти раз вој ком па ти бил
них де лат но сти/фук ци ја (по љо при вре да, шу мар ство, 
во до при вре да, ту ри зам и сл.) и де фи ни са ти од го ва
ра ју ћа пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња у тим зо на ма, са 
ци љем очу ва ња по сто је ћих еко ло шких ка па ци те та 
про сто ра.

По ред ква ли та тив них од ред ни ца пред ло же них ме
ра за шти те, ко ри шће ња и уре ђе ња про сто ра у план
ским до ку мен ти ма, план ски основ за шти те про сто ра 
од ре ђу ју и кван ти та тив ни ис ка зи раз ли чи тих об у хва
та, у за ви сно сти од ин тен зи те та по тен ци јал но не га
тив них ути ца ја окру же ња на про стор не ре сур се. То се 
нај че шће ма ни фе сту је при ли ком из ра де Про стор них 
пла но ва под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур них 
ко ри до ра или под руч ја сли во ва аку му ла ци ја. Та ко се 
у прак си из ра де пла но ва друм ских ин фра струк тур
них ко ри до ра утвр ђу је зо ни ра ње про сто ра у за ви сно
сти од ка те го ри за ци је пу те ва, а у скла ду са за кон ском 
ре гу ла ти вом (нпр. зе мљи шни по јас ауто пу та ши ри не 
70 m, за штит ни по јас и по јас кон тро ли са не из град ње 
у ко ме је до зво ље на из гра ња обје ка та  ши ри не 40 
m). Са дру ге стра не, у ППППН си сте ма про дук то во да 
кроз Ср би ју утвр ђе не су 3 основ не зо не са раз ли чи
тим усло ви ма и мо гућ но сти ма ко ри шће ња про сто ра 
у зо ни тра се про дук то во да (не по сред ни по јас за шти те 
5 m обо стра но од осе про дук то во да, дру га зо на 30 m 
обо стра но од осе про дук то во да – за бра ње на из град
ња обје ка та за ста но ва ње, тре ћа зо на 200 m обо стра
но од осе про дук то во да – по вр ши не за ак тив но сти и 
ста но ва ње). Про стор ним пла но ви ма по себ не на ме
не сли во ва аку му ла ци ја утвр ђу ју се зо не не по сред не, 
уже и ши ре зо не са ни тар не за шти те, као и пра ви ла 
уре ђе ња и гра ђе ња у тим зо на ма, ра ди да љег усме
ра ва ња ак тив но сти ста нов ни штва и по тре бе за очу
ва њем вред них ре сур са из во ри шта во до снаб де ва ња. 
У слу ча је ви ма пре кла па ња зо на за шти те и ре зер ви
са ња про сто ра, уста но вље них за по себ не на ме не по 
раз ли чи тим осно ва ма (при мер ППППН СРП „Увац“ – 
пре кла па ње зо на за шти те по себ них при род них вред
но сти и из во ри штва во до снаб де ва ња), прак са је да се 
у та квим си ту а ци ја ма при ме њу ју стро жи ји ре жим 
за шти те про сто ра. 

План ски трет ман за шти те про сто ра у Ср би ји ни је 
пра ти ла и ње го ва аде кват на им пле мен та ци ја у прак
си, што је про у зро ко ва ло да љу де гра да ци ју за шти ће
них при род них и кул тур них до ба ра и уоп ште, на ру ша
ва ње ам би јен тал них це ли на и узур па ци ју про сто ра. 
У На ци о нал ним пар ко ви ма (у зо на ма са ре жи мом III 

сте пе на за шти те) ре ги стро ва ни су слу ча је ви не кон тро
ли са не из град ње ин ди ви ду ал них, стам бе них и ту ри
стич ких обје ка та, од сту па ња од про пи са них га ба ри та 
из гра ђе вин ске до зво ле и др., што има за по сле ди цу 
пре ко ра че ње укуп ног гра нич ног ка па ци те та про сто
ра. Ствар на за шти та слив них под руч ја ре ги о нал них 
си сте ма во до снаб де ва ња за па жа се са мо у сла бо на
се ље ним, де мо граф ски оста ре лим и пе ри фер ним на
се љи ма, док у на се љи ма у ужим зо на ма са ни тар не 
за шти те нај ве ћим де лом ни је ре гу ли са но са ни тар но 
при ку пља ње, од во ђе ње и пре чи шћа ва ње от пад них во
да. За штит ни по ја се ви др жав них пу те ва угро же ни су 
не кон тро ли са ном из град њом на оби ла зни ца ма и уз
ла зноиз ла зним прав ци ма из на се ља. Бес прав на из
град ња се мо же уочи ти и у пе ри ур ба ним зо на ма град
ских на се ља, на ле жи шти ма угља лиг нит ских ба се на 
и др., чи ме се мул ти пли ка ци ја не га тив них по сле ди ца 
на про стор усло жња ва (услед ко му нал не нео пре мље
но сти та квих вр ста обје ка та).

Прак са из ра де, до но ше ња и им пле мен та ци је план
ских до ку ме на та у Ср би ји по ка за ла је сво је по зи тив
не, али и од ре ђе не не га тив не ко но та ци је. Ме ђу про
бле ми ма нео п ход но је спо ме ну ти још увек не до вољ ну 
уса гла ше ност про стор них пла но ва и сек тор ских по ли
ти ка и стра те ги ја, не до вољ ну ин фор ма тич ку и ис тра
жи вач ку по др шку и не раз ви је ну план ску ева лу а ци ју 
и им пле мен та ци ју. План ске ак тив но сти на при пре ма
њу, до но ше њу и спро во ђе њу план ских про по зи ци ја у 
обла сти за шти те про сто ра тре ба ло би у на ред ном пе
ри о ду усме ри ти ка ак тив ни јој ко ор ди на ци ји су бје ка та 
пла ни ра ња и над ле жних ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја 
ко ји ди рект но или ин ди рект но ути чу на за шти ту про
сто ра, ве ћој ин фор ми са но сти и уче шћу јав но сти (то
ком це ло куп не про це ду ре из ра де пла но ва, а не са мо 
то ком јав ног уви да пла но ва), као и де фи ни са њу ре ал
но оства ри вих ме ра ком пен за ци ја ста нов ни штву на
се ље ном у за шти ће ним до бри ма ко ја су огра ни че на 
у мо гућ но сти оба вља ња сво јих тра ди ци о нал них де
лат но сти ра ди по што ва ња утвр ђе них ре жи ма и зо на 
за шти те. На тај на чин, ство ри ли би се ква ли тет ни ји 
пред у сло ви да се нор ма тив на (за кон ска и план ска) 
за шти та про сто ра бо ље по зи ци о ни ра у прак си про
стор ног пла ни ра ња у Ср би ји. 

*ди пло ми ра ни про стор ни пла нер,

од го вор ни пла нер 100 0187 11

*ди пло ми ра ни про стор ни пла нер,

од го вор ни пла нер 100 0083 04
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Је ле на Пе јак*

Пред мет ни про је кат је по мно го че му спе ци фи чан. 
Пре све га због то га што је у пи та њу ре кон струк ци
ја. Ад ми ни стра тив ну згра ду, гра ђе ну осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка, по треб но је пре тво ри ти у 
управ ну згра ду са ве о ма ви со ким усло ви ма ком
фо ра. Сле де ћа спци фич ност је то да се цео про цес 
од ви ја у јед ном за тво ре ном си сте му ко ји има ја сно 
де фи ни са на пра ви ла. За тим, тим Про јек та на та је 
са чи њен од гру па Про јек та на та из Ита ли је, Не мач
ке и Ср би је. И на кра ју, кра так рок за из во ђе ње ра
до ва и ве о ма ло ши вре мен ски усло ви.

Де фИ НИ Са ње ПОЈ МО Ва ИН Те ГРаЛ НОГ 
ПРО ЈеК ТО Ва ња И ПРО ЈеКТ Ме Наџ МеН Та

Ин те грал но про јек то ва ње је тим ски ме тод про јек
тов ња ко ји под ра зу ме ва раз вој хо ли стич ког при сту па 
(са гле да ва ње свих еле ме на та у функ ци ји це ли не). Кон
вен ци о нал но про јек то ва ње не под ра зу ме ва уче ство
ва ње свих чи ни ла ца у про це су пла ни ра ња, сто га овај 
на чин про јек то ва ња не узи ма у об зир њи хо ве по тре бе, 
по ља њи хо ве струч но сти или њи хо ва са зна ња. У не ким 
слу ча је ви ма код кон вен ци о нал ног про јек то ва ња, не
у са гла ше ност еле ме на та про јек та се от кри ва тек у ка
сним фа за ма ка да је те шко и ску по вр ши ти из ме не. Са 
дру ге стра не, ин те грал но про јек то ва ње зах те ва мул
ти ди сци пли нар ну са рад њу и укљу чи ва ње свих кључ
них уче сни ка од кон цеп та до фи на ли за ци је Про јек та. 
Прин цип до но ше ња од лу ка и прин цип ком пле мен тар

ног про јек то ва ња се мо ра ус по ста ви ти на са мом по
чет ку ка ко би се по сти гли ци ље ви свих уче сни ка и да 
би се при том за до во љи ли сви зах те ви Про јек та.

