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КРУПАН ПЛАН – Милован Главоњић, председник Коморе:
Циљ Коморе је да заштити струку

Писмо главног уредника
Милован Главоњић, председник
Инжењерске коморе Србије

Очекује нaс година
у којој мора да радимо
више него икад
Поштоване колегинице и колеге,
Нова 2014. година је не само стигла, већ „одрадила“
свој први месец, али и поред тога прво што радим у
овом уводнику је да вас ословим са „драге колегини
це и драге колеге“, а друго, да у 2014. години будемо
здрави и весели, да имамо пуно посла и ништа мање
успеха, не само на пословном плану, него и на при
ватном, једно без другог не може, јер је то нераски
дива веза.
Политичари, сви од реда, нас упозоравају, да не ка
жем – плаше, да ће 2014. година бити гора и тежа од
одлазеће, а каква је ова била, нећу ни да вас подсе
ћам – све сте сами видели и осетили. Оно што ја оче
кујем од 2014. године је да буде донесен „нови неи
марски закон“, мада сам, искрен да будем, веровао да
ће га Скупштина усвојити пре истека 2013. Али није.
У Министарству грађевинарства и урбанизма кажу
да ће пре истека јануара бити отпослат према Дому
Народне Скупштине под именом – Закон о планира
њу, пројектовању и изградњи.
Што се тиче Коморе, очекујем „таласање“, јер посто
ји мали број чланова, да не кажем шачица, која жели
да је фрагментира, да будем потпуно директан, која
жели да је „расформише“. То су покушавали учеству
јући или сарађујући на изради „неимарских закона“.
Наравно да смо те раздружујуће елементе, акције и
активности – приметили и после разговора и дого
вора у нашем ресорним министарству и са ресорном
министром, нашли смо заједничко и најбоље реше
ње, а то је да ће Инжењерска комора Србије и надаље
остати у најважнијем неимарском документу – Зако
ну о планирању, пројектовању и изградњи. То другим
речима значи да легислативна, а тиме и друштвена
позиција Коморе остаје непромењена. Значи, избо
рили смо се за најважнију, али и недовољну позици
ју. Сада нам следи да се сви заједно и на окупу, по
трудимо да ту позицију унапредимо. Да постанемо
много видљивији и присутнији у јавном и пословном
животу Србије, како бисмо у пуном светлу показали
оно што смо од били током своје прве деценије по
стојања – највећи и најзначајнији неимарски, кре
ативни и интелектуални потенцијал Србије. То није
само тежња 26.000 инжењера, наших чланова, него
обавеза према садашњости, још више обавеза пре
ма будућности.

У наредних 11 месеци интензивно ћемо радити на
три главна колосека – перманентној едукацији, ли
ценцирању и унутар-секцијској реорганизацији, да
како, не запостављајући ни један други сегмент или
сектор Коморе. Кад је реч о постизању високих ком
петенција свих наших чланова кроз перманентно
усавршавање, већ се интензивно ради на доношењу
потребних докумената, од програма за сваку делат
ност, преко процедура за извођење обуке, до вредно
вања и оцењивања полазника, такозваног, бодова
ња. Формирали смо и „Велику комисију“ која ће се
бавити преиспитивањем описа постојећих и утвр
ђивању предлога нових врста лиценци одговорних
планера, урбаниста, пројектаната и извођача радо
ва. Када је реч о „реорганизацији“ она се, пре свега,
односи на две велике матичне секције Пројектана
та и Извођача радова, од којих се очекује да се најо
збиљније позабаве и предложе нову унутар-секциј
ску организацију.
Беспослица и беспарица које тресу Србију, уздрма
ле су и касу Коморе, јер је очекивани прилив сред
става од чланарине и других прихода скоро за пети
ну мањи од планираног. Међутим, то није утицало
на реализацију ни једног програма, ни једне плани
ране акције, напротив. Наиме, ово ће бити прва го
дина да ће буџети матичних секција бити до краја
испражњени, што значи да су сви планирани про
грами и реализовали. То да је средстава мање, а да
су програми и планови рада и финансија реализова
ни до краја, успели смо смањењем расхода и штед
њом и по дубини, и по ширини, целе Коморе. То је
на „својој кожи“ осетио и „Гласник“, пошто ће се по
јавити у електронском формату, не и у штампаном,
чиме је уштеђено 85 одсто средстава од цене штам
паног броја.
У години која долази посебно ћемо интензивирати
послове на обезбеђењу пословног простора за све ре
гионалне центре. Тачно је да је било извесних застоја
на том плану, али не из финансијских разлога, пошто
су средства од раније обезбеђена (не из кредита, него
искључиво од сопствених прихода), већ из формал
них разлога, имовинско-правне провинијенције. Са
да је тај проблем решен и крећемо да обезбеђујемо
кров над главом нашим канцеларијама у Суботици,
Крагујевцу, Чачку, Краљеву, Ваљеву. ■
ЈАНУАР 2014.
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Чланови коморе
по матичним секцијама

■ Извођачи радова
15.998
■ Извођачи радова (виша) 1.621
■ пројектанти
20.443

лиценце
Чланова коморе

■ урбанисти
■ планери

■ Извођачи радова
17.762
■ Извођачи радова (виша) 1.791
■ пројектанти
23.572

1.383
238

Чланови коморе
по регионима

■ Суботица
■ Нови Сад
■ БеоГрад
■ Крагујевац
■ Ваљево

1.189
3.926
13.747
1.428
859

■ урбанисти
■ планери
укупно

1.392
238
44.755

Чланови коморе
по струкама

■ Чачак
909
■ Краљево
1.124
■ Ниш
2.745
■ Косовска Митровица
95
Укупно

■ Архитеката
■ Грађевинаца
■ Електроинжењера

5.240
9.039
4.984

■ Машинаца
■ Осталих струка
укупно

4.316
2.443
26.022

26.022

Бројчано стање чланства
23. ДЕЦЕМБАР 2013.
Укупан број чланова Коморе

26.022

Број издатих лиценци за одговорног планера
238
Број издатих лиценци за одговорног урбанисту
1.392
Број издатих лиценци за одговорног пројектанта 23.572
Број издатих лиценци за одговорног извођача радова:
– лица са високом стручном спремом
17.762
– лица са вишом стручном спремом
1.791
Укупан број издатих лиценци
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44.755

Број чланова Коморе на крају сваке године

Пораст БРОЈА чланова Коморе
у периоду од 2003. до 2013. године
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У ОВОМ БРОЈУ

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА
– На Копаон
 ику 19. пут одржани сусрети просторних планера (6); Одржан Сабор геодета централне
Србије (7); 14. Дани архитектуре Ниша; Развој одрживе енергије у Југоисточној Европи (8); Беч
ки Yo.V.A.3 захваљући ИКС у Београду (9); Саобраћај у градовима југоисточне Европе; Васи Н.
Кресовићу „Табаковић 2013“ (10); Велика награда Салона – Заводу за урбанизам Војводине (11);
У Крагујевцу одржана Геодетска радионица (12); Руским инвеститорима нудимо профит (13);
Интегрално пројектовање и здраве зграде нулте емисије СО2 (15); Осми пут додељена „Награда
Ранко Радовић“ (16); Обезбеђено 2.900 улазница; Личне презентације поставило 5.059 чланова (17)

КРУПАН ПЛАН
18 – Циљ Коморе је да заштити струку
СКУПШТИНА
24 – Ф
 инансије стабилизационе, програми офанзивни
32 – П
 лан и програм рада Инжењерске коморе Србије за 2014. годину
34 – Ф
 инансијски план Инжењерске коморе Србије за 2014. годину
38 – П
 олиса осигурања одговорности
ГОВОРЕ ЧЕЛНИЦИ МС
38 – П
 одсекција ОТС добија одељења по струкама
40 – П
 отребан је континуитет у свему што се ради
ДАНИ ИНЖЕЊЕРА
42 – Добар баланс између рада и дружења
КОМИСИЈЕ
44 – Систем који помаже у реализацији инвестиционих пројеката
45 – Кроз сарадњу до бржег препознавања проблема унутар струке
46 – Респектабилни члан три међународне организације
МЕРИДИЈАНИ
48 – У Бечу одржана 41. седница ИО ECEC
– Десет година постојања КИИПБ
49 – У Новом Саду одржан састанак ИИРС
50 – Техничка комора Грчке и ECEC обележили јубиларне годишњице
51 – Инжењерска комора Црне Горе oбележила 12 година постојања
52 – Перманентно образовање у центру пажње
СТРУЧНИ ИСПИТИ
53 – Право да постане члан Коморе остварило 1.801 инжењера
ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ
54 – На 11 предавања 556 слушалаца
СУФИНАНСИРАЊЕ
55 – Од 13 пристиглих пројеката – два одобрена
СУД ЧАСТИ
56 – Рејтинг важнији од статистике
РЕГИОНИ
58 – Велики број активности од септембра до децембра
СТРУЧНИ РАДОВИ
79 – Вршење техничког прегледа објеката и издавање употребне дозволе
80 – П
 росторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора
Аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина
86 – Технички и економски изазови нових и обновљивих извора енергије
на енергетском тржишту – подручје Војводине
На насловној страни: Спортски центар Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови,
који су пројектовале Гордана Васиљевић Миловановић и Светлана Карановић из Саобраћајног
института ЦИП, награђен је годишњим признањем Коморе

ISSN 1452 – 3477 ■ Инжењерска комора Србије је основана Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 47/2003) ради
унапређења услова за обављање стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и
других области значајних за планирање и изградњу.
CIP – Каталогизација и публикација Народне библиотеке Србије, Београд ■ COBISS SR-ID ■ Број 32 ■ Годна IX ■ јануар 2014 ■ Адреса редакције: Булевар војводе Мишића бр. 37 ■ Телефон: 011 655 7410; Факс: 011 2648 523 ■ E-mail: info@ingkomora.rs; www.ingkomora.rs ■
Редакција: Милован Главоњић, главни и одговорни уредник; мр Тихомир Обрадовић, заменик главног уредника; Радош О. Драгутиновић,
одговорни уредник, Милана Миловић, секретар редакције; Илија Милошевић, графички уредник; Инес Маричић, лектор-коректор, Тодор Предраговић,
фоторепортер ■ Жиро рачун ИКС: 160-40916-33
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На Копаонику
19. пут одржани
сусрети просторних
планера
Стручни скуп „Сусрети просторних планера Срби
је 2013“, одржан је од 2 – 4. октобра на Копаонику,
а у организацији Извршног одбора Матичне сек
ције планерa. Сусрети просторних планера орга
низовани су по 19. пут и представљају наставак
традиције сусретања планера „друге Југославије“
одржаваних у Дубровнику.
Тема Скупа је била „Просторно планирање као по
дршка економском развоју Србије“, у складу са акту
елном ситуацијом у којој се одвија процес израде про
сторних планова. Проф. др Милан Бачевић, министар
природних ресурса, рударства и просторног планира
ња Србије, послао је телеграм подршке, који је пред
седник ИО МС планера, мр Александар Вучићевић,
прочитао на отварању „Сусретa просторних планера
Србије 2013“.
Скупу је присуствовало преко 110 полазника–члано
ва МСУ, плус, чланови Управног одбора ИКС, Милорад
Миладиновић, потпредседник Скупштине Инжењерске
коморе Србије; проф. др Милан Глишић, председник ИО
МС пројектаната; проф. др Милан Пунишић, специјал
ни саветник министра природних ресурса, рударства и
просторног планирања Србије; Слободан Пузовић, се
кретар за архитектуру, урбанизам и градитељство АП
Војводине; Сања Чиплић, заменица секретара за архи
тектуру, урбанизам и градитељство АП Војводине; Ва
лентина Арамбашић, помоћница секретара за архи
тектуру, урбанизам и градитељство АП Војводине; мр
Драган Дунчић, директор Републичке агенције за про
сторно планирање; Мирослав Марић, председник Асо
цијације просторних планера Србије; Љубиша Митић,
директор Завода за урбанизам Ниш; Драгица Арнау
товић Аксић, директорка Новог урбанистичког завода
Републике Српске; др Небојша Стефановић, директор
Урбанистичког завода Београда као и представници
Ужица, Краљева, Суботице, Новог Сада, Ниша, Ваљева,
Крагујевца, представници више општина, бројних јав
них предузећа, републичких, локалних и других ин
ституција. Специјални гост Скупа планера био је проф.
др Миодраг Зец, редовни професор Београдског уни
верзитета на Филозофском факултету.
Активности Извршног одбора Матичне секције пла
нера су се од априла до септембра 2013. године великим
делом односиле на организацију овог традиционалног
Стручног скупа (избор теме Скупа, преглед пријавље
них тема са одабиром предавача, припрема програма
ЈАНУАР 2014.
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и потребних обавештења, благовремено информисање
чланства о предстојећим активностима...).
Тема овогодишњег Стручног скупа реализована је
кроз четири сесије, како је програмом предвиђено. У
оквиру прве сесије организован је „округли сто“ на ко
ме су, као увод у расправу, послужила излагања Ми
одрага Зеца и Драгана Дунчића. Уследила је широко
заснована дискусија, што је било и очекивано имају
ћи у виду структуру учесника на округлом столу и об
ухватила је разнолике погледе на праксу просторног
планирања, од којих су неки: историјски, економски,
социолошки...
Друга сесија имала је тему „Планирање и уређење
простора у заштићеним природним добрима“, а бави
ла се имплементацијом планских решења на Копао
нику. Тему је представио Слободан Митровић, дипл.
инж. арх. кроз излагање хронологије планирања „Ко
паоник 1962 – 2012. Просторно – плански процеси“. Дру

Једна од сесија била је предвиђена да се одржи
„на терену“, али неповољни временски услови
задржали су учеснике у сали

го излагање у овој сесији је било „Природна добра и
предели у функцији економског развоја општине Свр
љиг’’ које су припремиле колеге из ЈП Завод за урба
низам Ниш – Милијана Петковић Костић, дипл. инж.
пејз. арх., Тамара Јовановић, дипл. инж. арх. и Никола
Лечић, дипл. инж. арх.
Сесија која је била предвиђена да се одржи на тере
ну са дискусијом о имплементацији планских решења,
због неповољних временских услова одржана је у сали.
Присутне учеснике Скупа је веома заинтересовало из
лагање о вишедеценијском осврту на планска решења
на Копаонику, где је Копаоник сагледан са два аспекта:
као национални парк и као туристичка дестинација.
После тога, у сарадњи са представницима ЈП „Скијали
шта Србије“, учесницима је омогућено бесплатно ко
ришћење жичаре до Панчићевог врха. Учесници Ску
па, пуни истраживачког духа, прихватили су изазов и
обишли терен како жичаром, тако и пешице.
На трећој сесији анализирана је „Међусобна усагла
шеност планских докумената кроз разматрање могућ
ности и ограничења“ коју су кроз примере из праксе
презентовале колеге из Урбанистичког завода Бео
града – др Небојша Стефановић, Марија Лалошевић,
дипл. инж. арх и троје дипл. пр. планера- Мирјана
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Недељковић, Божидар Бојовић и Милан Цветковић.
Учесницима Скупа на овој сесији је презентовано и
следеће: Приказ резултата Анкете о општинским ко
мисијама за планове (мр Тихомир Обрадовић, дипл.
инж. арх.); Град по мери детета – манифестација у
Стокхолму, Београдски фестивал цвећа и Урбане ба
ште Београда (Ивана Марић Малиновић, дипл. поли
тиколог). Богато илустроване и информативне пре
зентације су биле право изненађење, тако да су унеле
пријатну атмосферу међу учеснике Скупа.
Четврта сесија, трећег дана Скупа, бавила се „Плани
рањем инфраструктурних коридора у Србији“ у оквиру
које су презентоване теме: „Заштита простора у проце
су планирања инфраструктурних коридора у Србији“
(МА Душан Шљиванчанин, дипл. пр. планер), као и
„Методолошко-стручни приступ у изради просторних
планова подручја посебне намене инфраструктурних
коридора“ са приказом следећих просторних плано
ва: Измена и допуна Просторног плана подручја по
себне намене транснационалног гасовода „Јужни ток’’
(мр Мирјана Керебић, дипл. пр. планер); Просторни
план подручја посебне намене водног пута хидрое
нергетског система канала Дунав-Морава (Мр Ђорђе
Милић, дипл. пр. планер) и Просторни план подручја
посебне намене за далеководе (Зорица Санадер, дипл.
инж. ел.). Презентације засноване на практичним ис
куствима израде планова изазвале су многа питања
и коментаре колега из публике, тако да је богата ди
скусија обележила четврту сесију.
Модератори сесија су били: мр Александар Вучи
ћевић, Слободан Митровић и мр Ђорђе Милић. Уче
сници Стручног скупа су активно пратили излагања
и укључивали се у дискусију, тако да се рад на Скупу
може оценити као интерактиван. Материјал са Скупа
се може преузети на сајту Инжењерске коморе Срби
је: www.ingkomora.org.rs/planeri/download/SusretiPros
tornihPlaneraKopaonik2013.zip
Закључним разматрањем председника ИО МСП, мр
Александра Вучићевића и отвореном седницом Извр
шног одбора Матичне секције планера, којој су могли
да присуствују сви учесници Скупа, завршени су „Су
срети просторних планера Србије 2013“. На отвореној
седници су разматрана актуелна питања и проблеми
који се сусрећу у пракси израде просторних планова,
укључујући и осврт на израду Закона о планирању и
изградњи. Скуп просторних планера на Копаон
 ику из
узетно је позитивно оцењен међу учесницима.