Ин те грал но про јек то ва ње под ра зу ме ва при ступ у 
ком се обје кат по сма тра као ме ђу за ви сан си стем, а не 
као скуп одво је них ком по не на та (ло ка ци је, кон струк
цје, си сте ма и упо тре бе). Циљ по сма тра ња свих си сте
ма за јед но је сте обез бе ђи ва ње њи хо вог хар мо нич ног 
функ ци о ни са ња.

Про јект ме наџ мент од но сно упра вља ње про јек том 
за пра во чи ни ин те грал но про јек то ва ње мо гу ћим. Про
јект ме наџ мент је ве шти на упра вља ња људ ским, ма те
ри јал ним, фи нан сиј ским и дру гим ре сур си ма ка ко би 
се по сти гли за да ти ци ље ви у за да тим огра ни че њи ма: 
ро ко ви, бу џет, мо гућ ност ре а ли за ци је, те ка ко би се за
до во љи ли ин те ре си свих уче сни ка у про јек ту.

ГЛаВ НИ ПРО Је КаТ – Де Та љИ – ТеН ДеР СКИ 
ПРО цеС – ИЗ ВО Ђе ње Ра ДО Ва

Глав ни про је кат је опи пљив ре зул тат ви ше ме сеч ног 
ра да као и основ за до би ја ње по треб них до зво ла и за 
из во ђе ње ра до ва. Ме ђу тим, ни во об ра де глав ног про
јек та на ко ји смо ми на ви кли се у мо ног ме раз ли ку
је од ни воа об ра де ко ју су оче ки ва ли стра ни Про јек
тан ти. На и ме, код њих је, у ве ћи ни слу ча је ва, Глав ни 
про је кат не што де таљ ни је гра фич ки об ра ђен од оно
га што би смо ми на зва ли Идеј ним про јек том и он 
слу жи за до би ја ње по треб них до зво ла и за до би ја ње 
по ну да. У слу ча ју пред мет ног про јек та, без об зи ра на 
скром ну гра фич ку об ра ду, сви цр те жи су оби ло ва ли 

интегрално пројектовање, 
сарадња са страним 
пројектантима 
и пројект менаџмент

До ла ском стра них ин ве сти то ра и по нов ним по ра стом град ње, пре све га ин ду стриј
ских и по слов них обје ка та, до шло је и до про ме на у при сту пу про јек то ва њу и из во
ђе њу ра до ва. Нај зна чај ни је про ме не се огле да ју у уво ђе њу ин те грал ног про јек то ва ња 
и про јект ме наџ мен та. Ка ко бих илу стро ва ла прак тич ну при ме ну оба еле мен та, за 
при мер сам узе ла Про је кат ре кон струк ци је ад ми ни стра тив не (управ не) згра де у ком
плек су ФИ АТ Ауто мо би ли Ср би ја у Кра гу јев цу. Под Про јек том се ов де не тре ти ра са мо 
Про је кат као скуп до ку мен та ци је по треб не за из во ђе ње од ре ђе них ра до ва, већ се Про
јек том сма тра цео про цес од до го во ра са Ин ве сти то ром, са мог про јек то ва ња, пре ко 
из во ђе ња ра до ва, над зо ра и ис хо до ва ња све по треб не до ку мен та ци је.
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бит ним ин фор ма ци ја ма – на по ме на ма у сми слу кон
струк тив них, про тив по жар них и без бед но сних зах те
ва. Ода бра ни Из во ђач ра до ва је сам из ра ђи вао гра
фич ку до ку мен та ци ју по треб ну за из во ђе ње ра до ва 
уз кон сул та ци је са про јек тант ским ти мом.

Еле мен ти ко ји су под ло жни про ме на ма, као што су 
на при мер ше ме сто ла ри је и бра ва ри је, се ов де ни су 
об ра ђи ва ли де таљ но гра фич ки. Под про ме на ма сма
трам оне раз ли ке ко је не ути чу на тра же на свој ства 
еле ме на та, али се раз ли ку ју у за ви сно сти од Про из во
ђа ча. Та ко се за ше ме гра фич ки при ка зао са мо основ
ни из глед про зо ра / вра та без де фи ни са ња де та ља или 
ди мен зи ја. Док су се опи сно де фи ни са ле основ не ди
мен зи је (углав ном зи дар ска ме ра) сва ких вра та по себ
но, ме сто уград ње (про сто ри ја), вр ста зи да / пре гра де у 
ко ји се вра та угра ђу ју, ма те ри ја ли за ци ја и бо ја, као и 
до дат ни зах те ви ти па ва тро от пор ност, зах те ва ни тип 
око ва, зах те ва на звуч на или то плот на изо ла ци ја,...

Си ту а ци ја са де та љи ма је вр ло слич на си ту а ци ји са 
ше ма ма. Про је кат пра ти вр ло обим на све ска са де та
љи ма. Ме ђу тим, де та љи су при ка за ни прин ци пи јел но 
и ако је, на при мер, у пи та њу де таљ фик си ра ња фа
сад ног па не ла за бе тон ски стуб, у де та љу ни је бит но 
да ли је при ка за ни стуб или при ка за ни па нел истих 
ди мен зи ја као онај ко ји је де фи ни сан у пред мет ном 
про јек ту. Сви ко ји гле да ју про је кат зна ју ко ју де бљи ну 
па не ла тре ба да упо тре бе, а де таљ слу жи да по ка же 
на ко ји на чин Про јек тант же ли да оства ри тра же ну 
ве зу два еле мен та. На рав но, по сто је и де та љи ко ји су 
ка рак те ри стич ни за овај Про је кат и они су об ра ђе ни 
са по себ ном па жњом.

Пред мер ра до ва пред ста вља нај бит ни ји до ку мент 
у тен дер ској до ку мен та ци ји. Бит но је на по ме ну ти да 
Пред мер ра до ва ни је до ку мент за се бе, већ пред ста вља 
це ли ну са гра фич ким при ло зи ма и тех нич ким опи сом. 
Као и прет ход но на ве де ни еле мен ти про јект не до ку
мен та ци је и сам пред мер је зна чај но дру га чи ји од оно
га што се сма тра уоби ча је ним код нас. Пред мер је са чи
њен та ко да су сви бит ни еле мен ти де фи ни са ни ја сно 
и пре ци зно, али да је све оно што за ви си од ода бра не 
тех но ло ги је гра ђе ња оста вље но Из во ђа чу да при ла го
ди соп стве ним по тре ба ма. Та ко ђе, по што је у пи та њу 
Про је кат ко ји се уго ва ра „кључ у ру ке“, вр ло че сто не по
сто је да те ко ли чи не ни ти раз два ја ње на гру пе ра до ва. 
На при мер, за по зи ци ју из во ђе ња те ме ља ра до ви ни
су по де ље ни у под гру пе ти па зе мља ни ра до ви, бе тон
ски ра до ви, ар ми рач ки, те сар ски,... Дат је де та љан опис 
зах те ва не вр сте и ква ли те та ра до ва (зби је ност под ло
ге, ду би на фун ди ра ња, мар ка бе то на, вр ста ан ке ра,...), 
и оста вље но је Из во ђа чу да од лу чи на ко ји ће на чин 
из ве сти ра до ве – да ли ће бе то ни ра ти у зе мља ном ис
ко пу, у да шча ној или глат кој опла ти, то Про јек тан ту 
ни је бит но и ти ме се не ба ви. Про јек тан ту и над зор ној 
слу жби је би ло бит но да се ра до ви из ве ду у скла ду са 
зах те ви ма стрикт но де фи ни са ним у тен дер ском опи су 
и у при ло же ној гра фич кој до ку мен та ци ји.

По сто ја ла је и мо гућ ност да за од ре ђе не по зи ци је Из
во ђач да свој пред лог ко ји ће ути ца ти на по бољ ша ње 

ква ли те та, убр за ње из ра де или сма ње ње тро шко ва. У 
ова квим си ту а ци ја ма је тим ко ји упра вља Про јек том 
уз кон сул та ци ју са Ин ве сти то ром и ана ли зу бе не фи
та пред ло же ног ре ше ња, до но сио од лу ку да ли ће се 
пред ло же на из ме на при хва ти ти или не.