Ивана Лазин

Одржан Сабор геодета
централне Србије
Сабор Удружења геодета централне Србије, 12. по
реду, одржан је 5. октобра у Аранђеловцу. Сабору
је присуствовало више од 150 чланова и гостију.
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Домаћин Сабора била је Служба за катастар не
покретности Аранђеловац Републичког геодет
ског завода.
Удружење геодета централне Србије (УГЦС) једно је
од најорганизованијих струковних удружења у Србији,
које једном годишње, а у складу са усвојеним планом
и програмом рада и деловања, организује окупљање
својих чланова које се зове – Сабор, пазећи да дома
ћин увек буде из новог, другог, града. У склопу Сабора
организују се стручна предавања, промоције струч
не литературе, стручних часописа и одговарајуће пу
блицистике. У стручном делу Сабора било је предви
ђено да се одржи стручно предавање – „Презентација
беспилотних аерофотограметријских система (БАС)“.
С обзиром да је време трајања презентације дуже од
180 минута, договорено је да ће се стручни део Сабо
ра организовати на Геодетској радионици заказаној
да се одржи 26. новембра у Крагујевцу.
Домаћин Сабора увек се потруди да чланове Удруже
ња и госте упозна са знаменитостима свог места кроз
„информативну променаду“, што је учињено и овога
пута. Тако су учесници 12. Сабора обишли Рисовачку

Поред „рада“ у сали (ресторан „Александар“),
још је лепше било на обиласку природних лепота
око Аранђеловца

пећину у којој су пронађени бројни фосилни остаци
животиња из леденог доба, међу којима су и пећин
ски медвед, пећински лав, јелен, мамут, носорог,... Ри
совачка пећина непоновљиве лепоте и тајновитости
проглашена је за културно и природно добро од изу
зетног значаја. Следећа дестинација је било Гарашко
језеро, вештачка акумулација, лоцирана на падина
ма Букуље, која служи као снабдевач водом за пиће
Аранђеловца и једног броја околних села. На крају ту
ристичко-информативне маршруте посећен је и хотел
„Извор“. Овај престижни хотелско-туристички центар,
архитектуром, модерним ентеријером, великим бро
јем садржаја – конгресни центар итд. је носилац више
престижних награда међу којима и награда Новосад
ског сајма за најбољи хотел у Србији за 2011. годину.
Све трошкове око организације Сабора сноси Удру
жење геодета централне Србије. Кад смо код финан
ЈАНУАР 2014.
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сија, морамо да нагласимо, да се трошкови рада Удру
жења финансирају из годишње чланарине, али и уз
помоћ спонзора. Из тако прикупљених средстава Удру
жење својим члановима обезбеђује на годишњем ни
воу, поред Сабора и дружења у природи, и свој лист
„Геод
 етски билтен“ и пословни календар за наред
ну годину. Овогодишњи Сабор одржан је у ресторану
„Александар“ познатом по својој ексклузивности, иде
ји, положају, амбијенту, угоститељској понуди, као и
обележјима династије Карађорђевић.
12. Сабору Удружења геодета централне Србије као
гости били су присутни Бранислав Вујанац, потпред
седник Савеза геод
 ета Србије, мр Душан Минић, пред
седник Удружења урбаниста Србије, Бојан Радовић,
председник општине Аранђеловац, Никола Устић, на
челник општинске управе, као и друге уважене колеге
из просветног и привредног сектора.

Станко Божиловић

изложба „Модернизам у Србији“ представља рад сту
дената прве године дипломских академских студија
мастер 2010/11. Архитектонског факултета Универзи
тета у Београду, у оквиру изборног предмета Савре
мена архитектура: модернизам у Србији. Изложбу
је припреемила Група Do.co.мo.мo. Srbija која је на
ционална секција „Међународне радне групе за до
кументацију и конзервацију грађевина, места и це
лина модерног покрета у архитектури“ Do.co.мo.мo.
International.
Истог дана, започета је и студентска радионица под
називом „Модерна схватања“ која је трајала до завр
шнице манифестације.
Изложба „Архитектура на маргинама“ аутора, исто
ричара уметности Марка Стојановића и Срђана Га
вриловића, дипл,арх.инж. из Београда, била је трећи
излагачки догађај. У оквиру отварања, Марко Стојано
вић је одржао предавање на тему изложбе – Маргина

14. Дани
архитектуре Ниша
У периоду од 15. октобра до 1. децембра Друштво
архитеката Ниша у суорганизацији са Инжењер
ском комором Србије – Регионалним центром у
Нишу, односно, Подсекцијом дипломираних ин
жењера архитектуре организовали су манифеста
цију – „14. Дани архитектуре Ниша“. Сва дешавања
токoм 47 дана трајања Манифестације била су у
Галерији Друштва архитеката Ниша (ДАН).
Новим концептом којим је усаглашена између Дру
штва архитеката Ниша и суорганизатора, манифеста
ција прераста у вишеседмични збир догађаја у окви
ру којег је у простору Галерије ДАН приказано шест
изложби, са пратећим предавањима, студентском ра
дионицом и стручном расправом.
14. Дани архитектуре Ниша, започети су изложбoм
најпознатијег српског брачног пара архитеката – Ми
леније и Дарка Марушића. Изложба архитектуре Ми
леније и Дарка Марушића на 27 паноа представља
само мали, али репрезентативан, приказ богатог ар
хитектонског опуса овог стваралачког пара. Следећег
дана 16. октобра, у амфитеатру Грађевинско – архи
тектонског факултета Нишког универзитета, професор
Дарко Марушић, одржао је отворени час – предавање
под називом „Од конктекста до концепта – Архитек
тура Миленије и Дарка Марушића“.
Друга изл агачка ман иф ес тац иј а предс тав ил а је
приказ дела поставке са 8. Београдске интернаци
оналне недеље архитектур е – BИNA 2013. У оквиру
пос тавке су приказ ан е две изл ожбе – „Конкурс и у
Србији 2012 – 2013. година“ – представља приказ одр
жаних конкурса у Србији у једногодишњем периоду,
а у организацији Удружења архитеката Србије, док
ЈАНУАР 2014.

Студенти архитектуре вредно су радили у радионици
„Модерна схватања“ и све „произведено“ су показали/
приказали на веома успелој изложби

лизована архитектура. Четврта изложба је била веза
на за промоцију књиге „Архитекта Јулијан Љ. Дјупон,
нишки период“, аутора Зорана Чемерикића, дипл.арх.
инж. Пета изложба је настала у продукцији пројект
ног бироа „Форма антика“ из Ниша у последњих 20
година, док је последња, шеста изложба у низу којом
су затворени 14. Дани архитектуре Ниша била изло
жба радова насталих на Студентској радионици „Мо
дерна схватања“.

Александар Панчић

Развој одрживе
енергије
у Југоисточној Европи
У Београду је 18. октобра, у хотелу „Metropol Pala
ce“, одржана конференција „Развој одрживе енер
гије у Југоисточној Европи“ којој је присуствовало
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преко 150 представника институција којe се баве
овом проблематиком. На Конференцији су уче
ствовали, поред представника Србије, и гости из
Немачке, Федерације Босне и Херцеговине, Слове
није, Македоније, Црне Горе, Аустрије, Републике
Српске, Италије, Словачке и Хрватске.
Потреба за енергијом је сваким даном све већа, док
се постојећи минерални извори енергије из дана у
дан смањују, па се обновљиви извори енергије на
мећу као једино одрживо решење, пошто су биомаса,
геотермална енергија, енергија ветра, вода и солар
на енергија, практично неисцрпни извори енерги
је. У нашој земљи, домаћинства троше 2,5 пута више
енергије по квадратном метру стамбеног простора не
го домаћинства у северном делу Европе. Према томе,
ми смо увозно зависна земља, пошто се увози више
од трећине потребних енергената. У априлу ове го
дине донет је закон о ефикасном коришћењу енер
гије, по коме је обавеза наше земље да уштеди нај
мање 10 одсто бруто финалне потрошње енергије до
2018. године. Још смо у обавези да смањимо емисију
угљен-диоксида за 10 процената до 2030. године. По
ред тога, наша земља, до 2020. године треба да удео
обновљивих извора енергије у производњи повећа са
21 на 27 процената.
Све су то планови и директиве које Србија мора да
прати како би се до 2020. године приближила норма
ма које је прописала ЕУ. Сарадња у Југоисточној Евро
пи, и стратешко партнерство као и даље унапређење
законодавног система, неопходни су за остваривање
ових циљева. Сарадња између земаља Југоисточне
Европе које спроводе међународне пројекте и кори
сте пословне могућности, треба да убрза и побољша
тренутну ситуацију, како би све земље Југоисточне
Европе побољшале своје конкурентске перформан
се, постале конкурентније у оквиру Европске уније.
Рад Конференције организован је кроз две панел рас
праве/презентације са укупно 15 излагача. Први панел
је био насловљен са „Стратешки правци развоја одр
живе енергије у земљама Југоисточне Европе“ и имао
је осам излагача, док је други означен као „Изазови
имплементације одрживе енергије и како их прева
зићи“, са седам излагача.
Теме првог панела су биле: Колико су енергетска
ефикасност и обновљиви извори енергије заступљени
у националним стратегијама развоја енергетике зема
ља Југоисточне Европе? Колико далеко су стигле земље
Југоисточне Европе у спровођењу програма енергетске
ефикасности и обновљивих извора енергије? Енергет
ска политика и политика животне средине у земља
ма Европске уније; Како напредна биогорива утичу
на развој биоекономије? На који начин су национал
не енергетске стратегије земаља чланица Централно
европске иницијативе усклађене са ЕУ 2020 циљеви
ма? Који проценат из буџета издвајају владе земаља
Југоисточне Европе за енергију из обновљивих извора?
Други панел имао је следећи пакет тема: Развој наци
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оналних акционих планова за енергетску ефикасност
и обновљиве изворе енергије; Feed – in тарифе у Срби
ји; Који су начини финансирања пројеката из области
одрживе енергије и енергетске ефикасности – значај
локалних, регионалних и европских фондова; Биомаса
као велики потенцијал одрживе енергије; Мале хидро
електране – могућност за „мале“ инвеститоре; Каква су
досадашња искуства коришћења гасне когенерације у
Србији? и Како стимулисати когенерацију?
Јован Милић, дипл. инж. маш.
учесник Конференције

Бечки Yo.V.A.3
захваљући ИКС
у Београду
Инжењерска комора Србије и Град Беч уз подр
шку Урбанистичког завода Београда, били су ор
ганизатори/домаћини изложбе која је имала име
– „Young Viennese Architects 3“, односно, „Млади
бечки архитекти 3“. Изложба је одржана у Беог ра
ду, трајала од 23. октобра до 6. новембра, а била је
лоцирана у Културном центру Mikser House, у Са
вамали (Карађорђева 46).
Изложба популарно названа Yo.V.A.3 презентова
ла је пројекте дванаест архитектонских бироа из Бе
ча – Fattinger Orso Rieper, Flatz architects, Gabu Heindl,
Grundstein, Kaufmann Wanas, Kirsch ZT GmbH, Krona
us Kinzelbach, Shibukawa Eder, SOMA, Span, Sputnic i
Studiogruber.
Град Беч је 2005. године покренуо пројекат Yo.V.A. са
циљем да пружи подршку и подстрек младим бечким
архитектама. Изложба представља платформу помоћу
које млади архитекти могу да искажу своје пројекте,
идеје и концепте. Право да учествују у пројекту имали
су сви архитекти до 45 година старости са седиштем
у Бечу и најмање једним реализованим пројектом у
Бечу. Изложба у простору „Mikser House“ је већ треће
издање из серије Yo.V.A. Подсећања ради, друго издање
Yо.V.А. било је приказано у београдском Дому омла
дине 2009. године у оквиру Београдске интернацио
налне недеље архитектуре BИNA.
Иако избор пројеката „Yo.V.A. 3“ може представљати
само моментални и делимичан одабир динамичне
и виталне младе архитектонске сцене Беча, изложба
даје увид у различите начине рада као и области ин
тересовања младих бечких архитеката. Презентовани
пројекти сежу од футуристичког сајамског павиљона
за светску изложбу преко уређења фасада, па све до
иновативног концепта обданишта, од акција са кул
турним и социјалним аспектима преко поновне упо
требе објеката, па до савремене архитектуре у отво
реном простору.
ЈАНУАР 2014.
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Атрактивну и продукцијски изузетну изложбу су
пред бројном заинтересованом публиком 23. окто
бра свечано отворили архитекта Марија Лалошевић,
организатор изложбе у Беог раду, Михаел Дим (Mic
hael Dim), високи представник управе Града Беча, др
Небојша Стефановић, директор Урбанистичког заво
да Београда и проф. др Милан Глишић – председник
Матичне секције пројектаната Инжењерске коморе
Србије.

Радован Радовић

и градских служби из области саобраћаја, урбанизма
и заштите животне средине. Позвани предавачи-екс
перти из земље и иностранства приказали су стање
развоја науке и струке и тенденције развоја у наве
деним областима. Штампан је зборник на енглеском
језику. Припремљен је и дигитални материјал – CD са
зборником радова.
IV конференција је била посвећенa актуелним на
учним проблемима у области планирања и управља
ња саобраћајем и коришћења земљишта у градовима
и могућностима примене стратегија и планова како
би се проблеми саобраћаја решавали на ефикасан и
хуман начин. Испуњен је и циљ Конференције – упо
знавање стручне јавности и органа управе са савре
меним тенденцијама решавања проблема саобраћаја
у градовима, утицај урбаног саобраћаја на животну
средину, као и улога ИТ сектора у одрживом развоју
саобраћајног система.
Ива Вукадиновић

Саобраћај у градовима
Југоисточне Европе
У периоду од 24 – 25. октобра у организацији Ре
гионалних одбора дипломираних инжењера оста
лих техничих струка, у сарадњи са Факултетом
техничких наука из Новог Сада, Департманом за
саобраћај и Удружењем „Хумани град“ организо
вана је IV међународна конференција „Towards
a Humane City“ са кључном темом „Сао браћај у
градовима југоисточне Европе“. IV међународна
конф ер енција је одржана у Новом Саду у згра
ди Бановине – Скупштини АП Војводине. Конфе
ренција је организованa у сарадњи и уз подршку
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, По
крајинског секретаријата за науку и технолошки
развој, Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова, Мини
старства просвете, науке и технолошког развоја,
Министарства сао браћаја, Министарства енер
гетике, развоја и заштите животне средине Ре
публике Србије, Инжењерске коморе Србије, UITP
– The International Association of Public Transport,
UNDP – United Nations Development Programme
Serbia, EuCAN – European Concept for Accessibility
Network, Design for All Foundation, Центра „Жи
вети усправно“, Новосадске бициклистичке ини
цијативе, Института Михајло Пупин и ГСП Но
ви Сад.
Конференција је била посвећена темама животне
средине и урбаног саобраћаја, улози јавног градског
превоза, политици управљања паркирањем, потен
цијалу бициклистичког и пешачог саобраћаја, при
ступачности и улози ИТС у одрживом развоју сао
браћајног система. Посебан акценат стављен је на
значајније учешће немоторизованих начина путова
ња, приступачност и остваривање услова за одрживи
развој урбаних система.
Конференцији су присуствовали и учествовали у ње
ном раду представници међународних и национал
них асоцијација, професори са више универзитета и
научни радници ширег региона, представници град
ских власти, јавних градских саобраћајних предузећа
ЈАНУАР 2014.

Васи Н. Кресовићу
„Табаковић 2013“
Друштво архитеката Новог Сада (ДаНС) доделило
је по 15 пут своју традиционалну „Табаковићеву
награду за архитектуру 2013. године“ која је овога
пута припала Васи Н. Кресовићу, дипл.инж.арх. за
његов дугогодишњи активни допринос архитек
тонском стваралаштву и изузетне креативне до
мете у промовисању архитектонске мисли у до
маћој средини, а као дугогодишњи члан ДаНС-а
дао је велики допринос унапређењу и афирмаци
ји струке. Жиријем састављеним од досадашњих
добитника „Табаковићеве награде“, ове године је
председавао Мирослав Крстоношић.
У четвртак, 7. новембра у Галерији Матице српске
је отворена ретроспективна изложба архитекте Васе
Н. Кресовића поводом доделе „Табаковићеве награ
де за архитектуру 2013. године“, на којој је лауреат
у
признање уручио Срђан Црквењаков, дипл.инж.арх,
председник ДаНС-а.
„Табаковићева награда за архитектуру“ – најзначај
није је признање за архитектонско стваралаштво у Вој
водини, а додељује га Друштво архитеката Новог Сада.
Установљено је 1994. године и знак је признања једном
од пионира наше модерне архитектуре, истакнутом
градитељу Новог Сада и Војводине, архитекти Ђорђу
Табаковићу (1897-1971).
Организацију и реализацију „Табаковићеве награ
де 2013“ организовао је ДаНС уз велику помоћ Инже
њерске коморе Србије, односно, Регионалног центера
Нови Сад – Подсекције дипломираних инжењера ар
хитектуре.
Радован Радовић
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Велика награда
Салона – Заводу за
урбанизам Војводине
У организацији Удружења урбаниста Србије одр
жан је 22. међународни салон урбанизма, од 8. до
15. новембра у Галерији „Србија“ у Нишу. Салон је
отворио мр Велимир Илић, министар грађевинар
ства и урбанизма Србије.
Салон урбанизма је традиционална годишња ма
нифестација Удружења урбаниста Србије који пред
ставља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у
области просторног и урбанистичког планирања, ур
банистичког пројектовања и реализација. Учесници
22. међународног салона урбанизма су били чланови
Удружења урбаниста Србије, као и домаће и стране ор
ганизације и појединци.
На отварању су пре министра Илића говорили: мр
Душан Минић, председник Удружења урбаниста Срби
је, Славица Ференц, председниц
 а Савета Салона урба
низма, Љубиша Митић, директор ЈП Завода за урбани
зам Ниш, проф. др Милисав Дамњановић, председник
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, проф. др
Зоран Перишић, градоначелник Града Ниша.
Након отварања Салона урбанизма, присутнима се
обратио мр Драган Дунчић, директор Агенције за про
сторно планирање Републике Србије, а после њега су
Славица Ференц и др Ратко Чолић, председник жирија,
прочитали имена и уручили признања награђенима.
На 22. међународном салону урбанизма било је при
казано тачно 91 радова у 12 категорија. Награђено је
52 радова.
Велика награда Салона ове године је припала Заво
ду за урбанизам Војводине из Новог Сада.
Категорија 1а – Регионални просторни планови и
ПППН. Прва награда – Просторни план подручја по
себне намене мултифункцион
 алног еколошког кори
дора Тисе, ЈП Завод за урбанизам Војводине и Простор
ни план подручја посебне намене транснационалног
гасовода „Јужни ток“ – Институт за архитектуру и ур
банизам Србије (ИАУС) – Београд и ЈП Завод за урбани
зам Војводине – Нови Сад. Друга награда – Регионални
просторни план за подручје Колубарског и Мачванског
управног округа Србије (2013) – Институт за архитектуру
и урбанизам Србије (ИАУС) – Београд. Трећа награда –
Просторни план подручја посебних обиљежја заштиће
ни пејзаж „Коњух“ 2010–2030 – АД Пројект – Бања Лука
Категорија 1б – Просторни планови општина и гра
дова. Прва награда – Просторни планови општина:
Богатић*, Шабац, Љубовија, Мали Зворник, Крупањ,
Коцељева и Владимирци – приказ интегралног плана
– ЈУП „План“ – Шабац**. Друга награда – Просторни
план општине Димитровград – ЈП Завод за урбани
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зам – Ниш. Трећа награда – Просторни план општи
не Сремски Карловци – ЈП Завод за урбанизам Војво
дине – Нови Сад.
Категорија 2 – Генерални урбанистички планови.
Прва награда – Генерални план Града Новог Сада
до 2030. године – ЈП Урбанизам, Завода за урбанизам
Нови Сад. Друга награда – Генерални урбанистички
план Краљево 2020 – Дирекција за урбанизам и из
градњу „Краљево“. Трећа награда – Генерални урба
нистички план Кикинде – ЈП Завод за урбанизам Вој
водине – Нови Сад. Признање – Varna – General spatial
plan 2008–2012 – Territorial Projecting Organization (TRO)
i Nation
 al Centrale of Urbanism – Sofia.
Категорија 3а – Планови генералне регулације насе
ља. Прва награда – План генералне регулације за насе
љено место Ковин – ЈП Завод за урбанизам Војводине –
Нови Сад. Друга награда – План генералне регулације
за насељено место Рашка – ЈП Дирекција за урбанизам
Крагујевац. Трећа награда – План генералне регулаци
је насељеног места Футог – ЈП Урбанизам, Завода за ур
банизам Нови Сад. Признање – План генералне регула
ције Врњачке бање – ЈП Завод за урбанизам – Врање.
Категорија 3б – Планови генералне регулације дело
ва насеља. Прва награда – План генералне регулације
подручја градске општине Пантелеј – друга фаза – ЈП
Завод за урбанизам – Ниш. Друга награда – План ге
нералне регулације за туристички центар „Голема ре
ка“ са туристичким пунктом „Мирица“ и туристичким

На отварању 22. међународног салона урбанизма
говорио је и проф. др Милисав Дамњановић,
председник Надзорног одбора ИКС

пунктом „Козарница“ и сектор алпског скијалишта „Го
лема река“, општина Књажевац – Институт за архи
тектуру и урбанизам Србије (ИАУС) – Београд. Трећа
награда – План генералне регулације 5 у Лесковцу –
„Хисар“ шира градска зона – ЈП Дирекција за урбани
зам и изградњу – Лесковац.
Категорија 4 – Планови детаљне регулације. Друга
награда – План детаљне регулације дела подручја Аде
хује (зона А), градских општина Стари град и Пали
лула – Урбанистички завод Београда, ЈУП и Детаљан
план уређења подручја Рефтала-југ у Осијеку – Урба
ЈАНУАР 2014.

12

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

нистички завод града Загреба. Трећа награда – План
детаљне регулације производно-пословне зоне Уб – Ар
хиплан – Аранђеловац и План детаљне регулације де
ла Омладинске улице у Ужицу – ЈП Дирекција за из
градњу Ужице. Признање – План детаљне регулације
неформалног ромског насеља „Мала губа“ у Прокупљу
– Југословенски институт за урбанизам и становање
и Друштво за унапређење ромских насеља „Romano
Kher“ и План детаљне регулације на подручју Смеде
ревске паланке – процес трансформације насеља које
настаје развојем бање – „Инфоплан“ – Аранђеловац
Категорија 5 – Урбанистички пројекти и реализаци
је. Прва награда – Урбанистички пројекат града бу
дућности, Пекинг, Кина – Hetzel Design inc, California
USA; Сту-Дио – Београд. Трећа награда – Урбанистич
ки пројект за урбанистичко-архитектонску разраду
комплекса „Омладинско насеље“ на Палићу – Завод
за урбанизам града Суботице.
Категорија 6 – Конкурси. Прва награда – „Active Mo
saic“ redesigning the Agia Sofia Axis in Thessaloniki Gre
ece, TTDZ architects Anastasios Tellios, Despoina Zavraka;
collaborators: Apostolos Apostolinas, Dimitris Grozopo
ulos, Efi Kasimati, Elleana Panagoul ia, Titie Papadopou
lou (counselor); Друга награда – Блок Бадел у Загре
бу, Зоран Хебар, Урбанистички завод Града Загреба;
Трећа награда – Creative Line идејно решења уређе
ња центра Трстеника (III фаза од Старог висећег мо
ста на Западној Морави са главном пешачком зоном
у Трстенику), Ауторски тим: Немања Вуковић МАпх,
Маја Милошевић МАпх, Невена Гавриловић МАпх,
Рената Ђурић МАпх, др Милена Вукмировић и проф.
др Александар Ђукић.
Категорија 7 – Истраживања и студије из области
просторног и урбанистичког планирања. Прва награ
да – Студија природног језгра Београда, Урбанистички
завод Беог рада, ЈУП; Друга награда – Урбанистичка
анализа просторних потенцијала локалитета Мајеви
ца и Каменичка ада у Новом Саду, ЈП „Урбанизам“ За
вода за урбанизам Нови Сад **; Трећа награда – Тран
сформацијом до уштеде енергије и богатијег градског
пејзажа: предшколске установе у Нишу, Грађевинскоархитектонски факултет Универзитета у Нишу: При
знање – Central Nikosia Area Scheme, Cyprus, Martina
Juvara (Urban Silence), Glafkos Costantinides (Integrated
Planning Services) and others for SKM Colin Buchanan.
Категорија 8 – Заштита животне средине кроз сту
дије и планове. Прва награда – Анализа локација за
изградњу рециклажних центара – дворишта, Урбани
стички завод Београда, ЈУП; Друга награда – Енергија
и животна средина, Ecologica Urbo; Трећа награда –
Стратешка оцена утицаја на животну средину за ПГР
Рашка, ПГР Горњи Милановац, ПГР Пријепоље и ПГР
Радна зона Крагујевац и Зона пословања, ЈП Дирекција
за урбанизам Крагујевац; Признање – Елаборат о зо
нама санитарне заштите изворишта водоснабдевања
акумулације „Селова“, ЈП Завод за урбанизам Ниш.
Категорија 10 – Публикације. Прва награда – Стра
тегија интегралног урбаног развоја централне градске

зоне Крагујевца, Дирекција за урбанизам Крагујевац,
мр Драган Јевтовић, дипл. инж. маш. др Ратка Чолић,
дипл. инж. арх. Ina Zerche; Друга награда – Урбанизам
Београда: Приручник за истраживање процеса произ
водње простора, др Марија Маруна, Архитектонски
факултет Универзитета у Београду; Трећа награда –
Урбанистичко планирање Београда и очување биоди
верзитета, мр Аница Теофиловић, Биолошки факул
тет Универзитета у Београду и „Безбедност урбаних
простора“, др Наташа Даниловић Христић. Призна
ња – Инстант град: Архитектонски огледи, Алексан
дру Вуја и Весна Мила Чолић Дамјановић и Застава у
другој половини 20. века, др Радољуб Мицић и други,
Удружење „Крагујевац – наш град“.
Категорија 11 – Студентски радови. Прва награда –
Бајсбокс – покретач бициклистичког саобраћаја у гра
ду, Душан Лилић, проф. др Петар Митковић, мр Миле
на Динић, Јелена Ђурић, Грађевинско-архитектонски
факултет Универзитета у Нишу; Друга награда – Кре
ирање склопова и амбијента у природном окружењу
на примеру новог еко-културног центра на Власин
ском језеру, Ивана Петров, Бојана Симеун
 овић, Архи
тектонски факултет Универзитета у Беог раду и Еco City
Шавник – активирање потенцијала и еко урбани иза
зови, Ана Добрашиновић и Нађа Радуловић, Архитек
тонски факултет Подгорица; Трећа награда – Конкурс
за урбанистичко рјешење градског центра Клаксви
ка, Фарска острва, Бојана Радић, Наташа Радаковић,
Биљана Секучић, Јасна Кутић, Грађевинско-архитек
тонски факултет, Универзитет у Бања Луци и Урбани
стичка студија отворених простора Музеја Војводине,
Департман за архитектуру Факлутета техничких на
ука Универзитета у Новом Саду; Признање – Карика
која недостаје, Nиkola Plamenom Malиnov, VFU „Cher
norizets Hrabar“, Varna и Aggelochori: Парк светлости,
Јелена Ракоциј, Марко Диманић, Christos Markopou
los, Аристотел универзитет у Солуну, Архитектонски
факултет.

Ива Вукадиновић

ЈАНУАР 2014.

У Крагујевцу
одржана Геодетска
радионица
Удружење геодета централне Србије, са седиштем
у Крагујевцу, организовало је 26. новембра Геодет
ску радионицу, другу по реду, која је одржана у
хотелу „Шумарице“ и на теренима меморијалног
комплекса Шумарице. Након свечаног отварања
Радион
 ице уз мали концерт најбољих ученика му
зичке школе из Крагујевца и поздравних говора,
уследила је „Презентација беспилотних аерофото
граметријских система (БАС)“, а предавач и демон
стратор је био Љубиша Аџемовић, дипл.инж.геод.
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из београдске фирме „Ливона“, који је у природном
амбијенту практично показао како функционише
уређај/летилица за аерофотограметрију.
У раду Друге геодетске радионице учествовао је и др
Зоран Крејовић, директор Републичког геодетског за
вода.
На Другој геодетској радионици био је припремљен и
реализован изузетно атрактиван програм, динамичан
прилаз најновијег начина снимања терена беспилот
ном летилицом, док је интересовање било преко оче
кивања – преко 250 учесника из целе Србије. Учешће
у раду Геодетске радионице узела су јавна предузећа
за урбанизам и планирање, агенције за пројектовање,
приватне геодетске фирме. Практично сви субјекти ко
ји на било који начин учествују у пословима плани
рања и изградње, пројектовања и уређења простора.
Посебно треба похвалити присуство ученика Прве тех
ничке школе архитектонског смера.
С. Б.

Руским
инвеститорима
нудимо профит
Томислав Николић, председник Србије отворио је
30. октобра у Москви Инвестициону конференци
ју, на којој су потенцијалним руским инвеститори
ма представљена 74 пројекта из Србије и Републи
ке Српске. Сусрет руских и српских привредника
одржан је у Трговинско-индустријској комори Ру
ске Федерације у организацији Привредне комо
ре Србије.
„Дођите у Србију. Нека вам наше пријатељство и моја
реч буду гарант за ваше сигурно пословање у Србији.
Ми ћемо са наше стране учинити све да се у Србији
осећате добро и да ваше инвестиције буду сигурне и
успешне“, рекао је Николић отварајући Инвестициону
конференцију. Још је нагласио да жели да охрабри ин
веститоре да улажу у Србији и да на тај начин оснаже
економску, политичку и културну сарадњу и пријатељ
ске везе две земље. Николић је оценио да је економска
сарадња са Русијом веома развијена, али да истовре
мено постоје реалне могућности и велики потенцијал
за унапређење и повећање инвестиција, пре свега, у
области пољопривреде, путне инфраструктуре, енер
гетике и туризма. Председник Србије позвао је инве
ститоре да учествују у великим пројектима изградње
и обнове саобраћајне и телекомуникационе инфра
структуре, капиталним инвестицијама у енергетици
– обнови старих и изградњи нових капацитета, као и
у примени нових технологија. „Кроз партнерство или
куповину предуз ећа у државном власништву добија
те могућност активног учешћа и улогу модератора и

„Нека вам наше пријатељство и моја реч буду гарант
за ваше сигурно пословање у Србији“ – рекао је
Томислав Николић, председник Србије отварајући
Инвестициону конференцију у Москви

креатора привредног окружења Србије“, закључио је
Николић.
На отварању Инвестиционе конференције још су го
ворили – Жељко Сертић, председник Привредне комо
ре Србије, Сергеј Катирин, председник Трговинско-ин
дустријске коморе Руске Федерације, Милан Бачевић,
министар природних ресурса, рударства и просторног
планирања Србије, као и високи руководиоци великих
руских компанија и банака који већ имају економске
и инвестиционе операције у Србији.
Српско грађевинарство оставило је, и још увек оста
вља, неизбрисив траг на просторима Руске Федерације,
а понајвише у Москви. Зато је све учеснике Инвести
ционе конференције из РФ изненадио мали број прија
вљених пројеката из грађевинарства. Пријављено је пет
пројеката из четири компаније са укупним инвестици
оним захтевом мањим од 30 милиона евра, с тим што
је Quattro Houses из Београда, за свој пројекат „Фабри
ка за производњу префабрикованих елемената у гра
ђевинарству“ затражила 12 – 24 милиона евра. Остале
три компаније показале су неупоредиво мањи инве
стициони прохтев: ГП Мостоградња, у реструктурирању,
и Aedes Coop – Београд, за пројекте – „Одржива зелена
градња зиданих ниско енергетских зграда велике сеи
змичке сигурности грађених са иновативним БЕТ зи
дарским елементима – патентирани Aedes Eko – систем
грађења – 800.000 евра, односно, за „Одржива зелена
еко-градња префабрикованих монтажно-демонтажних
ниско-енергетских зграда велике сеизмичке сигурности
– патентирани Aedes Greenleb – милион евра, Крушик
пластика из Осечине, за пројекат „Технологија изра
де коругованих канализационих цеви пречника Ø4001000mm – 1,45 милион евра, Рудник каолина „Мотајица“
АД Кобаш и „Каолин промет“ – Србац, Република Српска
за пројекат „Покретање сепарације каoлинисаног гра
нита и пратећих минерала“ – 1,6 милион евра.
Инвестиционој конф ер енцији присуствовао је и
„Гласник“ ИКС, пошто су одговорни уредник и фото
репорер, ставили на информaциони пулт 20-ак приме
ЈАНУАР 2014.
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рака и још толико поделили, претежно нашим грађе
винарима који раде и граде по Москви. Уз то у наредна
два-три дана посетили су и три „руске, а наше“ компа
није – Роклер, ПСП-Фарман и Комтекс, власник Ми
лорад Тепшић.

Почела изградња „Рига мола“
Компанија „Роклер“ (Rockler) је руско/кипарско/цр
ногорска фирма настала пре деценију и по од чувеног
грађевинског предузећа „Рад“ из Београда.
„У овој смо год ин и инв ес титор им а пред ал и два
објекта – Бизнис центар „Камелеон“ од 22.000 квадра
та и пословни комплекс од 8.500 квадрата, на Јаган
ском проспекту, где смо стару фабричку халу и по
словну зграду, претворили у пословни објекат А класе,
док смо пре коју недељу почели са изградњом тржног
центра „Рига мол“ од 155.000 квадратних метара“, ка
же Златко Катић, генерални и финансијски директор
„Роклера“. „На овом тржишту врх финансијске и при
вредне кризе прошао је током 2008–2009. године када
је више од 60 одсто грађевинских фирми – нестало. Ми
смо успели да одржимо континуитет фирме, да сачу
вамо основни састав радника, инжењера, техничког
особља, али и наших дугогодишњих коопераната ов
де у локалу. У томе нам је помогла околност да смо у
том периоду имали један велики подизвођачки посао
– на изградњи конструкције (груби радови) за бизнис
центар од 124.000 квадрата,
где је носилац посла био бе
оградски „Монтинвест“. Већ
од 2010. године ишли смо из
једног у други посао и тако
до данашњих дана“.
У последњој деценији „Ро
клер“ је сваку полудецени
ју обел еж ав ао изу з етн им
објектима. У периоду 20022007. год ин а био је то тр
жни центар „Времена года“
(Годишња доба) на Кутузов
ском проспекту, недалеко од
Златко Катић
Парка Победе, од 55.000 ква
дратних метара, док је за период 2008–2013. тај епитет
понео централни пословни објекат „Рос Гидро“ (вла
сника свих хидроелектрана у Русији) од 15.000 квадра
та. У питању је била реконструкција, ревитализација
и доградња великог пословног објекта.
Као и два претходна петогодишта и ово долазеће
2013–2017. година „Роклер“ започиње са великим објек
том, већ поменутим „Рига молом“ од 155.000 квадрата,
пројектованим по најсавременијим методама, који
мора бити изведен према „лид сертификату“ (Leed Cer
tification Systems) који је везан за еколошке стандар
де, енергетску ефикасност, заштиту животне средине,
коришћење природних извора енергије, комфор људи
који буду радили у тржном центру.
ЈАНУАР 2014.
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Матрјошка и Стадион ЦСК
„ПСП-Фарман се концентрисао на радове у Москви
и њеној околини (Московска област), тако да у послед
њих шест година имамо у реализацији, сваке године,
између 350.000 и 400.000 квадратних метара објеката“,
каже Дејан Дедијер, директор ПСП-Фарман“. Тако је и
сада, и ти објекти су у разним стадијумима извођења/
готовости. Многи престижни објекти који су започети
пре неколико година завршени су у задатим рокови
ма и сада се успешно екс
плоатишу. Не могу а да не
истакнем да је на отварању
наша два, заиста више не
го репрезенантива објекта,
био Дмитриј Медведев, та
да у функцији председни
ка Руске Федерације. Реч је
о отварању Московске шко
ле управленија – Сколково
и првог објекта у комплек
су Ново Сколково – „Хипер
куб“. ПСП-Фарман тренутно
у Новом Сколкову гради би
Дејан Дедијер
знис центар, објекат који се
популарно зове „Матрјoшка“, чији је аутор млади руски
архитекта Борис Бернаскони и који је замислио да личи
на матрјошку („бабушку“, како је странци погрешно зо
ву) која је заштитни знак Русије. „Матрјошка“ је споља
висока 55 метара и има облик засечене пирамиде, док је
унутрашњи атријум у облики матрјошке. Да закључим
са Сколковом – сви до сада изграђени објекти су дело
ПСП-Фармана као главног извођача радова“.
Поред наведених, директор Дедијер, истиче још два
комплекса који су пуној изградњи. Један је у Подмо
сковљу, други у Москви. Микро рејон, стамбено насе
ље од 400.000 квадратних метара, које граде одмах иза
МКАД-а (аутопутског прстена око Москве) у Одинцов
ском рејону. Микро рејон се грaди по етапама, а до са
да је завршена и предата на коришћење једна трећи
на пројектованих квадрата. Други пројекат je стадион
фудбалског клуба ЦСК. Реч је о објекту укупне површи
не 172.000 квадрата. То није само фудбалски стадион,
већ један многофункционали комплекс са кулом од 180
метара, хотелским комплексом и пословном зградом.
„Иначе, изградњом тог објекта практично руководим
из ове собе, пошто је на градилишту постављено ви
ше десетина камера и ја у сваком тренутку, на екрану
свог компјутера, видим шта се на градилишту догађа“,
рекао је на крају разговора Дејан Дедијер.

СпецијалИзовани
за богату клијентелу
Компанију „Котекс“ основао је Миодраг Тепшић,
дипл.грађ.инж. 2007. године и дефинисао је као спе
цијализовану фирму за завршне радове у грађевинар
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ству. Иначе, инжењер Тепшић је готово две деценије на
раду у Руској Федерацији и до сада је радио у више фир
ми, којима је продавао своје компетенције, али и у не
колико сопствених, ангажујући инжењерски кадар са
Ex Yu простора. „Котекс“ др
жи руководни састав од 20ак људи, инжењера, а анга
жује од неколико десетина,
до неколико стотина (500600) радника, у зависности
од броја градилишта.
„Према мојој оцени „Ко
текс“ је фирма средње вели
чине, међу нашим фирма
ма које послују у Москви, а
то одређује број људи који
ради на градилишту и по
словни приходи/обрт капи
тала“, каже Миодраг Теп
Миодраг Тепшић
шић. „Три су главна правца
пословних операција „Котекса“: први, индустријско гра
ђевинарство (изградња фабричких хала, производног
простора) пре свега у фармацеутској индустрији, други
– елитно грађевинарство, грађевински објекти куће и
станови, намењени богатој клијентели, трећи – велики
стамбени комплекси, у чијој реализацији учествујемо
са занатским радовима. Тренутно смо ангажовани на
следећим пројетима: две фармацеутске фабрике – Astra
Zeneka у граду Обинску (инвеститор је енглески Hau
ser) и за изралеску фирму TEVA, док смо у фази преда
је објекта у граду Калуги (хемијска фабрика Berlin He
mie). У Подмосковљу радимо на стамбеном комплексу
„Ромашково“ у граду Одинцово, док смо у Москви ан
гажовани на стамбеном комплексу Ново Исмаилово
у Балашихи, и на Проспекту мира где радимо office А
класе за рентирање“.