У пред ме ру ра до ва су се по ја ви ле и оп ци о не став ке. 
Оне се од но се на про ме ну вр сте или ква ли те та од ре
ђе не по зи ци је и њи хо ва се це на де фи ни ше по је ди ни
ци ме ре и не ула зи у збир ну це ну. Ова кве по зи ци је су 
слу жи ле Ин ве сти то ру да пре по чет ка или у то ку из во
ђе ња ра до ва, у скла ду са сво јим фи нан сиј ским мо гућ
но сти ма, про ме ни ни во об ра де или ква ли тет ра до ва. 
На при мер у основ ној став ци Пред ме ра су де фи ни са
ни зах те ви за из во ђе ње ке ра ми чар ских ра до ва и на
ве де ни су тра же ни тип и ква ли тет пло чи ца, док је у 
оп ци о ној став ци на ве де но са мо оно што је раз ли чи то 
у од но су на основ ну став ку док се оно што је исто као 
у основ ној став ци под ра зу ме ва и ни је на гла ша ва но 
по себ но, нпр. бо љи ква ли тет или дру га чи је ди мен зи
је пло чи ца. На овај на чин, Ин ве сти тор је на кон уго
ва ра ња по сла имао ја сну сли ку о то ме ко ли ко би га 
не ки ње гов до дат ни зах тев ко штао.

За да так ти ма ко ји упра вља Про јек том (Про јецт ма
на ге мент) по ред про јек то ва ња је сте био и да пра ти 
ра до ве, во ди ра чу на о ро ко ви ма и фи нан си ја ма (Си
те ма на ге мент). 

У фа зи ода би ра Из во ђа ча ра до ва, тим ко ји упра
вља про јек том имао је за да так да на пра ви упо ред ну 
ана ли зу по ну да. У на шем слу ча ју је вр ше на тех нич ка 
ана ли за по ну да, а наш је за да так био да про ве ри мо 
да ли је Из во ђач по твр дио (ове рио пе ча том и пот пи
сом) све еле мен те Тен дер ске до ку мен та ци је, да ли је 
све у скла ду са ори ги нал ном до ку мен та ци јом, да ли 
је пред ло жио не ку из ме ну и да ли је она у скла ду са 
ори ги нал ним зах те ви ма. Тим ко ји упра вља Про јек
том ни је имао ути ца ја на из бор Из во ђа ча, већ је био 
за ду жен ис кљу чи во за ана ли зе по ну да.

Над зор ра до ва (Си те ма на ге мент) је об у хва тао низ 
ак тив но сти ве за не за ква ли тет из во ђе ња ра до ва, по
што ва ње ро ко ва и пра ће ње бу џе та. Над зор ни тим је 
сва ко днев но оби ла зио гра ди ли ште, про ве ра вао ди на
ми ку и ква ли тет ра до ва ко ји се од ви ја ју и са пред став
ни ци ма Из во ђа ча ра до ва са ста вљао план ак тив но сти 
за сле де ћи дан. Во ђа над зор ног ти ма је сва ко днев но 
про ве ра вао да ли су ра до ви ко ји су у то ку у скла ду са 
пред ви ђе ном ди на ми ком и сход но то ме да вао пре по
ру ке и упут ства Из во ђа чу ра до ва о евен ту ал ним ко
рек ци ја ма бро ја љу ди или су ге сти је о ор га ни за ци ји 
ра до ва. Тим ко ји пра ти ра до ве на из во ђе њу је био за
ду жен да сва ко днев но са ста вља из ве шта је о де ша ва
њи ма на гра ди ли шту. Ови из ве шта ји су са др жа ли ин
фор ма ци је о вре мен ским усло ви ма, бро ју рад ни ка, 
вр сти и ква ли те ту ра до ва ко ји су се од ви ја ли то га да на, 
за тим по дат ке о евен ту ал ним не зго да ма и по те шко ћа
ма (слич но гра ђе вин ском днев ни ку). Та ко ђе, днев ни 
из ве шта ји су са др жа ли и ко мен та ре над зор ног ти ма 
о то ме да ли се пра ти ди на ми ка, да ли је по треб но из
вр ши ти ко рек ци је бро ја љу ди, као и ра зна упо зо ре ња. 
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Днев ни из ве шта ји су се пу тем еmailа ди стри бу и ра
ли свим уче сни ци ма на Про јек ту.

На не дељ ном ни воу (или че шће уко ли ко се ука за ла 
по тре ба) су се одр жа ва ли рад ни са стан ци ко ји ма су 
при су ство ва ли пред став ни ци Ин ве сти то ра за ду же ни 
за пред мет ни про је кат, над зор ни тим и пред став ни ци 
свих Из во ђа ча ра до ва. Не дељ ни са стан ци су слу жи
ли да се уста но ви да ли по сто је од сту па ња од ди на
мич ког пла на, да ли по сто је про бле ми, не пред ви ђе ни 
ра до ви и слич но. На овим се са стан ци ма, та ко ђе, се 
вр ши ло и ускла ђи ва ње ра до ва раз ли чи тих Из во ђа ча 
у цли ју ефи ка сни јег из во ђе ња ра до ва. Над зор ни тим 
је са ста вљао за пи сни ке са ових са ста на ка и про сле
ђи вао их свим уче сни ци ма на Про јек ту. У за пи сни ку, 
по ред ин фор ма ци ја о то ку са стан ка сто ја ли су и пла
но ви за на ред ну не де љу, та ко да је за пи сник слу жио 
и као во дич за сле де ћи са ста нак.

У фа зи из во ђе ња ра до ва, над зор ни тим је био за
ду жен и за бри гу о фи нан си ја ма. По ред то га што је 
про ве ра вао пе ри о дич не си ту а ци је, над зор ни тим је 
про ве ра вао и до дат не по ну де и евен ту ал не по ну де за 
ра до ве ко ји су у основ ном Уго во ру би ли под став ком 
„оп ци но“. Над зор ни тим је са чи ња вао фи нан сиј ске из
ве шта је на кра ју сва ког ме се ца и на осно ву ових из ве
шта ја се вр ши ло пла ћа ње Из во ђа ча ра до ва. Ме сеч ни 
из ве шта ји су са др жа ли про цен ту ал но ис ка зан сте пен 
за вр ше но сти од ре ђе них по зи ци ја и евен ту ал не до дат
не и оп ци о не ра до ве из ве де не то ком ме се ца за ко ји 
се са чи ња ва из ве штај.

Рад на про јек ту ре кон струк ци је управ не згра де 
Об зи ром на све спе ци фич но сти пред мет ног Про јек

та упра вља ње про јек том је би ло од кључ не ва жно сти. 
Иако ин те грал но про јек то ва ње, пре ма де фи ни ци ји де
лу је као вр ло ком пли ко ва но и те шко за спро во ђе ње, уз 
до бру ор га ни за ци ју га је вр ло ла ко спро ве сти у де ло.

У пред мет ном Про јек ту циљ је био пре тво ри ти ад ми
ни стра тив ну згра ду гра ђе ну осам де се тих го ди на про
шлог ве ка у ви со ко ком фор ну управ ну згра ду. Про је кат 
ре кон струк ци је је об у хва тио ен те ри јер при зе мља, пр
вог и дру гог спра та, све ин ста ла ци је, за ме ну ком плет
не фа са де и за ме ну кров ног по кри ва ча.

На по чет ку Про јек та су свим чла но ви ма ти ма до де
ље ни за да ци и ци ље ви. Про јек тант ски ти мо ви из Ита
ли је и Не мач ке су би ли за ду же ни за из ра ду идеј ног 
ре ше ња у до го во ру са Ин ве сти то ром. Ово се пре све
га од но си ло на функ ци ју и есте ти ку про сто ра. На кон 

де фи ни са ња основ них по тре ба Ин ве сти то ра у сми слу 
функ ци о ни са ња про сто ра – ти по ви и ве ли чи не кан
це ла ри ја, уку пан број за по сле них, вр сте и ве ли чи не 
са ла за са стан ке,... у про је кат се укљу чио и наш тим. 
За да так на шег ти ма је био про јек то ва ње свих уну тра
шњих ин ста ла ци ја и уче ство ва ње у ар хи тек тон ско – 
гра ђе вин ском де лу про јек та у сми слу уса гла ша ва ња 
идеј ног ре ше ња са стан дар ди ма и про пи си ма ва же
ћим у Ре пу бли ци Ср би ји.

Нај ве ћи иза зов је био уве сти све по треб не ин ста ла
ци је, при ла го ди ти их по сто је ћој кон струк ци ји, а да 
се при том не на ру ши про стор ни ком фор про јек то
ва ног про сто ра.

У пред мет ном објек ту су по сто ја ле са мо основ не 
ин ста ла цје нео п ход не за функ ци о ни са ње објек та са 
ми ни му мом ком фо ра ко ри сни ка (елек трич не ин ста
ла ци је, те ле ко му ни ка ци о не ин ста ла ци је, си стем цен
трал ног гре ја ња са ра ди ја тор ским раз во дом, ин ста
ла ци је во до во да, ка на ли за ци је и хи дрант ске мре же). 
Но ва функ ци ја објек та и пред ви ђе ни ни во ком фо ра 
су зах те ва ли ин ста ла ци ју си сте ма за кли ма ти за ци ју, 
ве штач ку вен ти ла ци ју, си сте ма за за шти ту од сун ца,... 
По што са ма кон струк ци ја објек та ни је би ла пред ви ђе
на за по ста вља ње свих по ме ну тих ин ста ла ци ја, би ло 
је по треб но па жљи во по сло жи ти све еле мен те и сме
сти ти их у нај ма њи мо гу ћи про стор.

Идеј ним ре ше њем је де фи ни сан про стор кроз ко ји 
се пред ви ђа раз вод свих ин ста ла ци ја, ка ко вер ти кал
ни, та ко и хо ри зон тал ни. Пред ви ђе ни су про сто ри за 

елек тро со бе, пред ви ђен је про стор за ма шин ску са лу, 
шах то ви за ин ста ла ци је. Све је то на пр ви по глед де ло
ва ло у ре ду. Да би смо сма њи ли мо гућ ност по тен ци јал
них про бле ма при из во ђе њу, сви уче сни ци у Про јек ту 
су се на ла зи ли на рад ним са стан ци ма – ра ди о ни ца ма 
на ко ји ма се ди ску то ва ло о свим зах те ви ма и мо гућ
но сти ма за ре а ли за ци ју, као и о тро шко ви ма, ефи ка
сно сти, мо гу ћим ком пли ка ци ја ма,... Рад ни са стан ци 
су одр жа ва ни пе ри о дич но, углав ном јед ном не дељ
но или јед ном у две не де ље у за ви сно сти од по тре бе. 
Из ме ђу рад них са ста на ка се во ди ла вр ло жи ва сва ко
днев на пре пи ска ме ђу чла но ви ма ти ма.

Пре пр ве ра ди о ни це, сви чла но ви ти ма су до би ли 
под ло ге у ви ду обим ног про јект ног за дат ка и цр те жа 
Идеј ног ре ше ња. За да так свих чла но ва ти ма је био да 
про у че све под ло ге и да при пре ме све зах те ве сво јих 
си сте ма. За хва љу ју ћи ова квом при сту пу, већ смо на 

Фа са да пре по чет ка ра до ва... ...и по за вр шет ку ра до ва Ен те ри јер пре по чет ка ра до ва... ... и по за вр шет ку ра до ва
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пр вој ра ди о ни ци от кри ли да про стор пред ви ђен за хо
ри зон тал ни раз вод ин ста ла ци ја ни је ни бли зу до вољ
ног, као ни про стор пред ви ђен за елек тро со бе. Ка ко 
би што ефи ка сни је ре ши ли при ме ће не про бле ме, сви 
чла но ви ти ма су уче ство ва ли у ре ша ва њу. Пр во су де
фи ни са ни про стор ни зах те ви, за тим су де фи ни са на 
огра ни че ња да би на кра ју до шли до не ко ли ко пред
ло га ре ше ња. Ка ко је на сва ком рад ном са стан ку би
ло ви ше те ма, про бле ми су ре ша ва ни прин ци пи јел
но, док су се де та љи ре ша ва ли у пе ри о ду из ме ђу два 
са стан ка уз кон стант не кон сул та ци је пу тем еmailа. 
Да би се по сти гло оп ти мал но ре ше ње, сви чла но ви ти
ма мо ра ју би ти спрем ни на ком про ми се и сви мо ра ју 
те жи ти за јед нич ком ци љу. Та ко смо од 3 или 4 пред
ло же на ре ше ња (од ко јих је сва ко би ло оп ти мал но за 
не ко га из ти ма) до шли до ком про ми сног ре ше ња ко је 
је у су шти ни оп ти мал но за Ин ве сти то ра.

Вр ло је бит но на по ме ну ти да је ко ор ди на ци ја кључ
ни еле мент ин те грал ног про јек то ва ња и да се нај ви ше 
па жње у то ку про јек то ва ња по све ћу је ко ор ди на ци ји 
еле ме на та про јек та. Ова чи ње ни ца ди рект но ути че 
на по ве ћа ње вре ме на по треб ног за про јек то ва ње, у 
овом слу ча ју ви ше од по ла го ди не, док исто вре ме но 
сма њу је вре ме по треб но за из во ђе ње ра до ва, ко је је у 
овом слу ча ју тра ја ло око 4 ме се ца. 

На кон успе шно за вр ше не фа зе про јек то ва ња, ода
би ра Из во ђа ча ра до ва и при ба вље них свих по треб
них до зво ла, у де цем бру 2011. су по че ли ра до ви на ре
кон струк ци ји пред мет ног објек та. Узи ма ју ћи у об зир 

да су за ра до ве на објек ту и спо ља шњем уре ђе њу ан
га жо ва не 3 из во ђач ке ком па ни је, те да су ло ши вре
мен ски усло ви би ли пред на ма, а рок за из во ђе ње ра
до ва вр ло кра так ко ор ди на ци ја свих уче сни ка је би ла 
ве о ма бит на.

Пре по чет ка ра до ва сви Из во ђа чи су до ста ви ли сво је 
ди на мич ке пла но ве. Об зи ром на то да су од ре ђе не гру
пе ра до ва јед ног Из во ђа ча за ви си ле од ра до ва дру гог, 
наш је за да так био да ускла ди мо њи хо ве ди на мич ке 
пла но ве и са чи ни мо је дин стве ни план. Ка да је са чи
њен је дин ствен ди на мич ки план, ра до ви су по че ли и 
углав ном су се од ви ја ли пре ма пред ви ђе ној ди на ми
ци. У тре нут ку ка да су из у зет но не по вољ ни вре мен
ски усло ви оне мо гу ћи ли ра до ве на фа са ди и кро ву, 
из вр ше не су ко рек ци је ди на мич ког пла на овог де ла. 
Да об у ста ва ових ра до ва не би угро зи ла ра до ве уну
тар објек та, из вр ше на је ко рек ци ја пла на ак тив но сти. 

Сва ко днев но су се пра ти ли сви ра до ви и пла но ви ак
тив но сти за сва ки сег мент су се у хо ду ускла ђи ва ли 
ка ко са вре мен ским усло ви ма та ко и са ди на ми ком 
оста лих сег ме на та. Чим су вре мен ски усло ви до зво
ли ли на ста вак ра до ва на фа са ди и кро ву, на пра вљен 
је план на док на де из гу бље ног вре ме на. У пра вље њу 
пла на су по ред Из во ђа ча ра до ва ан га жо ва ног на из
во ђе њу фа са де и кро ва уче ство ва ли и пред став ни ци 
Из во ђа ча уну тра шњих ра до ва и пред став ни ци над
зор не слу жбе. На овај на чин смо ускла ди ли про стор
не и вре мен ске по тре бе оба Из во ђа ча и обез бе ди ли 
по што ва ње пр во бит ног ди на мич ког пла на.

У то ку из во ђе ња ра до ва сти за ли су до дат ни зах те ви 
Ин ве сти то ра. Они су се углав ном од но си ли на ра до ве у 
ен те ри је ру за ко је су у Пред ме ру по сто ја ле оп ци је. Сва
ки до дат ни зах тев је па жљи во ана ли зи ран од стра не 
Ин ве сти то ра и про јек тант ског ти ма, за тим је пред ста
вљен Из во ђа чу ра до ва. До дат ни зах те ви су би ли кон
ци пи ра ни та ко да њи хо во из во ђе ње не ути че на по ме
ра ње пред ви ђе них ро ко ва. Па жљи во ис пла ни ран ток 
ра до ва, ко ор ди на ци ја свих уче сни ка и кон тро ла то ка 
ра до ва ре зул ти ра ли су за вр шет ком ра до ва у за то пред
ви ђе ном ро ку и са за то пред ви ђе ним бу џе том.

За Кљу чаК 

Са рад ња свих чла но ва про јек тант ског ти ма од са
мог по чет ка, ускла ђи ва ње зах те ва и при ла го ђа ва ње 
за да тим усло ви ма пред ста вља ју пред у слов за из ра ду 

ква ли тет не про јект не до ку мен та ци је. Ова кав прин
цип про јек то ва ња ди рект но ути че на сма ње ње бро ја 
по тен ци јал них про бле ма или не у са гла ше но сти у то
ку из во ђе ња ра до ва. Иако ова кав при ступ про ду жа ва 
тра ја ње про це са про јек то ва ња, он ути че на сма ње ње 
вре ме на по треб ног за из во ђе ње ра до ва и вр ло че сто 
на сма ње ње тро шко ва из во ђе ња.

Исто та ко, у фа зи из во ђе ња ра до ва, фор ми ра ње ди
на мич ких пла но ва, стал на кон тро ла то ка ра до ва и ко
ор ди на ци ја из ме ђу Из во ђа ча ра до ва до при но се по
бољ ша њу ефи ка сно сти и еко но мич но сти ра до ва на 
гра ди ли шту.