Радош О. Драгутиновић

44. Конгрес о КГХ – Београд, 4 – 6. децембaр

Интегрално
пројектовање
и здраве зграде
нулте емисије СО2
Друштво за грејање, хлађ ење и климатизацију
(КГХ), које делује у оквиру Савеза машинских и
електротехничких инжењера и техничара Србије
(СМЕИТС), је и ове године у Сава центру органи
зовало тродневни, 44. по реду Међународни кон
грес о грејању, хлађењу и климатизацији и прате
ћу Изложбу опреме и достигнућа.
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Београдски Конгрес о КГХ је највећи европски кон
грес у групи оних који се одржавају сваке године, ме
ђународно познат и признат од најаут
 оритативнијих
сродних асоцијација, као сто су Америчко друштво
инжењера за грејање, хлађење и климатизацију (AS
HRAE), водећа светска организација у овој области,
Федерација европских друштава за грејање и клима
тизацију (REHVA), Међународни институт за хлађење
(IIR), Агенција Уједињених нација за животну среди
ну (UNEP) и Међународна асоцијација за симулацију
особина – динамике понашања зграда (IBPSA). Поред
наведених асоцијација, Конгрес је, већ традиционал
но, као програмски спонзор, подржала Инжењерска
комора Србије, као и Министарство енергетике, раз
воја и заштите животне средине, Привредна комора
Србије и Привредна комора Београда.
Генерални покровитељ овогодишњег Конгреса је
било предузеће STEELS OFT, а изложбе FLUXPRO из
Београда. Конгрес је подржало и 78 спонзора, анга
жованих на унапређењу, модернизацији и увођењу
најновијих технологија у системе КГХ.
Овогодишњи Конгрес био је посвећен интегралном
пројектовању и здравим зградама нула емисије угљен

Овогодишњи КГХ конгрес бавио се енергетском
ефикасношћу, зградама нулте енергије, коришћењем
обновљивих извора енергије (ОИЕ), зa сменом
расхладних флуида,...

диоксида. Поред ових централних тема скуп се, у скла
ду са временом и тенденцијама у науци и техници,
бавио енергетском ефикасношћу, зградама нула енер
гије, коришћењем обновљивих извора енергије и за
меном расхладних флуида који штетно делују на чо
векову околину, али и другим темама које су данас
најактуелније и од посебног интереса у овој области.
На почетку рада учеснике Конгреса су поздравили
господин Душан Мракић, државни секретар у Ми
нистарству енергетике, развоја и заштите животне
средине, проф. Вилијам Банфлет (William Bahnfleth),
председник ASHRAE-а, Дидје Кулом (Didier Coulomb),
дир ектор IIR-a, проф. Кар ел Каб еле (Karel Kab ele),
председник REHVA-е и Халварт Копен (Halvart Koep
pen), директор UNEP-а.
Предс едн ик Орган из ац ио н ог одб ор а Конгрес а и
предс едн ик Друш тва за КГХ Срб иј е, проф. др Бра
нислав Тодоровић, је у знак захвалности Инжењер
ској комори Србије за вишегодишњу помоћ Конгресу,
позвао председника Инжењерске коморе, господина
Милована Главоњића, да званично отвори Конгрес.
ЈАНУАР 2014.
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Аутори из наше земље, из свих држава бивше Југо
славије и многих земаља Европе, Азије и Америке су
кроз 86 радова изложених на Конгресу обрадили те
ме које третирају побољшање енергетске ефикасно
сти, интегрално пројектовање одрживих зграда, нове
технологије хлађења погодне за очување климатских
услова и озонског омотача, балансирање потреба енер
гије система зграде и производње енергије „паметном
мрежом“ , примену информацион
 их и комуникацио
них технологија, паметних материјала, као и законску
регулативу из наведених области код нас и у свету.
По већ устаљеној традицији, другог дана Конгреса
организован је посебан програм за младе инжењере,
докторанде, студенте завршних година, где су будући
стручњаци у области КГХ изложили резултате својих
семинарских, дипломских, магистарских или доктор
ских радова. Као саставни део Конгреса, у Сава центру
је на простору од преко 1.000 квадратних метара одр
жана и изложба опреме и достигнућа у домену гре
јања, хлађења и климатизације, на којој је преко 90
домаћих и страних предузећа и произвођача опреме
приказало своје производе и информисало бројне по
сетиоце о својој делатности.
Плакете „КГХ“ у знак захвалности за дугогодишњу
запажену сарадњу у активностима Друштва за КГХ Ср
бије, допринос ширењу његовог међународног угле
да, као и ширењу знања и технологија за постизање
енергетске ефикасности грађевинских објеката и си
стема у њима додељене су др Јоану Силвиу Добошиу
и др Адриану Ретезану из Темишвара, Румунија. Пла
кете у знак признања за изванредан допринос струци
КГХ добили су Предузеће TROX Austria GmbH, пред
ставништво Србија и Центар за грејање, климатиза
цију и соларну енергију при Лабораторији за термо
динамику и термотехнику Факултета инжењерских
наука у Крагујевцу.
Повеље у знак захвалности за дугогодишњу успешну
сарадњу у активностима које значајно доприносе раз
воју и напретку домаће технике и струке грејања хла
ђења и климатизације, уручене су представницима
предузећа: OVEX, SIDEK INŽENJERING и KOMO-YU из
Београда и OVENTROP GmbH & Co. KG из Немачке.
Завалницу за велику подршку и допринос даљем на
претку струке и науке у овој области добило је пред
узеће STEELSOFT, као генерални покровитељ 44. кон
греса о КГХ.
Дип лом а за најат ракт ивн иј и штанд на изл ожби
у оквиру 44. конгрес а о КГХ, дод ељ ен а је преду з е
ћу ТЕХНОСАМ из Суботице, а диплому за оригина
лан, нови домаћи производ – плочасто-доб ошасти
размењивач топлоте добило је предузеће EURO HE
AT из Крагујевца.
Радови изложени на овом изуз етно успелом Кон
гресу и објављени у Зборнику, свакако ће представља
ти својеврсни документ који ће следећим генерација
ма сведочити о труду њихових претходника да својим
прегалаштвом Земљу сачувају у што бољем стању.

Бисерка Шварц
ЈАНУАР 2014.

ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Осми пут додељена
„Награда Ранко
Радовић“
У Београду су 23. децембра у Задужбини Илије
М. Коларца уручене „Награде Ранко Радовић“ ко
је су ове године припале архитекти Љиљани Ба
кић, младим архитектама Александри Раонић и
Браниславу Ристовићу и петнаесточланој екипи
професора и студената Факултета техничких на
ука, Департмана за архитектуру и урбанизам, ко
ји је утемељио Ранко Радовић. У Галерији је била
отворена изложба свих приспелих радова, с тим
да ће ова изложбена поставка бити приказана то
ком марта-априла 2014. године на Факултету тех
ничких наука у Новом Саду.
Архитекта Лиљана Бакић ауторка монографије „Ана
томија Б & Б архитектуре“ добитница је „Награде Ран
ко Радовић 2012“ у категорији 1 – критичко теоријски
текстови о архитектури, урбанизму и граду. Награђе
на књига бави се полувековном праксом архитеката
Љиљане и Драгољуба Бакића, иза којих је остало ве
лико неимарско дело.
Петнаесточланој екипи проф. др Јелене Тодоровић,
ауторки концепта, и студенатима-ауторима радова:
Ренати Балзам, Татајани Чегар, Бојани Драгутиновић,
Дејану Ецету, Норберту Хармати, Лани Исаков, Ивани
Марцијус, Карлу Мичкеи, Славенки Митровић-Лаза
ревић, Дејану Павловићу, Александри Пештерац, Ан
дреи Тамаш и Вишњи Жугић за изложбу „Невидљиви
градови“ додељена је „Награда Ранко Радовић“ у кате
горији 2 – телевизијске емисије, изложбе, мултимеди
јалне презентације. Свој студентски експеримент еки
па је реализовала у оквиру наставе на Департману за
архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука
Новосадског универзитета, а приказала на изложба
ма у Новом Саду (Мануал парк и Музеју савремене
уметности Војводине), Бечеју (галерија Круг), Субо
тици (Отворени универзитет) и Београду (Београдска
интернационална недеља архитектуре БИНА 2013).
Студио Раум – Александра Раонић, аутор, и Бранислав
Ристовић, ко-аутор, добитници су Награде Ранко Радо
вић у категорији 3 – реализовано архитектонско дело –
Породична кућа за одмор у Бигову (Црна Гора).
Награда Ранко Радовић додељује се од 2006. године,
yз овогодишњу премијеру, осму по реду, било је при
јављено 40 радова, на којима је било ангажовано го
тово 90 аутора у малим или великим тимовима. За
категорију критичко теоријски текстови о архитекту
ри, урбанизму и граду стигло је 22 штампаних дела,
која је потписало 29 аутора. У категорији телевизиј
ске емисије, изложбе, мултимедијалне презентације,
било је пријављено седам ауторских пројеката у ко
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Лауреати „Награде Ранко Радовић 2013“ – за публицистику, лево,
за изложбу, средина, и за изведено архитектонско дело аутора Студија
„Раум“ – Александре Раонић и Бранислава Ристовића, десно

јима је учествовало 26 аутора, док је у категорији реа
лизовано архитектонско дело, било 11 окјеката – поро
дичних кућа, хотела, реконструкција/ревитализација,
стамбених објеката, на којима је било ангажовано 27
архитеката.
Приспеле радове оцењивала су три жирија, а у њи
ма су били: проф. др Љиљана Благојевић, дипл. инж.
арх. (председница), проф. др Милена Драгићевић Ше
шић, културолошкиња и проф. др Дубравка Стојано
вић, историчарка, за категорију 1, проф. др Мариела
Цветић, уметница и теоретичарка уметности (пред
седница), мр Маја Сковран, сликарка и проф. др Татја
на Дадић Динуловић, теоретичарка уметности и ме
дија – категорија 2 и Влада Славица, дипл. инж. арх.
(председник) Горан Војводић, дипл. инж. арх. и проф.
Михаило Тимотијевић, дипл. инж. арх.
Оснивачи и реализатори „Награде Ранко Радовић“
су – Удружење ликовних уметника примењених умет
ности и дизајнера Србије – УЛУПУДС, док су суосни
вачи Архитектонски факултет у Београду, Факултет
техничких наука у Новом Саду – Департман за архи
тектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и ур
банизам Србије – ИАУС, Задужбина Илије Милоса
вљевића Коларца, Потисје Кањижа АД члан Tondach
групе, и Инжењерска комора Србије. Покровитељ На
граде је Министарство културе и информисања Ре
публике Србије.

Радован Радовић

плаћено Београдском сајму преко 620.000 динара. Та
ко је за 9. међународни сајам енергетике (електрична
енергија, когенерација, угаљ, гас и нафта, обновљиви
извори енергије, енергетска ефикасност) и 10. међуна
родни сајам заштите животне средине и природних
ресурса – Ecofair, оба одржана од 9. до 12. октобра, ку
пљено 410 улазница. Највеће интересовање чланови
Коморе показали су за 58. међународни сајам књи
га, одржан од 20. до 27. октобра, а посетило га је 1.450
чланова, односно, 51. међународни сајам намештаја,
опреме и унутрашње декорације и 51. међународну
изложбу машина, алата и репроматеријала за дрвну
индустрију, одржани од 11. до 17. новембра, видело 1.040
чланова ИКС.
Р. Р

Обезбеђено
2.900 улазница

Инжењерска комора Србије је од установљавања сај
та на интернету и постављања списка имена свих чла
нова Коморе, по матичним секцијама, а у оквиру ње
и по струкама, али је отворила и „прозорче“ за личне
презентације. Иако могућност за личну презентацију
постоји већ седам-осам година, овај комуникацијски
канал се не користи довољно. Наиме, од близу 27.000
чланова, личне презентације је поставило мање од
петине чланова – 5.059. Личне презентације су обја
вљене по презименима. Најагилнији су били чланови
са презименом на слово М – 740 презентација, следе
они на С – 534 и слово П – 417. Најмањи број презен
тација је на три „латинична двослова“ – Nj – троје, Lj
– 13 i Dž – 15.
Р. Р

Инжењерска комора Србије наставила је и у по
следњем тромесечју 2013. праксу обезбеђивања бес
платних улазница за међународне изложбе које су
одржаване на Беог радском сајму, а за које је посто
јао интерес чланова да их виде/посете.
За три сајамске изложбе – Енергетике, Сајам књи
га и Сајам намештаја обезбеђено је 2.900 улазница и

Личне презентације
поставило
5.059 чланова
Модерне технологије омогућавају савременом чо
веку велике потенцијале за остваривање најра
злишитијих видова комуникације и личне пре
зентације, који се реализују преко друштвених
мрежа.

ЈАНУАР 2014.
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ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Милован Главоњић, председник Инжењерске коморе Србије

Циљ Коморе је
да заштити струку
Протекла година, односно, моје председниковање Комором, било је више него напорно, али
су показани и приказани значајни позитивни резултати. По мом суду, имали смо веома до
бру комуникацију са „нашим“ Министарством грађевинарства и урбанизма, посебно са ми
нистром Илићем, државним секретаром Миљевићем, помоћницима и осталим службама ми
нистарства, дали смо велики број практичних и конструктивних предлога за израду радних
верзија и нацрта основног неимарског документа, који се у последњој варијанти зове Нацрт
закона о планирању, пројектовању и изградњи. У овој години посебну пажњу ћемо посвети
ти перманенетном образовању и усавршавању чланова, преиспитивању описа постојећих и
утврђивању предлога нових врста лиценци одговорних планера, урбаниста, пројектаната и из
вођача радова, односно, да се две велике матичне секције Пројектаната и Извођача радова
позабаве и предложе нову унутар-секцијску организацију
ЈАНУАР 2014.
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Како оцењујете укупан рад Ко
море у 2013. години, посебно, ка
ко је радио УО ИКС, коме сте на
челу?
Прошла година је била више него
напорна, што се тиче мог ангажма
на у Комори, само да подсетим, био
сам у два састава Управног одбора
– први који сам затекао крајем ја
нуара, завршио мандат у мају ме
сецу, када је формиран тренутно
актуелни УО ИКС. У протеклим 5-6
месеци УО ИКС имао је, у просеку
једну седницу месечно, до краја го
дине их је било 14 укупно, а свака
је трајала по много сати. На при
мер, једна од последњих је поче
ла у 13, а завршила се у 21 сат. Сма
трам да је то крајње неефикасан
рад УО, а чини ми се не мали број
чланова, долази на те састанке не
прочитавши припремљени мате
ријал, што им не смета да се „ви
шекратно“ укључе у расправу. Иако
је Пословник о раду УО ИКС јасан
и прецизан – излагање говорника
може да траје пет минута, уз са
мо једно јављање. Нисам желео да
будем превелики формалиста, па
сам допуштао и дуге говоранције,
и многоструко јављање за реч, али
ми се чини да је то била грешка, па
ћу се у Новој 2014. години ригоро
зно држати одредаба Пословника о
раду УО ИКС. Одлазећа година би
ла је напорна и због четири одржа
не Скупштине Коморе. Скупштина
је заседала у јануару, марту, мају
и 27. децембра. Ако томе додамо
и 14 седница Управног одбора Ко
море, може се лако закључити да
се много радило. Уз то, Комора је
посебну пажњу посветила сарад
њи са ресорним Министарством
грађевинарства и урбанизма, од
носно, министром Илићем и њего
вим сарадницима.
Током своје прве деценије по
стојања Комора је имала веома
успешну и конструктивну сарад
њу са својим ресорним министар
ством (без обзира које је име но
сило). Како је ИКС сарађивала са
МГУ (Министарством грађ еви
нарства и урбанизма) у Вашем
мандату, током 2013. године?