* ди пло ми ра ни ин же њер ар хи тек ту ре (аутен тич ни на зив ра

да је – „ин те грал но про јек то ва ње, са рад ња са стра ним про

јек тан ти ма и про јект ме наџ мент на при ме ру ре кон струк ци је 

управ не згра де фи Ат ауто мо би ли Ср би ја у кра гу јев цу“)
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Проф. др Во јин Шенк*

Пре да ва ње је од р жа но у Мул ти ме ди јал ној са ли 
Ре ги о нал не кан це ла ри је Но ви Сад Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо
ра под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке Ма тич них сек ци ја про јек та на та и из во
ђа ча ра до ва.

КОН цеПТ На уч НО – Тех НО ЛО ШКОГ ПаР Ка

Од свог пр вог по ја вљи ва ња, пе де се тих го ди на про
шлог ве ка у САД, кон цепт на уч нотех но ло шког пар
ка (НТП) кон ти ну и ра но се раз ви ја и при хва ћен је и 
у дру гим ОЕЦД зе мља ма, од ра жа ва ју ћи ве о ма спе
ци фич не еко ном ске, ин сти ту ци о нал не, ре ги о нал не 
и тех но ло шке усло ве. НТП је пр во бит но слу жио као 
сред ство за ре ви та ли за ци ју ре ги о на са при вре дом у 
кри зи, обез бе ђу ју ћи пред у зет ни ци ма усло ве за раз ви
ја ње но вих фир ми, да би по стао ин стру мент за про мо
ви са ње ра зно вр сни је ин ду стриј ске ба зе за ре ги о нал
ни при вред ни раз вој и сти му ли са ње отва ра ња но вих 
рад них ме ста. У ка сним се дам де се тим, НТП су по ста ли 
ору ђе за ја ча ње ре ги о нал не и на ци о нал не кон ку рент
но сти под сти чу ћи по ја ву ино ва тив них пред у зе ћа, као 
и пред у зе ћа за сно ва них на ви со кој тех но ло ги ји (ви ше 
од 8% ула га ња у ис тра жи ва ње и раз вој). Овај пре ла
зак је убр зан у осам де се тим, по ве зу ју ћи кон цепт НТП 
у ве ћој ме ри са ви со ким обра зо ва њем и ин сти ту ци
ја ма ко је се ба ве јав ним ис тра жи ва њем. Де ве де се тих 
го ди на је по сто јао тренд раз ви ја ња на уч нотех но ло
шких пар ко ва ко ји су на ста ја ли око спе ци фич них кла
сте ра ба зи ра них на ин ду стри ји и тех но ло ги ји, као што 
су би о тех но ло ги ја, ин фор ма тич ке тех но ло ги је и тех
но ло ги је за за шти ту чо ве ко ве сре ди не. 

цИљ НТП уН И ВеР ЗИ Те Та у НО ВОМ Са Ду

На уч нотех но ло шки парк Уни вер зи те та у Но вом Са
ду – део на Фа кул те ту тех нич ких на у ка има за циљ да 
по мог не пред у зет ни ци ма ко ји за по чи њу но ви по сао 
(startup), као и раз вој у обла сти ви со ких тех но ло ги
ја (ви ше од 8% ин ве сти ци ја у обла сти ис тра жи ва ња 

и раз во ја), у Но вом Са ду, глав ном гра ду Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди не. НТП би тре ба ло да до при не се 
уна пре ђе њу еко ном ске струк ту ре Вој во ди не, раз ви
ја њу ње ног људ ског ка пи та ла, 

Циљ ну гру пу НТП чи не по је дин ци, не фор мал ни 
и фор мал ни ти мо ви, као и по сто је ћа ма ла и сред ња 
пред у зе ћа са знат ним ула га њи ма у ино ва ци је. Но ви 
Сад  град ко ји већ има пре ко 75 hightech ком па ни ја, 
већ про из во ди на сто ти не струч ња ка спрем них да по
кре ну по сло ве ба зи ра не на ви со кој тех но ло ги ји, што 
је по ка за ла ско ри ја про шлост. Спе ци фич ни ци ље ви 
НТП од но си ли би се на обез бе ђи ва ње рад ног про сто
ра, по слов них и ко му нал них услу га као ис пла ти вог 
на чи на за ства ра ње и раз вој пред у зе ћа, ши ре ње по
слов не ин фра струк ту ре и кон ку рент ност ре ги о нал них 
но во о сно ва них (startup) пред у зе ћа, до ла зак стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја у та пред у зе ћа (до ка пи та ли
за ци ја), ко мер ци ја ли за ци ју уни вер зи тет ског ис тра
жи ва ња, уна пре ђи ва ње тех но ло шких и ме на џер ских 
мо гућ но сти startup пред у зе ћа у Но вом Са ду.

НТП у Но вом Са ду ће уве сти раз вој софт ве ра као 
вр сту ком про ми сног ре ше ња за еко ном ске про бле ме 
гра да: (а) софт вер ски би зни си ства ра ју бр за ре ше ња 
за уна пре ђи ва ње за ста ре лих тех но ло ги ја у рад но и 
ка пи тал но ин тен зив ним де лат но сти ма (као што су 
тек стил на и ме тал на ин ду стри ја); (б) софт вер пред
ста вља ин фра струк ту ру за еко но ми ју ко ја се за сни ва 
на зна њу и дру штво ко је обез бе ђу је ши ре ње и при ме
ну ви со ких тех но ло ги ја кроз ра зно вр сне еко ном ске 
ак тив но сти и пред ста вља ору ђе за ства ра ње ин фор
ма тич ког дру штва; (ц) софт вер ски би знис има ре ла
тив но кра так по слов ни ци клус у по ре ђе њу са дру гим 
еко ном ским ак тив но сти ма, због че га ће успе шне ком
па ни је из овог ин ку ба то ра пред ста вља ти мо де ле за 
успе шан еко ном ски опо ра вак, под сти ца њем не са мо 
но вих по слов них ини ци ја ти ва, већ и ши ре ња еду ка
ци је о софт вер ском про гра ми ра њу, ка ко у са мом гра
ду, та ко и у це лој Бач кој. 

цИљ Не ГРу Пе

Ши ру циљ ну гру пу за НТП чи не startup пред у зе ћа 
ко ја се ба ве ис тра жи ва њем и раз во јем. Због ве ли ких 

научнотехнолошки парк 
универзитета у новом Саду

Део на Фа кул те ту тех нич ких на у ка – раз ло зи за ње го во осни ва ње и свр ха ње го вог по
сто ја ња. Циљ ну гру пу НТП чи не по је дин ци, не фор мал ни и фор мал ни ти мо ви, као и по
сто је ћа ма ла и сред ња пред у зе ћа са знат ним ула га њи ма у ино ва ци је.
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ре зул та та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, као и по сто ја
ња пред у зет нич ке кул ту ре у ње го вим ла бо ра то ри ја ма, 
оче ку је се фор ми ра ње мул ти ди сци пли нар них ком па
ни ја за ис тра жи ва ње и раз вој, са раз ли чи тим фо ку сом 
де лат но сти. Сва ки тех но ло шки пред у зет ник би тре ба
ло да се су о чи са иза зо вом по ме ра ња кон цеп та кроз 
фа зе про то ти па и про из вод ње ка ко би се за до во љи ле 
по тре бе тр жи шта, по це ни ко ја је кон зи стент на са кре
и ра ном вред но шћу и ку пов ном мо ћи кли је на та. 

Ужу циљ ну гру пу чи не струч ња ци ко ји се ба ве раз
во јем софт ве ра, због ни жих по чет них тро шко ва за по
слов не по ду хва те за сно ва не на софт ве ру, у по ре ђе њу 
са оста ли ма. Ве лик број ИТ ин же ње ра, ко ји су обра
зо ва ње сте кли на Фа кул те ту тех нич ких на у ка (ФТН) 
и При род нома те ма тич ком фа кул те ту у Но вом Са ду 
(сва ке го ди не са ова два фа кул те та иза ђе при бли жно 
400 ИТ ин же ње ра), га ран ту је осни ва ње нај ма ње 5–10 
но вих ком па ни ја за сно ва них на ин фор ма ци о ним тех
но ло ги ја ма сва ке го ди не, што по ка зу ју сто пе у по след
њих пет на ест го ди на. 

ПО СЛОВ НОТех НО ЛО ШКИ ИН Ку ба ТОР 
КаО ПРе Те ча НТП

Ин ди рект ни ко ри сни ци по слов них ин ку ба то ра об у
хва та ју: (а) ло кал ну власт у гра ду и ре ги о ну  по др жа
ва њем и про мо ви са њем ре ше ња за еко ном ски опо ра
вак, они ће ство ри ти до бро упра вљач ко окру же ње и 
по ве ћа ти по ве ре ње гра ђа на у ову и дру ге ак тив но сти 

ло кал них вла сти; (б) Уни вер зи тет у Но вом Са ду (УНС) 
 као пред у зет нич ки уни вер зи тет, УНС тра жи ло кал ну 
ин ду стри ју ко ја ће зах те ва ти ни во обра зо ва ња ко је он 
пру жа, и пред ста вља ти сред ство ко мер ци ја ли за ци је 
ре зул та та до би је них у ла бо ра то ри ја ма; (ц) Ин сти ту
ци је ко је се ба ве истом де лат но шћу као по слов ни ин
ку ба тор (При вред на ко мо ра, дру ге аген ци је, удру же
ња, бан ке и фон до ви, укљу чу ју ћи VC), ко је ће би ти у 
мо гућ но сти да усме ре део сво је па жње на пред у зе ћа 
ко ја су сме ште на у ин ку ба то ру, као и на њи хо ве кли
јен те; (д) ста нов ни ци Но вог Са да и Ју жне Бач ке – про
мо ци ја но вих тех но ло ги ја је ва жан и нео п хо дан ко
рак ка ства ра њу еко но ми је и дру штва за сно ва ног на 
зна њу, на тај на чин по ве ћа ва ју ћи стан дард жи во та у 
чи та вом под руч ју.

У Но вом Са ду је осно ван По слов нотех но ло шки ин
ку ба тор Но ви Сад (www .b us inessinc ub ato rns.com), који 
је у своји м просто ријама у  Во јв ођански х  брига да  28  
д о сада п ру жи о у слуге 1 2 ко мп анија у до мену и нф
ор ма ционоко мун ик ацион их  техно ло ги ја. У ск лопу 
ини ци јативе за  п окр етање научн отехнолошког 
парка, основани су Војвођански ИКТ кластер (ht tp://
vo jvod inaict cl us ter.org), Кла с тер  к реа тивне индустри
је Во јводине (h ttp ://k reativniklaste r.org), пок ренута  је 
Евр опска предузетни чк а мрежа (http://www.business
incubatorns.com/stanari/enterpriseeuropenetwork), 
UNEСCO катедра за студије предузетништва (www.
unescochair.uns.ac.rs), ИПА пројекти MORDIC, COM
PLEXIM, COMPCOMP и други, а сваке године се 
организује Такмичење за нај бо љу тех но ло шку ино
ва ци ју у Ср би ји (www.ino va ci ja.org). 

* ди пло ми ра ни ин же њер елек тро тех ни ке, шеф ка те дре за те

ле ко му ни ка ци је и об ра ду сиг на ла фа кул те та тех нич ких на у

ка уни вер зи те та у но вом Са ду
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Доц. др Мир ја на Ла бан* 

Европ ски гра до ви, за хва љу ју ћи ни ском по ра сту 
бро ја ста нов ни ка и ве ли кој ве ћи ни гра до ва са ма
ње од по ла ми ли о на ста нов ни ка, има ју при ли ку 
да се су о че са про бле ма ти ком при род ног окру же
ња и по све те раз во ју одр жи вих ре ше ња у да љем 
пла ни ра њу из град ње и, на ро чи то, об но ве згра
да. По се бан иза зов пред ста вља ју стам бе ни бло
ко ви, из гра ђе ни на ин ду стриј ски на чин у дру гој 
по ло ви ни XX ве ка, у ко ји ма жи ви зна ча јан део 
ур ба не по пу ла ци је, ка ко у европ ским, та ко и у 
гра до ви ма у на шој зе мљи. Уста но вље но је да су у 
Но вом Са ду при ме њи ва на три си сте ма ин ду стриј
ске из град ње ста но ва: ске лет ни пред на прег ну ти 
си стем ИМС (у пе ри о ду 1960–1990. из гра ђе но је око 
16.000 ста но ва), по лу мон та жни си стем НС 71 (у пе
ри о ду 1974–1980. из гра ђе но је око 3.000 ста но ва), 
и круп но па нел ни си стем Мон та стан (у пе ри о ду 
1980–1990. из гра ђе но је око 5.000 ста но ва). Град
ња се раз ви ја ла на до та да сла бо на се ље ним и 
не на се ље ним град ским под руч ји ма (Ли ман, Но
во на се ље) или у окви ру ур ба не ре кон струк ци је 
ре а ли зо ва не у сег мен ти ма (Де те ли на ра, бло ко

ви уз Бу ле вар Осло бо ђе ња, Пе тро ва ра дин, Срем
ска Ка ме ни ца).

Ти по ло ги ја про у ча ва них обје ка та је уста но вље на 
на осно ву при пад но сти при ме ње ним ин ду стриј ским 
си сте ми ма из град ње, а ти по ло ги ја фа сад них еле ме на
та на осно ву ли те ра ту ре, ка та ло га и тех нич ке до ку мен
та ци је пред мет них обје ка та. Ло ка ли тет, дис по зи ци ја 
и број из гра ђе них обје ка та утвр ђен је оп сер ва ци јом 
стам бе них бло ко ва и пре гле дом згра да. Тех нич ко ста
ње мон та жних и по лу мон та жних фа сад них еле ме на та 
про це ње но је пре гле дом фа са да обје ка та и ме то дом 
кон трол них кар ти за атри бу те. Ме то да пе ри о ди за ци
је при ме ње на је у ци љу про це не про јек то ва них пер
фор ман си згра да (се и змич ка от пор ност, енер гет ска 
ефи ка сност, по жар на без бед ност, еко ло шка свој ства 
и др.).

Си сте ма ти за ци ја и ана ли за са ку пље них по да та ка 
о из гра ђе ним објек ти ма омо гу ћи ла је, из у зев основ не 
ти по ло шке кла си фи ка ци је згра да по си сте ми ма из
град ње и гру пи са ње мор фо ло шки слич них обје ка та 
у окви ру по је ди них си сте ма. Упо ре ђе ни су и ре зул та
ти срод них ис тра жи ва ња у по је ди ним су сед ним зе
мља ма.

Потреба за омотачем 
префабрикованих стамбених 
зграда у новом Саду

Про бле ма ти ка об но ве – ре ви та ли за ци је и ре ди зај на, по је ди нач них обје ка та или це ло
куп них град ских бло ко ва, јед на је од нај ак ту ел ни јих те ма са вре ме не гра ди тељ ске те о
ри је и прак се. Об но ва и ре ви та ли за ци ја из гра ђе них обје ка та, као је дан од стра те шких 
прин ци па и ала та са вре ме ног гра ди тељ ства, за сни ва се на про це ни по сто је ћег ста ња 
гра ђе ви на и мо де ло ва њу про це са ко ји ће до ве сти до ре а ли за ци је оп ти мал них ре ше ња, 
уна пре ђе ња пер фор ман си згра да и њи хо вог по зи тив ног ути ца ја на ху ма ну ег зи стен ци
ју и окру же ње. Ин тер вен ци је на згра да ма или њи хо вим еле мен ти ма, не мо гу се по сма
тра ти из дво је но, ни ти се мо гу вред но ва ти са ме за се бе. Сло је ви тост и сен зи би ли тет 
при сту па про бле ма ти ци об но ве огле да се кроз ре де фи ни са ње укла па ња и ком по но ва
ња из гра ђе ног у при род но окру же ње; ка ко кроз об лик, фор му и кон тек сту ал на ре ше ња, 
та ко и кроз адап та ци ју про гра ма и са др жа ја сра змер но но во на ста лим зах те ви ма ко
ри сни ка. Је дан од нај че шћих зах те ва је уна пре ђе ње ква ли те та омо та ча згра де (вла га 
и хи дро и зо ла ци ја, тер мич ка за шти та, за шти та од бу ке, по прав ка оште ће ња по вр
шин ског сло ја и са на ци ја кон струк ци је фа сад них еле ме на та). Уна пре ђе ње ових пер фор
ман си усло вља ва тран сфор ма ци ју омо та ча згра де, што има ви ше стру ке им пли ка ци је 
и ду го роч не ути ца је на со ци јал ну, ур ба ну и при род ну ег зи стен ци ју на се ља.
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Ис тра жи ва ње и ана ли за пер фор ман си омо та ча 
згра да под ра зу ме ва ин те грал ни при ступ про бле ма
ти ци ис тра жи ва ња и обез бе ђу је ком плек сан и ком
пле тан увид у ка рак тер из гра ђе них струк ту ра, њи хо ве 
ка рак те ри стич не сла бо сти и по тен ци ја ле и омо гу ћу
је оп ти ма лан из бор ак тив но сти у прав цу уна пре ђе ња 
ква ли те та омо та ча, а са мим тим и ква ли те та ста но
ва ња и ур ба ног окру же ња.