КРУПАН ПЛАН

Могу рећи да имамо у начелу ја
ко добру сарадњу, како са мини
стром Вел им ир ом Илић ем, тако
и са државн им сек ретар ом Ми
ланом Миљевићем, као и са свим
помоћницима и осталим служба
ма Мин ис тарс тва. Ком ор а мо
ра и треба да има континуирану
сарадњу са ресорним Министар
ством, што је успешно реал
 изова
но протеклих десет година, дака
ко и за ових годину дана колико
сам на челу Коморе. Наиме, нама
је Министарство делегирало нека
питања/послове које обављамо у
његово име, па је Комора, на не
ки начин, „продужена рука“ ресор
ног Министарства. Више пута сам
се састајао са Министром, инфор
мисао га о акцијама и активности
ма Коморе – шта ради, али и шта
би желела да ради у будућности.
Дао је под рш ку Ком ор и за њен е
намере, односно, план и програм
рада. УО ИКС, на моје инсистира
ње, обратио се у априлу министру
Илићу са молбом/захтевом да нас
Министарство службено позове да
учествујемо у раду на изменама и
допунама Закона о планирању и
изградњи. Комора је била врло ак
тивна око измена и допуна Зако
на.., од маја до августа. Међутим,
током септембра нисмо имали ни
каквих информација шта је урађе
но са радним текстом Закона, за
право, нисмо знали шта се са њим
дешава. А онда смо крајем окто
бра сазнали да је написан и у јав
ну расправу послат – Нацрт зако
на о уређењу простора и изградњи
у чијој изради нисмо учествова
ли (Радној групи МГУ су помага
ли експерти Канцеларије за брзе
одговоре и USAID). Нацрт је први
пут јавно презентиран 20. новем
бра, на сајт Министарства је поста
вљен дан касније, а јавна расправа
је трајала следеће три недеље до
12. децембра. Током трајања јавне
расправе вeлики број наших чла
нова, више од 800, као и Комисија
за припрему законске и друге ре
гулативе УО ИКС, покушали су да
својим предлозима заштите стру
ку, да решења понуђ ена у Нацр
ту закона преиначе у корист свих
инжењера и делатности. Наиме,
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наша жеља је била да се у новом
Закону нађе следећа одредница/
реш ењ е – „да одгов орн и прој ек
тант и вршилац техничке контроле
перузимају потпуну одговорност
за квалитет и исправност технич
ке докуменатације, а да се при то
ме администрација што „мање ме
ша“ у технику, већ само у остале
формалне ствари“. Значи, нама у
Ком ори је све врем е био циљ да
заштитимо струку. А где видимо
заштиту? Видимо је кроз израду
садржаја техничке документаци
је. Она је сада класификована кроз
објекте, а код садржине пројеката
требало би боље порадити и пре
цизније ставити – него што је са
да у Нацрту. Предлози/решења ко
ја су дата у Нацрту, чини ми се да
су мало конфузна, нису транспа
рентна, и управо примедбе које је
дала Комора крећу се у том смеру
– јасном, прецизном, транспарент
ном садржају техничке докумен
тације. Морам констатовати да је
доста наших примедби/предлога
прихваћено у области око пројек
товања и извођења. Део примедби
које смо дали на планирање – ни
је (МС Планера видим да није за
довољна са решењима у Нацрту),
док је део примедби МС Урбаниста
прихваћен. Када је реч о положа
ју ИКС у Нацрту закона о уређењу
простора и изградњи, није проме
њен статус и ингеренције Коморе,
а има и нових захтева – послова
којима се ИКС, после усвајања За
кона, мора позабавити. Да не бу
де забуне морам и ово да кажем.
Нацрт закона који ће Влада усво
јити и проследити Скупштини на
усвајање носиће име Закон о пла
нирању, пројектовању и грађењу,
а не Закон о уређењу простора и
изградњи. Надлежни ме уверавају
да је само реч о промени имена, а
да је суштина остала непромење
на, у шта ћемо имати прилику да
се уверимо пре краја јануара. На
дам се!
Када се погледа рад матичних
секција, може ли се рећи: ова је
била најбоља, а ова према пока
заним резултатима није задово
љила очекивања?
ЈАНУАР 2014.
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Од кад је именован садашњи са
зив УО ИКС, редовно смо пратили
и анализирали рад свих организа
ционих јединица Коморе, од ма
тичних секција, преко регионал
них орган из ац иј а, до ком ис иј а.
Свака од поменутих целина је ва
жна и значајна за рад Коморе, али
активност матичних секција има
нешто већу „специфичну тежину“.
Мислим да су две највеће матич
не секције „ударна снага ИКС“ и
ја лично у наредном периоду оче
кујем њихово још веће ангажова
ње. Такође мислим, да би Матична
секција пројектаната, с обзиром на
бројност и стваралачки потенцијал,
требало да буде авангарда целе Ко
море, свих њених чланова, што ни
је био случај. Иначе, сви чланови
УО имали су замерки, али и похва
ла, о раду матичних секција. Посеб
но се, али у критици рада матич
них секција, истицао др Слободан
Отовић, члан УО ИКС испред Ми
нистарства грађевинарства и урба
низма, апострофирајући рад МСИР
и МСП. Међутим, мислим да је УО
управо одговоран за рад ИО МС, јер
све четири МС имају план рада ко
ји је одобрио УО (доиста у старом
сазиву) и кога морају спроводити, а
поред тога у раду ИО МС директно
учествују најмање по један члан УО
и у МС Пројектаната и МС Извођа
ча радова. И још нешто. Све четири
матичне секције – Планера, Урба
ниста, Пројектаната и Извођача ра
дова, донеле су своје планове рада
за 2014. годину и доставиле их УО
ИКС на одобравање. На седници на
којој је требало те планове да одо
бримо, у посебној тачки дневног
реда, планирао сам најмање пола
сата расправе о предложеним пла
новима рада, очекујући примедбе
свих чланова, а посебно господина
Отовића. Пошто није прозборио ни
једну реч замерке, ја сам му рекао,
да је седница УО место на коме он
води и руководи Комором, посебно
радом матичних секција, а с обзи
ром да није имао нити једну при
мебу на њихове планове за 2014.
годину, очекујем да буде коректан
кад их буде на скупштинским засе
дањима „оцењивао и прозивао“ за
лош рад и недовољну активност.
ЈАНУАР 2014.
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По мојој оцени матичне секци
је нису лоше радиле у 2013. години,
али знам да могу и морају још бо
ље и више. Што се тиче матичних
секција Планера и Урбаниста, оне
су заиста добро радиле, вероватно и
зато што су знатно мање, па су опе
ративније и флексибилније у раду.
Међутим, мислим да ове две секци

ли своје манифестације на Копао
нику и у Ивањици – али свако по
себно и самостално. Чини ми се да
тиња сукоб између планера и урба
ниста, а на видело је изашао када су
чланови Коморе давали предлоге
и примедбе на Нацрт закона о уре
ђењу простора и изградњи. Наиме,
за предложена законска решења

„Велика комисија“ у „квадратури круга“
„За функционисање Коморе, мислим да је најважнија Комисија за пре
испитивање описа и увођење нових лиценци, која је формирана после
свих осталих комисија, на 3. седници УО ИКС, одржаној 4. јула, док је
„осталих“ осам формирано на 2. седници УО ИКС одржаној 12. јуна“, ка
же Милован Главоњић. „Њен задатак је да преиспита постојеће описе
лиценци, предлаже увођење нових и да понуди предлог за измену Од
луке о издавању лиценци ИКС. То је више него озбиљан задатак и Ко
мисија веома добро ради, али је још увек у подручју анализе приспе
лих захтева појединих струка за увођење нових лиценци или захтева
за промену описа постојећих лиценци. Чим заврши са тим послом пре
ћи ће на преостале радне задатке. Колико је то озбиљан посао види се
из тога, да у повеликом хаосу који влада у српском образовању, треба
објективно вредновати сваки пристигли захтев за лиценцирањем, не
оштетити ни једног потенцијалног члана, али истовремено испошто
вати сва законска решења, што је равно „квадратури круга“.
Комисију за преиспитивање описа постојећих и утврђивање пред
лога нових врста лиценци одговорних планера, урбаниста, пројекта
ната и извођача радова сачињавају: председник проф. др Мирослав
Станојевић, дипл. маш. инж. док су чланови – из Матичне секције
планера: др. Небојша Стефановић, дипл. пр. планер, из Матичне сек
ције урбаниста: Драгана Ђорђевић, дипл. инж. арх. из Матичне сек
ције пројектаната: Зорица Чоловић Суботић, дипл. инж. арх. проф. мр.
Петар Арсић, дипл. инж. арх. Нада Павловић, дипл. грађ. инж. Зорица
Несторовић, дипл. инж. ел. Милутин Стефановић, дипл. инж. шум.
из Матичне секције извођача радова: Зорица Славковић Марјановић,
дипл. инж. арх. проф. др. Мирјана Малешев, дипл. грађ. инж. Весна
Илић-Миловановић, дипл. инж. ел. проф.др Слободан Ристић, дипл.
маш. инж. Илија Албрехт, дипл. инж. саоб. и из Министарства: грађе
винарства и урбанизма: Милија Ђаловић, дипл. правник .
Да поновимо и имена „осталих“ осам комисија: за перманентно
образовање (седам чланова), представке и предлоге (7), за разматра
ње приговора (8), за едукацију и примену FIDIC (7), за сарадњу са
струковним организацијама, савезима и удружењима (7), за припре
му законске и друге регулативе (7), за информисање (8) и за међуна
родну сарадњу (6)

је морају много више да међусобно
сарађују, да организују заједничке
акције, састанке, семинаре, скупо
ве,... На пример, МСП и МСИР су
организовале заједнички скуп Да
ни инжењера у Доњем Милановцу,
док су Планери и Урбанисти одржа

урбанисти тврде да су много већи
значај добили просторни планери,
док просторни планери „оптужу
ју“ урбанисте „за отимање радног
простора и друштвеног утицаја“.
Тај сукоб око законских предлога
(решења), нормално, пренет је и у

ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ИКС. Обавеза ми је да се то тиња
ње одмах угаси, јер Комора је и за
мишљена као место окупљања свих
струка везаних за изградњу грађе
винских објеката, које ће струч
но, демократски и транспарентно,
расправљати о сваком струковном
проблему и покушати да пронађу
оптимално решење. МСИР је ради

КРУПАН ПЛАН

секције, као и другим пословима
који проистекну из новог Закона,
када буде усвојен.
Готово свих претходних годи
на две највеће матичне секције
нису успевале да „потроше“ одо
брени им буџет, што је декодира
но као недовољна активност, да
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ма. Када је реч и о две велике ма
тичне секције – пројектантима и
извођачима радова, и оне ће први
пут од оснивања Коморе, готово до
дна испразнити своје касе. Када је
реч о све четири матичне секције,
укупно пражњење њихових буџета
ове године је стигло на 99 процена
та, с тим да је МС планера једина
„пробила“ свој буџетски потенци
јал. Када се погледа комплетна Ко
мора, прави разлог за овако троше
ње средстава лежи у активностима
регионалних одбора. Наиме, про
шле године изабрана су руковод
ства у осам регионалних центара
(после шест година десили су се из
бори), дошли су нови људи, са но
вим плановима и програмима, са
новим идејама и жељама, са ве
ликом енергијом и ентузијазмом,
па су ИО матичних секција имали
шта да новчано подрже у региони
ма, односно, средства су ефикасни
је и ефектније коришћена.
Ако је рад матичних секција,
први, активности регионалних
центара – други, нема сумње да
су комисије – трећи канал рада
Коморе. Покушајте да направите
„топ листу“ према оствареним ре
зултатима свих девет комисија?

Управни одбор је формирао девет посебних комисија, веома
потребних раду и развоју наше организација, али ми се чини
да је за функционисање Коморе најважнија Комисија
за преиспитивање описа и увођења нових лиценци

ла одлично, уосталом и зато што јој
је на челу Латинка Обрадовић, ко
ја има не мало искуства у органи
ма Коморе. У овој години матичне
секције Пројектаната и Извођача
радова требало би да се позабаве
и предложе нову унутар-секцијску
организацију. Реч је о формирању
одељења у која би требало смести
ти/распоредити чланове подсек
ција ОТС (остале техничке струке)
– технологе, геодете, геометре, сао
браћајаце, шумаре, аграрце, пејза
жне архитекте. Заправо требало би
да донесу критеријуме за форми
рање тих одељења унутар матичне

не кажемо, незаинтересованост,
како чланства, тако и секцијског
руководства. Како је било у 2013.
години?
Када говоримо о управљању и ру
ковођењу буџетима матичних сек
ција, ситуација је била различита
у свакој од њих, са заједничким
закључком да непотрошених пара
није било. Матична секција плане
ра је свој буџет „реализовала“ већ
у септемб ру-октоб ру. Урб ан ис ти
су знатно боље газдовали својим
„капиталом“, па су чак и део сво
јих средстава уступили планери

Одгов ор на ово питањ е мор ам
да започнем – едукативно. Стату
том Коморе је предвиђено да за вр
шење одређених послова Управни
одбор може образовати комисије.
Одлуком о образ овању комисије
уређује се њен делокруг рада и са
став. Користећи то право УО ИКС
је формирао девет комисија, осам
у јуну, а по мом мишљењу најва
жнију – Комисију за преиспитива
ње описа и увођење нових лицен
ци, у јулу. Првих осам формираних
комисија имају шест и седам чла
нова, док је у последњој ангажо
вано чак 14 људи/чланова, па је са
разлогом зовемо „Велика комиси
ја“. (погледај оквир)
Рад комисија био је прихватљив
у глобалу, с тим да су две новофор
миране, за FIDIC и сарадњу са стру
ковним организацијама, биле међу
најактивнијим. Посебно бих похва
лио рад Комисије за припрему за
ЈАНУАР 2014.
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конске и друге регулативе, у којој
сам и сам активно све време уче
ствовао као и у периоду пре фор
мирања исте (бивша Комисија за
прописе у претходном период
 у).
Намера и жеља УО је била да та
Комисија направи нови инжењер
ски предлог закона о грађењу (Ко
морин предлог инжењерског зако
на или свеједно како се он звао),
као и да нап рав и предл ог Зако
на о инжењерској комори. Међу
тим, после свега месец и по дана
од формирања исте, у разговорима
са министром Илићем и његовим
најближим сарадницима догово
рено је да ће се радити на измена
ма и допунама Закона о планира
њу и изградњи, и уопште се није
помињао нови документ (Закон).
На жалост, Комисија за припре
му законске и друге регулативе УО
ИКС, није стигла да заврши оба за
почета законска предлога/текста
(Закон о грађењу и Закон о Инже
њерској комори), јер је добила но
ви задатак да активно учествује у
помоћи Министарству на изради
предлога текста измена и допуна
постојећег Закона о планирању и
изградњи, што је она у потпуности
и учинила, и заиста највећи број
радних састанака, од свих комиси
ја, управо је та комисија имала. Ко
мисија за перманентно образова
ње мора у наредном периоду да се
другачије организује, јер едукација
постаје од изузетне важности за це
локупну Комору. Уз то имамо и оба
везу прихваћену од ECEC као и на
основу Инжењерске иницијативе
нашег региона, да уведемо перма
нентно образовање. То значи да Ко
мисија „под хитно“ мора да изради
Правилник о перманентном обра
зовању који би решио како се бо
дују учесници семинара, скупова,
трибина и како се води евиденција,
и... Већ је урађена „радна варијан
та“ Правилника, којом, морам при
знати, нисам задовољан, јер је већи
значај дат научном, него стручном
образовању. Комора је струковна, а
не научна организација, што значи
да члановима морају да се презен
тирају, у првом реду, стручна и стру
ковна знања, а тек потом да им се
организује нека врста „еx“ катедра
ЈАНУАР 2014.
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наставе. Што се тиче осталих коми
сија, све су исказале запажену ини
цијативу, свака је одржала по неко
предавање, неку акцију, али ћемо
их оцењивати тек после прегледа
и увида у реализовано у планским
документима. У наредном перио
ду ћемо извршити поделу захтева
рада комисија – на оне које имају
стални рад, и на оне чија је делат
ност повремена. Иначе, у рад девет
комисија УО ИКС укључен је вели
ки број колега, тачно 71, и то из свих
регионалних центара равномерно,
са идејом водиљом да они та своја
сазнања и искуства пренесу својој
непосредној бази.
Планирали сте наставак купо
вине пословног простора за ре
гионалне канцеларије, али ове
године нисте ту намеру реали
зовали. Зашто?
Од набавке/куповине пословног
простора у свим регионалним цен
трима, где то није учињено, није се
одустало, али извесних застоја је би
ло. Крајем децембра расписан је по
новљени оглас за куповину послов
ног простора у Крагујевцу и Ваљеву,
док ће за Чачак и Краљево и то бити
учињено до краја јануара ове годи
не, а УО ИКС је на последњој седни
ци у прошлој години донео одлуку
о прибављању пословног простора
у Суботици. Значи, пословни про
стор ће бити купљен, средства су од
раније обезбеђена, тако да се надам
да ће у 2014. години свих осам реги
оналних центара имати сопствени
„кров над главом“. Претпоставка да
се пословни простор не купује зато
што је уплата чланарине ове годи
не само 77 одсто од плана (уплата
чланарине никад није била слабија
од оснивања Коморе), није тачна.
Стварни разлог зашто нисмо купи
ли пословни простор је следећи: до
пре 20 дана нисмо били укњижили
простор који смо купили у Београ
ду, Новом Саду и Нишу. Наиме, када
смо пре четири године купили по
словни простор у Београду и подне
ли захтев Републичком геод
 етском
заводу да га укњижи, добили смо
одговор да га не можемо укњижити
као имовину Инжењерске коморе

Србије, већ само као имовину држа
ве Србије, па смо повукли захтев из
РГЗ-а. Од када сам на челу ИКС, це
лу 2013. годину, заједно са правном
службом, трагао сам за начином
како да имовину коју смо купили
сопственим средствима, укњижи
мо као приватно власништво Ин
жењерске коморе Србије. Коначно
смо изнашли модел који је прихва
тила и држава, тако да смо купљени
пословни простор укњижили као
искључиво власништво ИКС.
У првој деценији свог постоја
ња, Комора је успела да на окупу
(у свом чланству) одржи све стру
ке и професије везане за изград
њу грађевинских објеката, иако
су цент рип ет алн е сил е тињ а
ле свих тих година. Шта ћете Ви
лично, наравно, и сва остала тела
Коморе, учинити да ИКС остане
у постојећем формату?
Наравно да ћу се максимално ан
гажовати, као и велика већина Ко
мориних функционера на свим ор
ганизационим нивоима, посебно,
али на првом месту и сви члано
ви – да Инжењерска комора Срби
је остане јединствена организаци
ја свих струка везаних за изградњу
грађевинских објеката. Наравно, да
без подршке закона то није могу
ће – да останемо на окупу и једи
нствени. Ако закон буде наклоњен
појединим струкама, као што ми се
чини да је прављен, то никако не
ће бити добро ни за струку, ни за
Комору. Овако јединствени имамо
већу снагу, имамо већи потенци
јал да спроведемо нешто што је па
метно за све струке. Оне струке које
имају квалитетнијих идеја, у једин
ственој Комори, могу да добију ви
ше него ако се одлуче за издваја
ње. Док сам на челу Коморе борићу
се за њено јединство, да на окупу
остану свих 10 струка, као и да нам
се придруже и друге, нове, чије је
подручје рада, делимично или пот
пуно, у овој нашој неимарској обла
сти (БЗНР, противпожарци и друге
струке које имају послова у области
пројектовања и грађења).
Разговор водио
Радош О. Драгутиновић
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Пета редовна седница Скупштине Инжењерске
коморе Србије, Београд 27. децембар

Финансије стабилизационе,
програми офанзивни
Планирани укупни приходи у 2014. години су димензионисани на 213 милиона динара, од
носно, истоветна као пре годину дана. Планови и програми рада су амбициознији и бројнији,
а надокнаде, од плата до хонорара, значајно ниже. Сви присутни на петој седници Скупштине
добили монографију „Инжењерска комора 2003-2013.“. Од 50 предложених кандидата за су
дије Суда части ИКС, чланови Скупштине тајним гласањем изабрали 35 и проследили УО ИКС,
који ће одредити 25 судија за четворогодишњи мандат. Констатовано чланство по положају
председника извршних одбора матичних секција у Управни одбор ИКС – мр Александар Ву
чићевић (ИО МСП), др Наташа Даниловић Христић (ИО МСУ), проф. др Милан Глишић (ИО МСП)
и Латинка Обрадовић (ИО МСИР)

Пета ред овн а седн иц а Скуп
штине ИКС одржана је послед
њег петка у 2013. години, 27. де
цембра, уз присуство 88 од 119
члан ов а Скупш тин е. Поч ел а
је са радом у 11,15, а завршила

у 14,30 часова. Седници Скуп
штин е као гос ти прис ус тво
вали су представници доми
цилног министарства, Милан
Миљевић државни секретар у
Министарству грађевинарства

и урбанизма, затим мр Ђорђе
Милић, помоћник директора
РАПП (Републичке агенције за
просторно планирање), Управ
ни и Надзорни одбор Коморе,
у пуном саставу, чланови Су

Пета редовна седница Скупштине ИКС одржана је пред двотрећинским кворумом,
присустовало 88 чланова, 14 је најавило изостанак, док је стварно одсутно било 17.
ЈАНУАР 2014.
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Милан Миљевић, државни секретар у Министарству
грађевинарства и урбанизма представио Нацрт закона
о планирању, пројектовању и изградњи

Место и положај Коморе
остају непромењени
Коначно смо урадили Нацрт закона о планирању,
пројектовању и изградњи, што значи да смо про
менили назив, у последњем тренутку (био је На
црт закона о планирању простора и изградњи), и
предали га на изјашавање министарствима и по
себним организацијама, како је то и предвиђено
Пословником о раду Владе.
Што се тиче Коморе, у Нацрту нема много изме
на, у односу на садашња законска решења, осим
што су имплементирана, односно, унета, из Статута
ИКС, управљачка тела. Такође су унете и неке про
мене које се тичу општих ствари, где Комора нала
зи шире циљеве од садашњег законског решења.
У Нацрту је „провучена“ и одредница о перма
нентном усавршавању чланова Коморе, али не као
обавезујућа форма. Размишљали смо да то буде
обавезујуће, али је радна група рекла да то није
могуће, јер није имала пред собам никакав план и
програм тих активности. Ипак је у Нацрту остала
одредница да Комора обавља перманентно усавр
шавање својих чланова.
Овај Нацрт закона о планирању, пројектовању и
изградњи је рађен у сарадњи са владиним и не
владиним организацијама и асоцијацијама. Ми
слим да је превише унето интенција да он буде
брз, то је потребно, да би се остварила инвестици
она клима, али смо се ми залагали да се оствари
равнотежа између општих циљева и побољшања
инвестиционе климе.
У Нацрт закона су унета и нека тела која до са
да нису постојала, као што је Канцеларија за брзе
одговоре, Координатор пројекта, унете су и нови
не које се тичу сепарата, за које се инсистирало
да то буду скраћени и сажети подаци из планова.
Другим речима да кажем, миксовани са услови
ма посебно овлашћених предузећа, у смислу мо
гућности инфраструктурних прикључака и других
услова. Код ових поверених послова направљена
је једна велика листа или лепеза објеката, према
обиму њихове сложености, односно, значаја који
врше у простору, односно, технолошким, функцио
налним и другим опредељеностима. Опет је та гру
па подељена у два дела – фактички за једноставне
објекте, према предлогу из Нацрта, ти најједно
ставнији објекти су замишљени да се за њих ради
један једноставан пројекат који се назива проје
кат за грађевинску дозволу, након чега се добија
грађевинска дозвола, после чега инвеститор ради
главни пројекат, врши се пријем радова, итд.