На осно ву ре а ли зо ва них ис тра жи ва ња у Но вом Са ду, 
струк ту и ра не ба зе по да та ка о из гра ђе ним ви ше спрат
ним мон та жним и по лу мон та жним стам бе ним објек
ти ма и са гле да ва ња ре зул та та ис тра жи вач ког ра да у 
дру гим европ ским гра до ви ма, уста но вље ни су еле мен
ти за оце ну ствар ног ста ња омо та ча згра де: тех нич ко 
ста ње омо та ча згра де, ка рак те ри сти ке кон струк тив
ног ре ше ња и ма те ри ја ли за ци је еле ме на та омо та ча 
згра де са аспек та де те ри о ра ци је (опа да ње ме ха нич ких 
свој ста ва) фа са де (кла си фи ка ци ја де фе ка та и оште ће
ња мон та жних и по лу мон та жних бе тон ских фа са да, 
трај ност гра ђе вин ских еле ме на та и ка рак те ри сти ке 
спој ни ца), функ ци ја омо та ча згра де у кон тек сту ва
же ћих про пи са и стан дар да у вре ме из град ње обје ка та 
(тер мич ка, звуч на, хи дро и зо ла ци ја, от пор ност на по
жар), ко ји уз еви ден ци ју о из вр ше ним ак тив но сти ма 
одр жа ва ња и ин тер вен ци ја ма, омо гу ћа ва ју пре ци зан 
увид и оце ну ста ња, као и прог но зу да љег то ка де те ри
о ра ци је омо та ча згра де за по сма тра не објек те.

По ста вље ни зах те ви ква ли те та са др же скуп кри те ри
ју ма ко је об но ва омо та ча тре ба да за до во љи и об у хва
та ју ак ту ел ну за кон ску ре гу ла ти ву, тех нич ке про пи се 
и зах те ве ин ве сти то ра – про јект ни за да так, ко ји мо же 

до дат но да уна пре ди ни во ква ли те та об но ве, на ви ши 
сте пен од про стог ис пу ња ва ња но ми нал них усло ва. 

На кон по ре ђе ња ствар ног ста ња омо та ча са по ста
вље ним зах те ви ма ква ли те та, мо гу ће је опре де ли ти се 
за на чин об но ве (са на ци ја, адап та ци ја, ре кон струк ци
ја), ко ји ће да ље ево лу и ра ти у мо дел ре ви та ли за ци је 
омо та ча, и, осим ар хи тек тон ског аспек та тран сфор ма
ци је (мо ди фи ка ци ја из гле да, фор ме, функ ци ја, про
гра ма, са др жа ја) ми ни мал но мо ра да ува жа ва еко
ло шке аспек те (енер гет ска ефи ка сност, вред но ва ње 
ма те ри ја ла и ути ца ја ра до ва на жи вот ну сре ди ну) и 
фак то ре без бед но сти и си гур но сти (ква ли тет уну тра
шњег ва зду ха, по жар на без бед ност, се и змич ка от пор
ност и без бед ност и здра вље на ра ду при из во ђе њу ра
до ва на об но ви и да љем одр жа ва њу згра де).

Мул ти ди сци пли нар ни ме то до ло шки при ступ ис тра
жи ва њу мо гућ но сти об но ве и уна пре ђе њу пер фор ман
си омо та ча згра да ре зул то вао је фор му ли са њем пред
ло га ин те грал ног мо де ла об но ве омо та ча згра де, ко ји 
је при мен љив на све про у ча ва не и дру ге си сте ме из
град ње.

Син те за ре зул та та ком па ра тив не ана ли за ак ту ел
них и зах те ва них пер фор ман си ода бра них при ме ра 
при про ве ри мо де ла, упу ћу је на не ке од нај ва жни јих 
по тре ба за уна пре ђе њем:

•  По у зда но сти и ста бил но сти обје ка та, про ве ру ка па
ци те та и се и змич ких пер фор ман си но се ће кон струк
ци је: на ро чи то обје ка та из гра ђе них у ИМС си сте му 
пре 1964. го ди не и на до гра ђе них обје ка та без аде
кват не про јект не до ку мен та ци је;
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•  Трај но сти омо та ча: на ро чи то мон та жних бе тон ских 
еле ме на та у ИМС си сте му са за вр шним сло јем вид ног 
бе то на и фа сад них па не ла у си сте му Мон та стан;

•  По жар не без бед но сти: на ро чи то ви со ких обје ка та, у 
свим си сте ми ма из град ње;

•  Енер гет ске ефи ка сно сти: на ро чи то обје ка та из гра ђе
них у си сте ми ма НС 71 и Мон та стан, где је по треб но 
8 10 цм на кнад ног изо ла ци о ног сло ја да би се ис
пу ни ли нај но ви ји стан дар ди (2012) и где се на кнад
ном уград њом тер мо и зо ла ци о ног сло ја и из ме ном 
фа сад не сто ла ри је мо гу оства ри ти уште де и до 60% 
у од но су на са да шњу по тро шњу енер ги је;

•  При сту пач но сти обје ка та, без об зи ра на си стем из
град ње;

•  Ви зу ел ног ква ли те та обје ка та: по треб но је укло ни ти 
по сле ди це не струч них на кнад них бес прав них ин
тер вен ци ја и об но ви ти објек те у скла ду са пра ви ли
ма град ње и уз по што ва ње аутор ских иде ја и пра ва 
про јек та на та; 

•  Еко но мич но сти одр жа ва ња и екс пло а та ци је згра да, 
у свим си сте ми ма из град ње.

На осно ву ре зул та та сту ди ја слу ча ја, утвр ђе но је да 
ни је пре по руч љи во од ла га ње об но ве омо та ча, ни за јед
ну гру пу обје ка та, али је мо гу ће ра до ве пла ни ра ти фа
зно, у скла ду са од ре ђи ва њем при о ри те та ра до ва. При 
ран ги ра њу при о ри те та пред ност тре ба да има ју ра до
ви ко ји до при но се по у зда но сти кон струк ци је и без бед
ној екс пло а та ци ји згра да (се и змич ке пер фор ман се, по
жар на без бед ност, ква ли тет уну тра шњег ва зду ха), ко је 
је нео п ход но ускла ди ти са зах те ви ма енер гет ске ефи
ка сно сти, трај но сти и еко но мич но сти. Ар хи тек тон ске 
вред но сти обје ка та тре ба да су са чу ва не или уна пре
ђе не у сва ком од ал тер на тив них ре ше ња, а нео п ход но 
је и оства ри ти по во љан ути цај на окру же ње.

Да би се са чу ва ле но во ство ре не вред но сти по стиг
ну те об но вом згра да, по треб но је ус по ста ви ти си стем 
кон тро ле ква ли те та: пе ри о дич не пре гле де и ре дов но 
одр жа ва ње обје ка та. Из о ста нак ових ак тив но сти у до
са да шњем пе ри о ду екс пло а та ци је, је дан је од основ
них узро ка де те ри о ра ци је омо та ча и де ва ста ци је обје
ка та и на се ља.

* ди пло ми ра ни гра ђе вин ски ин же њер, фа кул тет тех нич ких на

у ка но ви Сад, Де парт ман за гра ђе ви нар ство и ге о де зи ју. Пре

да ва ње је ор га ни зо вао, 19. ју на, ре ги о нал ни од бор Под сек ци је 

ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра Ма тич них сек ци ја про

јек та на та и из во ђа ча ра до ва ре ги о нал ног цен тра но ви Сад 
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бо ри слав Т. То ма ше вић*

Од лу ку да ура дим „Во дич“ 
до нео сам на кон кон так
та са пред став ни ци ма 
не мач ке ком па ни је LIDL, 
јед ног од нај ве ћих тр го
вач ких ла на ца у Евро пи, 
ко ји је до шао у Ср би ју са 
на ме ром да ку пи ви ше 
ло ка ци ја у свим ње ним 
де ло ви ма и из гра ди ве ћи 
број сво јих су пер мар ке та. 
Од лу чи ли су да упо зна ју 
пра ви ла тр жи шта зе мље у 

ко ју су до шли и са тим ци љем оби ла зи ли су раз не 
уста но ве увек са истим пи та њем: „Да ли зна те не ку 
фир му ко ја би мо гла да нас кроз шко ло ва ње на ших 
ка дро ва све о бу хват но упо зна са ком плет ном прав
ном, ур ба ни стич ком и гра ђе вин ском про це ду ром 
из град ње обје ка та у Ре пу бли ци Ср би ји?“

На жа лост, ни ко им ни је мо гао по мо ћи, јер та ко 
не што у оби му и на на чин ко ји су они тра жи ли, ни
је по сто ја ло. Сти ца јем окол но сти до шли су и до мо је 
фир ме где су на њи хо во пи та ње до би ли ин же њер ски 
ја сан и не дво сми слен од го вор: Основ ни прин ци пи ле
гал не из град ње у це лом све ту су јед на ки и сво де се на 
до ка зи ва ње по треб ног и до вољ ног усло ва као нпр. у 
ви шој ма те ма ти ци. По тре бан и до во љан услов за ле
гал ну из град њу су до каз вла сни штва и до каз ур ба ни
зма. Са мо ако су исто вре ме но за до во ље ни и по тре бан 
и до во љан услов, као основ ни прин ци пиусло ви и уз 
за до во ље ње до ми цил них про пи са у по је ди но сти ма, 
мо же се ле гал но гра ди ти. Ова кав ин же њер ски ја сан 

и ра зу мљив при ступ ре ша ва ња про бле ма као и  пред
лог да ком плет на про це ду ра из град ње обје ка та бу де 
об ра ђе на на јед ном ме сту, LIDL је у це ло сти при хва
тио. Њи хов зах тев  ме је „на те рао“ да на пи шем аутор
ско де ло „Во дич за ин ве сти то ре – Ка ко из гра ди ти обје
кат у Ре пу бли ци Ср би ји“, ко је је де по но ва но и уне то у 
еви ден ци ју де по но ва них аутор ских де ла и пред ме та 
срод них пра ва у За во ду за ин те лек ту ал ну сво ји ну Ре
пу бли ке Ср би је..