Можда се у предложеном Нацрту закона враћа
мо на Закон о планирању и изградњи из 2003. го
дине, када се добијањем грађевинске дозволе не
могу фактички изводити главни радови, тек могу
почети припремни радови.
Нацрт закона је веома либералан и не предвиђа
оверу главног пројекта, у односу на његову контро
лу управе, као до сада, него потпуно и искључиво
подлеже техничкој контроли. Било је и предлога
да се још више либерализује та ствар, да, рецимо
(то нисмо ставили у Нацрт), ако носилац јавних
овлашћења и јавна предузећа не дају своје тех
ничке услове у року од осам дана, то ураде овла
шћени инжењери. Ја сматрам да је за такво реше
ње код нас превише рано.
Са друге стране покушали смо, да се код плани
рања држимо, чак и да проширимо, поступак до
ношења и израде планова. Мишљења сам да Срби
ја има превише врста планова, имамо Просторни
план Србије, регионалне просторне планове, про
сторни план општине, просторне планове посеб
них намена, и имамо три урбанистичка плана ко
ји су предвиђени у градовима, за домаћинства по
градовима, и имамо план генералне, односно, де
таљне регулације. Ту имамо замерки да имамо су
више планова, јер, на пример, једна Немачка има
само две врсте планова, од којих су просторни пла
нови, уствари, стратешки планови.
Овај Нацрт закона о планирању, пројектовању и
изградњи смо радили у демократској атмосфери,
мењали смо га често, али и обавештавали благо
времено све учеснике о томе. Тренутна фаза Нацр
та – предат је министарствима на изјашњавање.
Мислим да је највећи преокрет наступио ка
да смо сазнали за образложење Уставног суда о
конверзији уз накнаду код субјеката из стечаја и
приватизације, односно, само смо ми имплемен
тирали ту одлуку. А та одлука каже да право ко
ришћења никада није било у промету и да за пре
лазак у право својине, онај који га тражи, мора
платити пуну тржишну цену. То је изазвало велике
протесте и критике, али ја могу само да кажем да
се одлуке Уставног суда не коментаришу.
ЈАНУАР 2014.
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да части – председник, тужи
лац и бранилац,... Радом скуп
штинског заседања руководио
је проф. др Драгослав Шума
рац, председн ик Скупш тин е,
а пом аг ал и су му Мил ор ад
Мил ад ин ов ић, потп редс ед
ник Скупш тин е, Иван а Маг
делинић, в.д. секретара Комо
ре, Слађана Јанковић, стручни
сарадник за правне послове и
Бранко Марковић, стручни са
радник за информатичку подр
шку у Секретаријату ИКС.
Пето редовно скупштинско засе
дање отворио је председник Шума
рац и замолио државног секретара
Миљевића да се обрати присутни
ма, што је овај и учинио. Поздра
вио је све присутне и зажелео успе
шан рад Скупштине, а главна тема
његовог излагања био је Нацрт за
кона о планирању, пројектовању
и изградњи, који је Министарство
грађевинарства и урбанизма дан
раније проследило Влади, одно
сно, надлежним министарствима,
на усаглашавање (опширније у ан
трфилеу).
После поздравне речи Државног
секретара уследило је предлагање
и усвајање Дневног реда. Дневни
ред је једногласно усвојен, без из
мена и допуна, и имао је шест та
чака: 1. Усвајање Записника са Че
тврте редовне седнице Скупштине
Инжењерске комор е Србије одр
жане 10. маја 2013. године; 2. Кон
стат ов ањ е чланс тва по пол ожа
ју председника извршних одбора
матичних секција у Управном од
бору Инжењерске коморе Србије;
3. Усвајање Извештаја о раду Суда
части Инжењерске коморе Србије
у 2013. години; 4. Утврђивање ли
сте судија Суда части Инжењерске
коморе Србије; 5. Доношење Плана
и програма рада Инжењерске ко
море Србије за 2014. годину; 6. До
ношење Финансијског плана Ин
жењерске комор е Србије за 2014.
годину.
Одмах по усвајању Дневног реда,
за реч се јавио Саљахудин Мурато
вић, члан Скупштине из Новог Па
зара и предложио да се излагања
учесника у расправи, којих ће си
ЈАНУАР 2014.
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гурно бити, ограниче на три мину
та, што је једногласно прихваћено.
Као што рек ос мо, прв а тачк а
Дневног реда је била „Усвајање За
писника са Четврте редовне сед
нице Скупштине Инжењерске ко
море Србије одржане 10. маја 2013.
године“, који је без примедби јед
ногласно усвојен, па се прешло на

ке, председника и заменика пред
седника извршних одбора матич
них секција. Тако су констатована
„чланства по положају“ у УО ИКС –
мр Александра Вучићевића, пред
седника ИО МС планера почев од
21. маја (датум кад је одржана кон
стит ут ивн а седн иц а и изаб ран и
челници), др Наташе Даниловић

Монографија

Првих десет година
„У овим материјалима сте доби
ли и књигу/монографију Инже
њерске коморе Србије – Инже
њерска комора Србије 2003-2013.
Зап рав о, ова Скупш тин а је у
плану за ову годину, усвојила да
се она објави“, рекао је проф. др
Драгослав Шумарац, уредник
Монографије. „Било је на Управ
ном одбору предлога да се об
јави монографија која „покри
ва“ период од 1924. године, када
је, стварно, по Закону о финан
сијама устројена Инжењерска
комора Србије (за то се залагао
професор Унчанин), и то ствар
но треба урадити. Међутим, ви
дели смо да су Словенци, и то
пише у уводу Монографије, већ
1919. године имали своју инже
њерску комору. Хоћу да кажем
да се у то истраживање око српске инжењерске коморе морају укљу
чити и историчари, што значи да нам предстоји један озбиљнији по
сао. Међутим, ми смо за ову прилику, првих десет година ИКС 2003 –
2013. на један најскромнији начин хтели да обележимо десет година
од постојања ове Коморе, која је уствари, наставак те/оне из 1924. го
дине. Ова Монографија ће можда да кошта као један „Гласник“, што
ћете добити, видети у Финансијском извештају за 2014. годину, у мар
ту следеће године“.

другу тачку – „Констатовање члан
ства по положају председника из
вршних одбора матичних секција у
Управном одбору Инжењерске ко
море Србије“, за које су позитив
но гласали сви присутни чланови
Скупштине, без „против“ или „уздр
жани“. Наиме, на претходној сед
ници Скупштине изабрани су из
вршни одбори матичних секција,
који су на својим конститутивним
седницама изабрали своје челни

Христић, председнице ИО МС ур
баниста од 17. маја, проф. др Мила
на Глишића, председника ИО МС
пројектаната, почев од 21. маја, и
Латинке Обрадовић, председнице
ИО МС извођача радова од 20. маја.
Све четворо чланова УО ИКС по по
ложају учествовало је у раду овог
тела номинално, од дана избора на
председничке функције у ИО МС,
а практично од друге седнице УО
ИКС, одржане у јуну 2013. године.
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Док Милован Главоњић, председник Коморе, креће са презентацијом најважнијих докумената
– Програмом рада и Финансијским планом за 2014. годину, председавајуће скупштинко тело,
с лева на десно, Бранко Марковић, техничка подршка, Ивана Магделинић, ВД секретар,
проф. др Драгослав Шумарац, председник, Милорад Миладиновић, потпредседник и Слађана
Јанковић, стручни сарадник за правне послове, будно прате догађање „на отвореној сцени“

Трећа и четврта тачка дневног
реда тицале су се Суда части Ин
жењерске коморе Србије. У трећој
је подношен и усвајан годишњи из
вештај о раду Суда части, док је у
четвртој утврђивана Листа судија,
а одмах после тога и избор потен
цијалних судија за четворогоди
шњи период – до 2017. године.
Иако су у мат ер иј ал им а бил а
поднета три извештаја – председ
ника Суда части Бора Цвијанови
ћа, тужиоца Миодрага Исаилови
ћа и бранитељке Дее (Деа) Лукић,
члановима Скупштине обратио се
само Председник – језгровитим из
лагањем, ораторски перфектним
и временски тачно погођеном ду
жином. Да ове констатације нису
претеране, већ потврда, реакција
је једног члана Скупштине – „ово
га би требали за председника, јер
говори инжењерски – јасно, пре
цизно, кратко“. А ево и шта је ре
као: „О раду Суда части у овој, али
и три претходне године, нећу де
таљно говорити, јер све то имате у
материјалу за ову седницу, а и због

тога што сам у интервјуу за „Гла
сник“ о свему томе исцрпно гово
рио, па ми се чини непотребним
да вас замарам детаљима, оцена
ма, констатацијама, појединости
ма. Изнећу само неколико неоп

ходних инф орм ац иј а. Суд части
је током 2013. године поступао у
осам предмета, у оквиру којих је
укупно процесуирано 13 чланова
Коморе због непоштовања профе
сион
 алних стандарда и нормати

Колико Скупштина има чланова?
Скупштина Инжењерске коморе Србије, према Статуту, броји 120 чла
нова, а у првој реченици Извештаја са 5. редовног заседања стоји да
је седници присуствовало „88 од 119 чланова Скупштине“. Није на
прављена грешка! Наим
 е, Скупштина има 120 места/чланова, али је
једно место од 30. априла упражњено, јер је тога дана преминуо њен
најстарији члан, Светислав Синђелић.
Иначе, 5. редовној седници Скупштине присуствовало је 88 чланова
(на почетку их је било 82, а на крају 73), 14 чланова обавестило је Се
кретаријат да неће присуствовати седници, док су разлози недоласка
17 чланова Скупштине остали непознати.
Према Пословнику о раду Скупштине, председавајући је у обавези
да прочита имена чланова Скупштине који су најавили свој изоста
нак. Ево њихових имена: Новица Петровић, Гордана Вујновић, Љубица
Бошњак, Зоран Хаџић, Драгана Дунчић, Зорица Несторовић, Драган
Вујовић, Милош Медић, Лаза Вукобрат, Татјана Бурсаћ, Радомир Ми
лекић, Бранислав Бањац, Зоран Радојичић и Милан Кекановић.
ЈАНУАР 2014.
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ва. Настављено је у континуите
ту са активностима, које сам увео
дол аз ећ и на мес то предс едн ика
2009. године, да се редовно одржа
вају састанци судија Суда части
који су именовани за председни
ке већа у предметима, а у циљу бо
љег информисања, записници са
седница судија, достављају се, без
изузетка, свим судијама. Користе
ћи ИТ бенефите, настављено је са
системом електронског праћења
кретања предмета по процесним
фазама поступка кроз табеларни
форм ул ар „Пос туп ак – праћ ењ е
предмета Суда части“, у који се на
унифициран начин уносе све фа
зе поступка. Како мандат судијама
Суда части овог сазива истиче 29.
децембра 2013. године, без бојазни
да ћу погрешити, оцењујем његов
четворогодишњи рад – успешним.
У свему је поступао по одредбама,
како државних закона и правил
ника, тако и према Статуту ИКС и
Етичком кодексу“.
Извештај о раду Суда части јед
ногласно је усвојен, а онда се пре
шло на утврђивање Листе судија.
Према документима Коморе (По
словник о раду Скупштине) судије
Суда части се бирају у „три корака“.
Према реченом документу утврђу
је се предлог листе од 50 кандида
та за судије и то четворо из Матич
не секције планера, шесторо из МС
урбаниста, а по 20 из две највеће
матичне секције – пројектаната и
извођача радова. Право да истакну
50 кандидата имају ИО МС, као пр
ви корак. Од понуђених 50 канди
дата, чланови Скупштине тајним
гласањем бирају 35 потенцијалних
судија Суда части – три кандида
та из МСП, четири из МСУ и по 14
из МСП и МСИР, што је други ко
рак. Чланови Скупштине изабрали
су следећих 35 кандидата за суди
је Суда части ИКС. Кандидати Ма
тичне секције планера су сви ди
плом ир ан и прос торн и план ер и:
мр Зоран К. Мирјанић и Марко Д.
Перишић из Београда, и Мирјана
Р. Вашут из Сремске Митровице.
Канд ид ати Матичне секц иј е ур
баниста су сви дипломирани ин
жењери архитектуре: Огњен В. Ђу
ровић из Београда, Јожеф Ј. Чипа
ЈАНУАР 2014.
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Проширити основицу финансирања
„Када је реч о приходима Ко
море, који сада долазе из годи
шње чланарине и организације
и реализације стручних испита,
сматрам да би било добро и ко
рисно, да се ти извори финанси
рања рада ИКС – прошире“, ре
као је Милорад Ракчевић, члан
УО ИКС као представник Ми
нистарства за грађевинарство
и урб ан из ам. „На том пос лу,
ширењу основице финансира
ња, потребно је да се ангажују
сви чланови Коморе, јер се ан
гажман рководства и руководи
лаца у свим деловима Коморе
– подразумева. Не може се рећи да су и садашњи приходи Коморе
мали, али је сасвим сигурно да већа и сигурнија материјална осно
ва производи боље укупне резултате“.

Струковнa удружења су наш
„кадровски извор“
„Имам идеју и предлог за бољу
сарадњу са струковним органи
зацијама“, рекао је проф. др Рај
ко Унчанин, члан УО ИКС као
представник надлежног мини
старства. „У Плану и програму
рада за 2014. годину у поглављу
II- Организација и функциони
сање Коморе, став 10. – „Сарадња
са струковним организацијама
и удружењима“ предлажем да
овај став гласи – „Помагање у
организацији и функцион
 иса
њу струковних организација и
координација у њиховој међу
собној сарадњи и сарадњи са
Инжењерском комором Србије“. Зашто ово предлажем? Зато што су
струковне организације извор наших кадрова, наших стручњака, за
то што смо одатле дошли и долазимо, и зато што они сами без неке
наше организације, стручне и материјалне, моралне, не могу многе
ствари сами. Кад сам већ узео реч, да и ово кажем – мислим да Ко
мора, њено руководство, њени органи и службе, по мени, функцио
нишу добро, и успешно играју своју улогу коју им је друштвена зајед
ница доделила. Мислим да имамо још потенцијала и моћи да дамо
много већи допринос у развоју нашег друштва. Зато сам се залагао и
предлагао да се формира посебан закон о Инжењерској комори Ср
бије, који би дефинисао место, улогу и моћ инжењера, да овоме дру
штву дамо свој допринос“.
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Није се много гласало, тек десетак пута, али су сви предлози изгласани,
безмало, једногласно, тек са по којим уздржани, и још мање „противних“

из Суботице, Бранимир Ј. Ћирић из
Ниша и Ајсела Е. Демовић из Но
вог Пазара. Кандидати Матичне
секције пројектаната су: Миодраг
М. Максимовић, дипл. инж. арх. из
Ваљева, Слоб оданка Д. Симовић,
дипл. инж. арх. из Чачка, Јасми
на И. Шкријељ, дипл. инж. арх. из
Новог Пазара, Душан М. Вуловић,
дипл. инж. арх. из Чачка, Снежа
на Р. Смиљанић, дипл. инж. грађ.
из Горњег Милановца, Слободан Р.
Миленковић, дипл. инж. грађ. из
Ниш а, Жив ој ин В. Мил енков ић,
дипл. инж. грађ. из Краљева, Дра
го Д. Остојић, дипл. инж. грађ. и Ра
доје Н. Кремзер, дипл. инж. маш. из
Београда, Слободан Р. Мојсиловић,
дипл. инж. маш. из Чачка, Милојко
М. Маркићевић, дипл. инж. ел. из
Ужица, Зоран Д. Ступар, дипл. инж.
ел. из Новог Сада, Дарко М. Вило
тијевић, дипл. инж. геод., из Кра
љева и Горан И. Кнежевић, дипл.
инж. техн. из Новог Сада. Канди
дат и Мат ичн е секц иј е изв ођ ач а
радова су: Слободан И. Ђорђевић,
дипл. инж. арх. из Београда, Вања
Д. Милојковић, дипл. инж. арх. из
Краљ ев а, Срђ ан М. Црк вењ аков,
дипл. инж. арх. из Новог Сада, Бо
ро М. Цвијановић, дипл. инж. грађ.
из Београда, Бранислав М. Шотра,

дипл. инж. грађ. из Лознице, Љу
биша Ј. Поповић, дипл. инж. грађ.
из Београда, Љубомир О. Вукајло
вић, дипл. инж. грађ. из Београда,
Иштван Вањур, дипл. инж. маш.
из Нов ог Сад а, Драган В. Драга
нић, дипл. инж. маш. из Београ
да, Миленко С. Бабић, дипл. инж.
ел. и Милутин В. Јанковић, дипл.
инж. ел. из Београда, Зоран С. Кр
стић, дипл. инж. ел. из Ниша, Весна
М. Тахов, дипл. инж. геол. из Бео
града и Оскар Ј. Козма, дипл. инж.
техн. из Суботице.
„Последњу реч“ има УО ИКС који
од 35 одабраних кандидата бира/
поставља 25 судија Суда части у че
творогодишњем мандату и то – два
из МСП, три из МСУ и по 10 из МСП
и МСИР, што је „трећи корак“.
Описаном процедуром још ни
је комплетиран нови сазив Суда
части Инжењерске коморе Србије,
пошто ресорно Министарство гра
ђевинарства и урбанизма (МГУ)
поставља осам судија, али искљу
чиво из редова чланова Комор е.
Претпостављамо да ће УО ИКС на
првој седници у 2014. години ода
брати/именовати „својих“ 25 суди
ја Суда части ИКС, а када ће (и да
ли ће) то урадити МГУ остаје да се
види. Наиме, у претходном перио

ду, ресорно министарство, иако то
право има од 2010. године, још га
није „конзумирало“.
И последње две тачке Дневног ре
да, пета и шеста, презентиране су у
пакету. Скупштина је усвајала два
најважнија документа за нормал
но функционисање Коморе у 2014.
години – „Доношење Плана и про
грама рада Инжењерске комор е
Србије за 2014. годину“ и “Доноше
ње Финансијског плана Инжењер
ске коморе Србије за 2014. годину“.
Презентацију оба документа одр
жао је Милован Главоњић, председ
ник Коморе – потрајала je безмало
читав сат, тачно 57,5 минута. С об
зиром да оба документа доносимо
у интегралној верзији, опредељује
мо се да тумачења и коментаре, об
јашњења и лична виђења, којима
је Председник покушао да задржи
пажњу аудиторијума – изоставимо,
односно, да сваком од 26.000 члано
ва препустимо да непосредно ана
лизира и изводи закључке о усво
јеним документима за 2014. годину
– Плану и програму рада, односно,
Финансијском плану.
Извештај са 5. редовне седнице
Скупштине ИКС приредио
Радош О. Драгутиновић
ЈАНУАР 2014.

30

СКУПШТИНА

Јово Смиљанић, дипл. инж.грађ. члан Скупштине
ИКС и Комисије за представке и предлоге УО ИКС,
председник Савеза инжењера и техничара Војводине,
дописни члан Инжењерске академије Србије

Поводом интегритета
и лиценцирања
Једини говорник/дискутант на предложени „План
и програм рада ИКС за 2014. годину, био је Јово
Смиљанић. Као и увек миран и достојанствен,
мaло опширан, изнео је своје виђење и понудио
решења, за само два сегмента, како је сам дефи
нисао „пасуса“, из „Плана и програма рада“. Изла
гање преносимо у целини.
У вези тачке I – Рад на изради нормативних ака
та, пасус „Наставак активности на утврђивању на
чина и модалитета заштите чланова Коморе од
угрожавања стручног и професион
 алног интегри
тета“.
Ова тема је врло важна али и врло „широка“, а
ја бих се овде осврнуо само на неколико питања:
а/ Нормативно дефинисање учешћа наше про
јектантске и извођачке оперативе у инвестицио
ним пословима које на српском тржишту добијају
стране компаније и то кроз конкретно и обавезу
јуће учешће наших фирми у тим пословима. До
садашње искуство је такво да је то учешће било
декларативно, много мање него што чујемо код
потписивања таквих аранжмана и углавном на
позицијама за које странци оцене да им не од
говарају. б/ Свуда где је то могуће тражити реци
процитет у учешћу наших компанија на тржишту
страних фирми или адекватна решења, како нам
се не би десило да на пример, грађевинске фирме
из Хрватске раде или су радиле на око 200 лока
ција у Србији, а да српска оператива тамо прак
тично не ради ништа, дакле у земљи која је око
упола мања од Србије и примера ради, има је
дан архитектонски факултет. Као Комора, морамо
признати да ту и у другим сличним ситуацијама
у заштити нашег еснафа и чланства нисмо пока
зали ни минималне резултате. ц/ Слично је и са
признавањем наших лиценци у Црној Гори, где
наши инжењери и могу да нађу посао, али тамо
штите своје тржиште, између осталог и условом
да уз нашу лиценцу треба платити 2 – 3 000 евра,
како би се добила њихова. Питам се да ли је то ре
зултат добре међукоморске сарадње. д/ Сматрам
да би значајан вид заштите статуса инжењера (за
сада бар пројектаната) био и применљив ценов
ник инжењерских услуга на којем је ИКС уложи
ла доста труда и формирала добар радни матери
јал који би пракса још „брусила“, али није имала
снаге да га уведе у праксу, па је остао мртво сло
во. Предлажем зато, да ИКС у најкраћем времену
ЈАНУАР 2014.
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евентуално ревидира већ формирани ценовник
инжењерских услуга и да га уведе у праксу са ја
сно дефинисаним консеквенцама за оне који га
не примењују, како су то урадила и друга струков
на удружења код нас. е/ Непримерено економској
моћи државе имамо поплаву факултета и студиј
ских програма, државних и приватних, и око хи
љаду нових инжењера годишње, што по принципу
„понуде и потражње“ срозава цене инжењерских
услуга до бесцења а тиме и њихов квалитет па
надаље и рејтинг и интегритет наше струке. Сма
трам да ИКС треба да покрене израду коректне

анализе потреба за инжењерским кадровима (уз
помоћ и других надлежних институција), најмање
за наредних 10 до 15 година и да то упути надле
жним државним и високошколским институци
јама. Свестан сам да ИКС не треба да се меша у
политику факултета али сматрам друштвено ин
жењерски одговорним да ИКС изађе са оваквом
анализом, без обзира како ће је надлежне инсти
туције прихватити и у ком обиму.
У вези тачке IV – Лиценцирање, пасуси: „Преи
спитивање описа и услова постојећих врста ли
ценци“ и „Наставак активности на допуни описа
постојећих и утврђивања посебних услова за сти
цање нових лиценци“.
После више од 10 година рада ИКС, као њен члан
и инжењер који ради више од 40 година у прак
си, могу и желим да дам моју оцену: а/ Увођењем
личних лиценци на начин како је то урађено пре
10 година, дајући право носиоцима лиценци да
практично самостално делују на тржиту, као „фир
ма“, у великој мери је раздробљена пројектантска
и извођачка оператива, не рачунајући компаније
из члана 133. нашег Закона. Али број ових компа
нија мери се процентима или промилима у одно
су на сва остала пројектантска и извођачка преду
зећа у Србији којих је било око 95 %. Ова предузећа
су практично „пуштена низ воду“ јер законом нису
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одређени никакви услови за њихово деловање и
рад па се нашим послом могу бавити најразличи
те фирме (трговачке, аутопревозничке, пољопри
вредне...) битно је само дa „ангажују одговорног
...инжењера“. Тиме је створена „пијаца инжењера“
на којој сваки инвеститор може за мале паре на
одређено време да изнајми инжењера и отпусти
ти га када му то одговара. То нарочито погодује
страним инвеститорима који и нису обавезни да
за своје радове у Србији склапају уговор са нашим
фирмама. Ту наравно губи и наша држава обзи
ром да се ту најчешће заобилази плаћање поре
за. Сматрам неопх
 одним да се статус личних ли
ценци озбиљно редефинише, (сада их има више
од 80 врста), да се уведе нека врста лиценци или
сличног друштеног-државног-стручног верифико
вања оспособљености компанија за пројектовање
и извођење у Србији, (поред оних из члана 133. За
кона) и да лиценцирани инжењери превасходно
кроз те компаније остварују своју стручну, матери
јалну и сваку другу сатисфакцију. Лиценцирање
тих компанија било би на основу референц листе
компаније и запослених одговорних инжењера и
уз минималне трошкове за обраду предмета. Је
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дино на овај начин видим могућност за јачање
наше инжењерске конкурентности спрам надола
зеће оштре и немилосрдне стране конкуренције
којој наравно највише одговара нашa раздробље
ност и неконзистентност каква ја данас на сцени.
Редефинисање статуса личних лиценци сматрам
нужним из много разлога, које овде нећу наводи
ти (био сам члан Комисије за издавање лицен
ци), али желим да истакнем да не видим чиме је
утемељена и оправдана садашња пракса по којој
није довољно студирати између 5 и10 година, по
ложити 35-38 испита, радити 2 или 20 година и
положити стручни испит, да би се добило звање
„одговорног... инжењера“.. ако ти то још не потпи
шу и „два сведока“, дакле процедура која често
траје десетак минута и понекад има проблема
тичну истинитост.
Ово су само нека од питања којима би требало
да се позабави ИКС после десетогодишњег рада,
и позитивних резултата али и резултата од којих
чланство није имало очекиване користи, што би
уз остале теме и мере морало допринети бољем
статусу инжењерске струке у Србији, у наредном
период
 у. ■

После презентираног извештаја о рада Суда части, дакако, и једногласно прихваћеног/усвојеног, прешло се
на бирање нових судија. Прво су подељени гласачки листићи са 50 имена потенцијалних судија Суда части
Коморе, на којима су члнови Скупштине заокружили по 35 имена, од којих ће УО ИКС именовати 25 судија
који ће судити у наредне четири године
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
I РАД НА ИЗРАДИ ЗАКОНОДАВНИХ
И НОРМАТИВНИХ АКАТА
– Aктивно учешће Коморе на побољшању законских и
подзаконских аката релевантних за рад у делатностима
свих чланова Инжењерске коморе Србије;
– Иницирање израде нових и иновирања постојећих ма
теријалних прописа од значаја за инжењерску струку;
– Активности Коморе у припреми и предлагању нор
мативних аката који се односе на правни статус и уну
трашње уређење Коморе, као и припрема и доношење
аката који се односе на организацију и начин обавља
ња послова Коморе;
– Сарадња са надлежним министарствима по свим
питањима од интереса за чланове Коморе;
Сарадња са надлежним министарствима и институ
цијама на хармонизацији српских стандарда и технич
ке регулативе са европском регулативом;
– Наставак активности на изради нормативних ака
та и институционалних предуслова за вршење струч
них експертиза по захтевима привредних субјеката и
институција;
– Наставак активности на проналажењу и спровође
њу законских решења у циљу обезбеђења заштите имо
вине Коморе;
– Наставак активности на утврђивању начина и мо
далитета заштите чланова Коморе од угрожавања њи
ховог стручног и професионалног интегритета;
– Наставак активности и сарадње са ресорним Ми
нистарством на дефинисању и спровођењу поступака
утврђивања усклађености лиценци које издају друге
земље са правилима Коморе.
II ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОМОРЕ
– Рад на даљем институцион
 алном организовању Ко
море и њене инфраструктуре;
– Проширење материјалне основе за функционисање
Коморе кроз успостављање додатних облика финанси
рања активности Коморе;
– Активности на обезбеђивању пословног простора у
власништву Коморе за потребе регионалних центара и
регионалних канцеларија;
– Подршка развоју регионалних центара;
– Унапређивање рада и техничко опремање регио
налних канцеларија;
– Активности на побољшању услова и унапређењу ра
да Суда части Коморе;
– Активности на редовном одржавању и унапређењу
постојећег информационог система и видео преноса;
– Стално ажурирање база података Коморе;
Редовно информисање чланства и јавности о актив
ностима Коморе и резултатима њеног рада;
ЈАНУАР 2014.

– Сарадња са струковним организацијама и удруже
њима;
– Учествовање у хуманитарним акцијама од нацио
налног значаја;
– Израда годишњег плана и програма рада, као и фи
нансијског плана пословања Коморе, у целини и матич
них секција зa 2015. годину;
– Израда плана и програма рада регионалних центара
у складу са планом и програмом матичних секција;
– Обезбеђење допунских средстава за рад Коморе кроз
накнаде за рекламе на сајту Коморе, Гласнику Коморе
и стручним скуповима.
III СЕРВИСИРАЊЕ – ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА
ЧЛАНОВА КОМОРЕ
– Активности на допуни и редовном ажурирању по
стојеће базе важећих прописа (закона, подзаконских
аката, и техничких норматива);
– Активности на унапређењу комуникације између
чланова Коморе и чланова Коморе са Секретаријатом
Коморе;
– Активнији рад на иновирању и развијању инфор
мационог система Коморе;
– Анимирање ширег чланства за сарадњу и рад на
публиковању тема од значаја за чланство на интернет
страни Коморе, као и у публикацијама чији је спонзор
или издавач Комора;
– Организовање предавања, семинара и курсева из
домена рада чланова Коморе;
– Промоција чланова Коморе личним презентација
ма на сајту Коморе;
– Активности на унапређењу пројекта осигурања чла
нова Коморе од професионалне одговорности, са проши
рењем досадашњег облика осигурања на додатне обли
ке, у циљу повећања погодности за чланство Коморе;
– Активности на увођењу и развијању Службе правне
помоћи, која ће члановима Коморе пружати бесплат
ну правну помоћ;
– Рад на унапређивању Гласника Коморе;
– Активности на добијању олакшица (попуста) у ку
повини стручно-научне литературе и лиценцираних
софтвера за чланове Коморе;
– Активности на упознавању и едукацији чланова Ко
море о трендовима из области енергетске ефикасно
сти;
– Активности на имплементацији прописа из обла
сти енергетске ефикасности.
– Активности на упознавању и едукацији чланова Ко
море о трендовима из области обновљивих извора енер
гије;
– Активности на имплементацији прописа из обла
сти обновљивих извора енергије;
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– Подршка припреме и суфинансирање објављива
ња стручне литературе која је од значаја за чланове Ко
море;
– Стално унапређивање сајта Коморе;
– Активности на припреми и издавању стручних пу
бликација;
– Активности на омогућавању преузимања располо
живих стручних материјала у електронском облику пре
ко сајта Коморе;
– Помоћ у обуци кадрова свих профила за рад у обла
сти градитељства.
IV ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
– Спровођење поступка издавања лиценци;
– Преиспитивање описа и услова постојећих врста ли
ценци;
– Наставак активности на допуни описа постојећих
и утврђивања посебних услова за стицање нових вр
ста лиценци;
– Наставак активности на побољшању поступка за
преглед и оцену захтева за издавање лиценци;
– Проверавање усклађености лиценци које издају дру
ге земље са правилима Коморе;
– Наставак активности на вођењу евиденција о изда
тим лиценцама и члановима Коморе.
V УСАВРШАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУКЕ
– Израда и спровођење годишњег програма перма
нентног усавршавања чланова Коморе;
– Активности на припреми за увођење обавезног уса
вршавања чланова Коморе;
– Активности на доношењу нормативних аката Комо
ре потребних за спровођење програма обавезног усавр
шавања чланова Коморе;
– Организовање стручних предавања, научно струч
них скупова, организација изложби и сл. сагласно пла
новима и програмима органа и тела Коморе;
– Организовање презентација – трибина, студија про
јектне документације за све инжењерске струке, наро
чито за велике инфраструктурне пројекте;
– Организовање семинара и курсева на теме које су
од интереса за струку;
– Омогућавање посета сајмовима који су од интереса
за чланове Коморе по бенефицираним условима;
– Активности које ће омогућити лиценцираним и
младим инжењерима приступ мултимедијалним са
држајима, односно материјалима са стручних преда
вања која су одржана у Комори;
– Омогућавање приступа бази прописа којом распо
лаже Комора лицима која су у поступку припреме и по
лагања стручног испита у организацији Коморе;
– Активности на формирању базе података будућих чла
нова Коморе у сарадњи са високошколским установама;
– Активности у вези делегирања и одабира кандида
та за доделу годишњих награда у складу са норматив
ним актима Коморе;
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– Подршка у реал
 изацији развојних програма у циљу
афирмације струке;
– Суфинансирање пројеката према критеријумима про
писаним актима Коморе, који спроводе Матичне секције;
– Активности на формирању фонда стручне литера
туре која ће бити доступна члановима Коморе.
VI СТРУЧНИ ИСПИТИ
– Активности на припреми и изради материјала за
полагање стручних испита и његовом усклађивању са
описима лиценци које издаје Комора;
– Активности на изради нових и иновирању постоје
ћих програма за полагање стручних испита по струка
ма у складу са новим наставним програмима факултета
у сарадњи са ресорним министарствима, високошкол
ским установама и струковним организацијама;
– Организовање припремних предавања за кандидате
пре полагања стручних испита и усклађивање обима и
садржаја ових предавања по струкама;
– Спровођење програма обуке из области енергетске
ефикасности зграда.
VII МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И САРАДЊА
СА КОМОРАМА У ОКРУЖЕЊУ
– Унапређење сарадње са инжењерским коморама у
региону;
– Наставак активности на усаглашавању српских про
писа, стандарда и норматива са важећом европском ре
гулативом и прописима Европске уније;
– Наставак активности у оквиру чланства Коморе у
Европском савету инжењерских комора (ECEC), Европ
ски савет грађевинских инжењера Европе (ECCE) и Свет
ској федерацији инжењерских организација (WFEO);
– Активности Коморе у оквиру Инжењерске иници
јативе за регионалну сардњу;
– Активности на учлањењу Коморе у друге међуна
родне инжењерске организације;
– Разматрање услова за међусобно признавање из
датих лиценци по билатералном и мултилатералном
принципу са коморама – чланицама ECEC;
– Организација сусрета представника Коморе са пред
ставницима иностраних комора;
– Организација посета и стручних путовања у ино
странство, у места где су реализовани или се реализују
пројекти и програми од изузетног значаја за струку.
VIII УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
– Активно учешће Коморе у пројектима од национал
ног интереса и информисање чланства о актуелним де
шавањима.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРВИЈЕ
Проф.др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.
ЈАНУАР 2014.
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. ПЛАН ПРИХОДА

2. ПЛАН РАСХОДА

Р. Б. Врста прихода

Врсте расхода

1

Приход од чланарине

136.000.000,00

2

Приход од накнада за издавање лиценци

3

Приход од накнада за издавање печата

4.000.000,00

4

Приход од камате

2.500.000,00

5

Приход од организовања стручних испита

45.000.000,00

6

Остали приходи

5.500.000,00

УКУПНО ПРИХОДИ

213.000.000,00

20.000.000,00

Програм рада ИКС

71.300.000,00

Стручни испити

25.500.000,00

Б

Програм рада матичних секција ИКС

32.330.000,00

В

Материјални трошкови пословања Суда части

Д

Материјални трошкови пословања ИКС

А

УКУПНО РАСХОДИ

4.200.000,00
104.950.000,00
212.780.000,00

ПРИХОД – РАСХОД = 220.000,00
Врсте расхода

2. ПЛАН РАСХОДА
А. ПРОГРАМ РАДА ИНЖЕЊЕРСКЕ
КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

Г

Р. Б. Врста расхода
А.1.

Рад на законодавној и нормативној пракси

A.2.

Реализација активности
комисија Управног одбора

15.500.000,00

А2.1 Комисија за разматрање приговора

2.900.000,00

А2.2 Комисија за информисање

1.900.000,00

А2.3 Комисија за представке и предлоге

1.900.000,00

А2.4 Комисија за сарадњу са струковним
организацијама-савезима и удружењима

2.900.000,00

А2.5 Комисија за едукацију чланова
Коморе у примени „FIDIC“-A

3.000.000,00

А2.6 Комисија за припрему законске
и друге регулативе

2.900.000,00

А.3.

Перманентно усавршавање чланова ИКС

3.500.000,00

А.4.

Међународне активности органа
и тела ИКС и реал
 изација програма
међународне сарадње

4.500.000,00

А.5.
А.6.

А.8.

500.000,00

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

200.000,00

Усавршавање и унапређење струке
(сајмови, конференције и сл.)