Циљ „Во ди ча“ је да на ори ги на лан, ја сан и при сту
па чан на чин ин ве сти то ри ма, по себ но стра ним, олак
ша са гле да ва ње, раз у ме ва ње  и ре ша ва ње укуп не про
бле ма ти ке из град ње обје ка та, а са мим тим и за шти ти 
њи хо ве ин ве сти ци је у Ре пу бли ци Ср би ји. С об зи ром 
да је ова про бле ма ти ка јед но од де ли кат ни јих, а ујед
но и че стих пи та ња са ко ји ма се ин ве сти то ри су сре ћу 
то ком ин ве сти ра ња у Ср би ји, „Во дич“ да је  до при нос 
олак ша њу им пле мен та ци је ин ве сти ци о них про је ка
та ка ко стра них та ко и до ма ћих ин ве сти то ра. Са мим 
тим „Во дич“ је и у функ ци ји скра ћи ва ња вре ме на по
треб ног за при ба вља ња нео п ход не до ку мен та ци је што 
је да нас у Ср би ји ве ли ки про блем..

„Во дич“ об ра ђу је  ком плет ну прав ну, ур ба ни стич ку 
и гра ђе вин ску про це ду ру кроз се дам те ма по гла вља: 
Не по крет но сти, Про стор но и ур ба ни стич ко пла ни ра
ње, Јав не слу жбе и ор га ни, Гра ђе вин ско зе мљи ште, 
Из град ња обје ка та, За кон о пла ни ра њу и из град њи 
и Спи сак до ку ме на та у по ступ ку из град ње обје ка та. 
Пре зен та ци ја „Во ди ча“ је ин тер ак тив на , та ко да у не
по сред ном кон так ту са ауто ром и ње го вим ти мом, ин
ве сти тор  на јед ном ме сту упо зна је ком плет ну про бле
ма ти кука ко кроз сам „Во дич“, та ко и кроз од го во ре на 
сва пи та ња ко ја по ста ви а све пре ма за кон ској ре гу ла
ти ви Ре пу бли ке Ср би је. То ком пре да ва ња, на кон сва
ке те ме,  сук це сив но се фор ми ра „Во дич“ – ре ги стра

Водич за инвеститоре 
– Како изградити објекат 
у Републици Србији

Ак ту е лан тре ну так у Ре пу бли ци Ср би ји, ка да се на сва ки на чин же ле при ву ћи ин ве сти то ри, нај
пре стра ни, као и еви ден тан не до ста так све о бу хват но об ра ђе не ма те ри је из ове обла сти, до
вео је до ства ра ња аутор ског де ла „Во дич за ин ве сти то ре – Ка ко из гра ди ти обје кат у Ре пу бли
ци Ср би ји“. Све до ци смо сва ко днев не ак тив но сти, ка ко др жав них ор га на на свим ни во и ма, 
та ко и при вред ни ка, у при вла че њу ин ве сти то ра. Прак тич но, ре ше ње мно гих на ших про бле ма 
као дру штва ви ди се у ин ве сти ра њу здра вих сред ста ва у на шу при вре ду, што би да ло зна ча јан 
под стрек ква ли тет ни јем жи во ту дру штва уоп ште.
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тор ко ји се са сто ји од цца 300 слај до ва и мно го број них 
при ло га и ко ји слу жи као при руч ник ин ве сти то ри ма 
у сва ко днев ном по слу.

Сајт ну ди  ком плет ну ин фор ма ци ју на срп ском, ен
гле ском и ру ском је зи ку, што до вољ но го во ри о ње
го вим на ме ра ма да циљ ној гру пи  ин ве сти то ри ма, 
по себ но стра ним, све стра но пре зен ту је и пре по ру чи 
„Во дич за ин ве сти то ре – Ка ко из гра ди ти обје кат у Ре
пу бли ци Ср би ји“ као и вр сту услу га ко ју ну ди мо. По ред 
на ве де но га, као мо тив за по се ту сај ту ну ди мо ПРИ ЛОГ 
1све о бу хват ну ше му про це са ко је би тре ба ло оба ви
ти ка ко би се сти гло до го то вог и ле гал но из гра ђе ног
укњи же ног објек та у зе мљи Ср би ји.

Пр ви ко ри сник „Во ди ча“ ,ве ли ка европ ска ком па
ни ја LIDL, тре нут но ку пу је ви ше ло ка ци ја ши ром Ср
би је ко ри сте ћи, из ме ђу оста ло га, зна ње сте че но кроз 
пре зен та ци ју „Во ди ча“. Ве о ма се по хвал но из ра жа ва ју 
о „Во ди чу“ и спрем ни су да га пре по ру че као ве ли ку 
по моћ сва ком ин ве сти то ру ко ји им се пре ко нас обра
ти за ми шље ње.

С об зи ром да се спре ма до но ше ње но вог За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи по ста вља се пи та ње  ка ко ће 
се то од ра зи ти на „Во дич“? Ње го ви основ ни прин ци пи 
ле гал не из град ње, до каз вла сни штва и до каз ур ба ни
зма, ни ка да се не мо гу уки ну ти. Мо же до ћи до ма њих 
или ве ћих про ме на не ког за ко на  ко је не мо гу угро зи ти 
ове основ не прин ци пе. Све те евен ту ал не про ме не ис
пра ти ће се кроз ажу ри ра ње „Во ди ча“ и оне ће се пер
ма нент но спро во ди ти. Зна ње сте че но кроз „Во дич“ ин

ве сти то ри ће увек мо ћи при ме ни ти, а све евен ту ал не 
про ме не за кон ске ре гу ла ти ве, ла ко раз у ме ти. 

На кра ју бих упу тио не ко ли ко ре че ни ца ка ко ин ве
сти то ри ма та ко  и чла но ви ма мо је стру ков не ор га ни
за ци је – Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. Пре све га им пре
по ру чу јем да увек ра де по за ко ну и по шту ју ћи стру ку. 
Увек тре ба има ти на уму да све оно што да нас (не)ура
ди мо у обла сти при ме не за ко на и стру ке, мо же у би ло 
ком тре нут ку да се пре кон тро ли ше. Та ко ђе, по зи вам 
ко ле ге из ИКС да се  ви ше укљу че у ре ша ва ње про бле
ма ти ке из град ње обје ка та од ко је мно ги „бе же“.

Ве ру јем да су ин ве сти то ри као и ко ле ге из ИКС пре
по зна ли на по ре „Во ди ча“ да на све о бу хва тан на чин 
олак ша раз у ме ва ње и ре ша ва ње ши ро ког спек тра пи
та ња и про бле ма ко ји су по ве за ни са из град њом обје
ка та у Ре пу бли ци Ср би ји. Са мим тим оче ку јем да ће 
сви за ин те ре со ва ни, у сво јим де лат но сти ма и над ле
жно сти ма, ко ри сти ти ин фор ма ци ју о „Во ди чу“ и сај ту 
у сва ко днев ном по слу, као и да ће их (ин фор ма ци је) 
до ста ви ти свим ре ле вант ним фак то ри ма.  

Сви за ин те ре со ва ни, од ин ве сти то ро ра, пре ко струч не 
јав но сти, до ра до зна ла ца, о „Во ди чу“ се мо гу упо зна ти 
на сај ту ко ји је по ста вљен на не ко ли ко ин тер нет адре са: 
www.vo dic za in ve sti to re.com; www.in ve stor sgu i de.rs;
www.справочникинвестора.срб

*дипломирани грађевински инжењер, директор Предузећа 

за пројектовање, консалтинг и инжењеринг SaBLETRaDING 

Доо Београд
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