А.9. Стручни испити
А9.1 Пратећи трошкови организације предавања
А9.2 Бруто накнаде чланова комисија
А9.3 Путни трошкови чланова комисија
А.10. Обележавање дана ИКС и додела
награда ИКС
А.11. Чланарине страним и домаћим удружењима

5.500.000,00
2.000.000,00
25.500.000,00
1.500.000,00

500.000,00
3.500.000,00
800.000,00
4.800.000,00

А.13. Резерве за реализацију програма
рада ИКС у 2014. години

1.000.000,00
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Расходи под Г су у функцији набавке, опремања и уређења послов
ног простора.У књиговодственом смислу они немају карактер тро
шкова па зато не улазе у збир укупних расхода.

Б. ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ
Врста расхода
Б1.1

Реализација активности матичне секције
(Извршног одбора и регионалних одбора)

Б1.2

Бруто накнада чланова ИО

Б1. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПРОЈЕКТАНАТА
Б2.1

Реализација активности матичне секције
(Извршног одбора и регионалних одбора)

Б2.2 Бруто накнада чланова ИО
Б2. У
 КУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА
ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Б3.1

Реализација активности матичне секције

Б3.2 Бруто накнада чланова ИО
Б3. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА УРБАНИСТА
Б4.1

Реализација активности матичне секције

Б4.2 Бруто накнада чланова ИО
Б4. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПЛАНЕРА
УКУПНО РАСХОДИ (Б)

7.500.000,00
4.510.000,00
12.010.000,00
6.500.000,00
4.510.000,00
11.010.000,00
4.020.000,00
3.000.000,00
7.020.000,00
1.030.000,00
1.260.000,00
2.290.000,00
32.330.000,00

23.500.000,00

А.12. Осигурање професионалне
одговорности чланова ИКС

УКУПНО РАСХОДИ (А)

32.000.000,00

4.000.000,00

Сарадња са струковним организацијама уз
финансијску подршку по критеријумима ИКС

А.7. Информисање чланова ИКС (Гласник и др.)

Материјални трошкови инвестирања
у пословни простор уз инвестиционо
опремање и уређење пословног простора
Инжењерске коморе Србије у 2014. години

71.300.000,00

В. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА СУДА ЧАСТИ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ
Р. Б. Врста расхода
В.1.

Путни трошкови

100.000,00

В.2.

Остали материјални трошкови

100.000,00

В.3.

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

УКУПНО РАСХОДИ (В)

4.000.000,00
4.200.000,00
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Г. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИРАЊА
У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР УЗ ИНВЕСТИЦИОНО
ОПРЕМАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ
Р. Б. Врста расхода
Г.1.

Г.2.

Набавка основних средстава
и нематеријална улагања у просторијама
ИКС у Београду

3.500.000,00

Набавка основних средстава
и нематеријална улагања у просторијама
ИКС у регионалним центрима

28.500.000,00

УКУПНО РАСХОДИ (Г)

32.000.000,00

Д. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ
Р.Б.

Врста расхода

Д.1.

Бруто зараде и накнаде за запослене
у Секретаријату ИКС у Београду

38.500.000,00

Д.2.

Бруто зараде и накнаде за запослене
у регионалним канцеларијама ИКС

10.900.000,00

Д.3.

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

23.150.000,00

Д.4.

Трошкови одржавања
седница Скупштине

1.100.000,00

Д.5.

Путни трошкови запослених
и чланова органа ИКС

1.500.000,00

Д.6.

Трошкови превоза запослених
у Секретаријату ИКС

1.000.000,00

Д.7.

Трошкови горива за службени ауто,
одржавање и осигурање

2.000.000,00

Д.8.

Трошкови осигурања имовине
и запослених у ИКС

Д.9.

Трошкови канцеларијског материјала

Д.10. Развој информационог система ИКС
и трошкови интернет услуга
Д.11.

Трошкови услуга одржавања (сервиси)

500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
400.000,00
1.600.000,00

Д.13. Трошкови закупа у Београду

2.500.000,00

Д.14. Трошкови закупа, комуналних
услуга и телефона у регионалним
канцеларијама

2.800.000,00

Д.16. Трошкови репрезентације
Д.17. Трошкови платног промета

3. СПРОВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ
ВРШИЋЕ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:
3.1. Р
 асходом под А13 (резерва) Управни одбор ИКС усагла
шава реализацију расхода наведених од А1 до А12.
3.2. П
 лан расхода под Б реализује се на предлог Извршних
одбора матичних секција, одлукама Управног одбора и
то на основу усаглашених програма рада матичних сек
ција, које усваја Управни одбор ИКС.
3.3. Р
 асходом под Д.23. (стална резерва) Управни одбор уса
глашава реализацију расхода или усмерава средства за
непредвиђене материјалне трошкове и може се користи
ти за врсте расхода дате у деловима В и Д.
3.4 Р
 асходи под Г.1., Г.2., су у функцији набавке, опремања и
уређења пословног простора.
Пошто набављена основна средства и уређење пословног
простора немају карактер књиговодствених трошкова,
расходи под Г.неће ући у збир укупних расхода.
3.5. У
 правни одбор ИКС ће квартално пратити реализацију
Финансијског плана, како у приходима тако и у расходи
ма и доносити потребне одлуке у правцу усаглашавања
реализације Финансијског плана ИКС за 2014. годину.
3.6. О
 влашћује се Управни одбор Инжењерске коморе Србије,
да између две седнице Скупштине, у случају потребе, из
врши ребаланс финансијског плана за 2014 годину.
3.7 Финансијски план Инжењерске коморе Србије у 2014.
години примењује се до доношења Финансијског пла
на Коморе за 2015. годину.
3.8 Овлашћује се Управни одбор Инжењерске коморе Ср
бије, да између две седнице Скупштине, донесе одлуку
о куповини пословног простора у власништву ИКС, у
регионалним центрима, уколико се за то буду указа
ли повољни услови.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Проф.др Драгослав Шумарац, дипл. инж. грађ.

Д.12. Трошкови комуналних услуга
и телефона у Београду

Д.15. Трошкови рекламе и пропаганде
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400.000,00
1.500.000,00
200.000,00

Д.18. Трошкови поштанских услуга

2.000.000,00

Д.19. Остали финансијски расходи – донације

2.500.000,00

Д.20. Трошкови непроизводних услуга

1.000.000,00

Д.21. Трошкови израде печата

3.900.000,00

Д.22. Порези, таксе, обавезна давања

2.000.000,00

Д.23. Стална резерва

2.000.000,00

УКУПНО РАСХОДИ (Д)

104.950.000,00

УКУПНО ( А+Б+В+Д)

212.780.000,00

Правни основ за доношење Плана и програма ра
да Инжењерске коморе Србије за 2014. годину је члан
15. став 1. тачка 2. Статута Инжењерске коморе Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 88/05 и 16/09), који пропи
сује да Скупштина Инжењерске коморе Србије доноси
годишњи план и програм рада Коморе.
У складу са чланом 21. став 1. тачка 3. Статута Ин
жењерске коморе Србије (“Службени гласник РС’’, бр.
88/05 и 16/09), који прописује да Управни одбор Ин
жењерске коморе Србије утврђује Предлог годишњег
плана и програма рада Коморе, Управни одбор Инже
њерске коморе Србије је на Шестој редовној седници
која је одржана 23.10.2013.године донео Одлуку којом
је утврдио Предлог годишњег плана и програма рада
Коморе за 2014.годину..
Предлог плана и програма рада Инжењерске комо
ре Србије за 2014. годину доставља се Скупштини Ин
жењерске коморе Србије.

ЈАНУАР 2014.
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SPECIJALIZOVANE STRUČNE EDUKACIJE NAMENJENE
INŽENJERIMA I TEHNIČARIMA ELEKTRO I MAŠINSKE STRUKE
Za sada u ponudi imamo za vas
sledeće sertifikovane obuke:
Tim inženjera sa višegodišnjim isku
stvom, iz kompanije Electro-Control
d.o.o. Zrenjanin koja se već 7 godina
bavi inženjeringom i konsaltingom u
oblasti industrijske automatizacije i
energetske efiksanosti, poziva sve ko
lege iz Srbije i regiona da uzmu uče
šća na stručnim edukacijama koju su
kreirana shodno iskazanim potreba
ma inženjera i tehničara elektro i ma
šinske struke

• Upravljanje projektima-rad sa aplikativnim softverom
• Pripravnik I – osnove industrijske energetike i automatike
• Pripravnik II – osnove pneumatske i hidraulične automatike
• Odabir i programiranje PLC kontrolera-Osnovni nivo
• Programiranje PLC kontrolera – Napredni nivo
• Vizuealizacija procesa-izrada SCADA i HMI aplikativnih softvera
• Odabir i programiranje regulatora frekvencije
• Projaktovanje i instalacija sistema
za kompenzaciju reaktivne energije na NN i SN nivou
• Projektovanje i instalacija prenaponske zaštite u
energetskim i merno-regulacionim aplikacijama

Detaljan program naših obuka možete pronaći na sajtu: www.electro-control.co.rs
Obuke su prilagođene različitim nivoima predznanja i prilagođavaju se svakom polazniku ponaosob!
Termini za održavanje obuka se mogu dogovoriti shodno raspoloživom vremenu polaznika!

„NIKO NA SVETU NIJE JAČI OD ČOVEKA KOJI ZNA“
– Japanska poslovica
Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati:
Electro-Control d.o.o.
Bul.Veljka Vlahovića 47
23000 Zrenjanin
+381 23 532935
office@electro-control.co.rs
www.electro-control.co.rs
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Латинка Обрадовић, дипл. инж. грађ. председница
Извршног одбора Матичне секције извођача радова

Подсекција ОТС добија
одељења по струкама
У погледу унутрашње организације Матичне секције извођача радова донета је одлука о фор
мирању радног тима чији је задатак да утврде критеријуме за формирање посебних одељења у
оквиру постојеће подсекције осталих техничких струка, према врсти стручне спреме

Нема годину дана како сте на
челу, изабрани сте 10. маја, друге
по величини/бројности међу ма
тичним секцијама (МСИР – Ма
тична секција извођача радова
17.235 чланова) у Комори. Како
оцењујете рад МСИР у протеклих
седам месеци?
Матична секција извођача ра
дова је успела да реализује најве
ћи део план ир ан их акт ивн ос ти.
Ово је остварено кроз редовно ор
ганизовање предавања, трибина и
стручних скупова, а када се погле
да број људи који је присусутвовао
тим дешавањима, закључује се да
је успешно анимиран велики број
учесника, чланова Коморе по свим
регионима. Напомињем, да ове ак
тивности заједнички финансирају,
прате и реализују две матичне сек
ције – пројектанти и извођачи ра
дова. Управо је у току усаглашавање
планираних активности регионал
них одбора у наредној години, због
чега је ИО МСИР приступио прегле
ду и одабиру предложених тема из
региона, како би биле усклађене са
Планом и програмом рада МСИР за
следећу годину.
Колико сте успели да реализује
те од планираног у Програму ра
да МСИР за 2013. годину?
Програм рада МСИР за 2013. го
дину био је пројектован у складу са
ЈАНУАР 2014.

финансијским планом Коморе, па је
сходно томе, један, oдносно највећи
део буџетских средстава МСИР био
усмерен на реализацију активности
регионалних одбора, на начин да
сваки регион добије средства сра
змерно броју чланова регионалног
центра. Степен реализације актив
ности по свим регионима је сасвим
задовољавајући током 2013. године,
а истичем да су нека од предава
ња и стручних скупова одржана без
накнаде предавачима, што указује
на спремност чланова Коморе, до
стојну поштовања, да се ангажују и
дају лични допринос струци, чак и
без материјалног интереса, односно
новчане накнаде за одржано преда
вање или обуку.
Која су најзначајнија остваре
ња у 2013. години Секције којој сте
на челу?
Протеклих неколико месеци су
обележиле активности на припре
ми и реализацији традиционалне
манифестације, под називом ‘’Да
ни инжењера Србије’’, која је ове
године одржана у Доњем Мила
новцу, крајем октобра месеца. Ову
манифестацију организују и спро
воде заједно две матичне секције
– пројектанти и извођачи радова, а
циљ је међусобна размена профе
сионалних искустава, упознавање
са новостима у погледу нових про
писа из области изградње објеката

и друге теме од интереса за инже
њерску струку.
Што се тиче суфинансирања про
јеката значајних за струку, донета је
одлука да се приступи изради из
мена и допуна постојећег Правил
ника, у смислу прецизирања по
јединих одредби које се односе на
критеријуме одабира захтева, при
стиглих по претходно објављеном
конкурсу. Ово ће омогућити да само
најбољи пројекти чланова Коморе
и струковних удружења, добију фи
нансијску подршку, дакако, уколи
ко испуне захтеване критеријуме.
У поглед у унут раш ње орган и
зације МСИР, донета је одлука о
формирању радног тима чији је
задатак да утврде критеријуме за
формирање посебних одељења у
оквиру постојеће подсекције оста
лих техничких струка, према врсти
стручне спреме.
Поред тога што сте на челу МСИР
(председница Извршног одбора),
по функцији Вам припада и место
у Управном одбору ИКС. Како сте
се снашли у раду најзначајнијег
органа Коморе, односно, чему сте
давали примат – раду у ИО МСИР
или УО ИКС?
Бити представник извођача ра
дова у УО је одговоран задатак, који
сам прихватила са великом недо
умицом, да ли ћу успети да одго
ворим овим обавезама и достој
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но изнесем улогу председника ИО.
Мислим да ми је помогло искуство
од четири године колико сам била
у претходном сазиву ИО МСИР, као
и подршка и добра сарадња са оста
лим колегама из ИО. Захваљујући
веома професионалном раду свих
чланова ИО, немам проблем да од
луке, донете на нивоу ИО, не буду
прихваћене на Управном одбору
ИКС. До сада, није било ситуације
у којој је постојала неусклађеност
ставова ИО МСИР и УО ИКС. Уко
лико ипак, до такве ситуац
 ије до
ђе, мој задатак је, наравно, да засту
пам ставове ИО, а парламентарни
модел одлучивања УО, исходоваће
коначну одлуку по сваком конкрет
ном питању које се тиче МСИР. Ве
рујем у квалитет рада ИО МСИР, та
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ко да нема бојазни да добре идеје и
предлози, проистекли из редова из
вођача, не буду прихваћени од УО.
Посла је на тржишту веома ма
ло, посебно за неимаре, па су „џе
пови и новчаници“ готово пра
зни, а онда се многима чини да
је чланарина (пре)висока. Да ли
чланови ваше МСИР добијају аде
кватн у над окн ад у за уплаћ ен у
чланарину? Односно, да ли доби
јају довољно садржаја који су им
потребни у свакодневном произ
водном раду?
Ово нису лака времена ни за кога,
па ни за наше колеге, чланове Ко
море. Заиста се мора имати у виду
реално стање привреде и економ
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ско стање у друштву, тако да се при
ход Коморе, добијен од чланарине,
као и до сада, мора користити вео
ма рационално, искључиво за по
треб е чланова Коморе. Новац од
чланарине, се заправо, враћа чла
новима Коморе на више начина:
кроз редовну реализацију преда
вања, семинара, курсева и перма
нентну едукацију чланства, кроз
прибављање полисе осигурања од
професионалне одговорности поје
динца, добијање олакшица за купо
вину стручне литературе и софтве
ра, омогућавање посета сајмовима,
промовисање најуспешнијих про
јеката и слично. Буџетска средства
Коморе, намењена реализацији ак
тивности регионалних центара, се
увек усмеравају по процентуалном
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учешћу броја чланова по регион
 и
ма. На тај начин се омогућава да
инжењери из унутрашњости Срби
је, у свом региону добију жељене са
држаје. Степен задовољства радом
и пруженом услугом Коморе, као
адекватне надокнаде за уплаћену
чланарину сваког појединца, ме
ђутим, не зависи само од садржаја
који Комора нуди својим чланови
ма, већ и од активности и интере
совања самог члана да пружене са
држаје и искористи. У том смислу,
‘’пасивни’’ чланови ће, наравно, би
ти најмање задовољни пруженим
садржајима и резултатима Коморе.
Речено математичким језиком: по
требан и довољан услов јесте и ак
тивност Коморе да пружи садржаје,
али и активност појединца да при
суствује и учествује у њима.
Следи Вам доношење Плана ра
да за 2014. годину. На које акције
и активности ћете посебно обра
тити пажњу?
Планом рада ИО МСИР за 2014.
годину је предвиђено неколико ва
жних активности, од чега могу из
двојити побољшање унутрашње ор
ганизације МСИР, кроз образовање
посебних одељења у оквиру Под
секције осталих техничких струка,
према врсти стручне спреме, где
припадају дипломирани инжење
ри геодезије, геологије, пољопри
вреде, технологије и других инже
њерских струка. Такође, ради се на
побољшању интерних аката Комо
ре, међу којима је измена Правил
ника о суфинансирању пројеката
од значаја за струку, што ће резул
тирати још бољим квалитетом ода
браних пројеката у следећој годи
ни. У плану је наставак одржавања
заједничке годишње традиционал
не манифестације ‘’Дани инжење
ра Србије’’ извођача и пројектаната.
Потрудићемо се да за ту прилику
обезбедимо учешће што већег броја
спонзора, успешних правних лица,
која послују на домаћем тржишту,
којима ће бити пружена прилика
да представе своје нове производе,
технологије и услуге, а чланови Ко
море још једну прилику да размене
искуства са осталим колегама. ■
ЈАНУАР 2014.
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Др Наташа Даниловић-Христић, дипл.инж.арх.
председница Извршног одбора Матичне
секције урбаниста

Потребан је
континуитет
у свему што се ради
За годину која долази планирамо да се активније укључимо
у програм перманентне едукације, те смо већ предложили
низ тема за које нам се чини да ће бити интересантне за ур
банисте

Нема годину дана како сте на
челу (изабрани сте 10. маја 2013)
Матичне секције урбаниста. Како
оцењујете рад МСУ у протеклих
седам месеци?
Мој лични став је да би у свему
што се ради требало да постоји кон
тинуитет, па тако и у обавезама које
се преузимају од претходника. Зна
чи, континуитет у раду и одлучи
вању са претходним сазивом је по
стигнут. Наравно, окружење, тојест,
дешавања у струци диктирају и по
требу да се наш рад усмери на не
ке нове теме. На пример, најактуел
нија је доношење новог закона који
регулише и област урбанистичког
планирања, па самим тим и наше
ангажовање на давању сугестија за
његово унапређење. Такође, плани
рамо да унесемо неке мање изме
не, у смислу освежења досадашње
праксе у раду МСУ. Колико ћемо у
томе успети, остаје да се види, јер
смо тек на почетку мандата.

обавезе схватамо озбиљно, али и да
је програм конципиран као реалан
и остварљив.
Која су најзначајнија остваре
ња у 2013. години Секције којој сте
на челу?

Колико сте успели да реализује
те од планираног у програму рада
МСУ за 2013. годину?

Најз нач ајн иј а је орг ан из ац и
ја традицион
 алног скупа Матич
не секције урбаниста – ‘’Сајам ур
банизма – Форум Урбанум’’, који
на једном месту окупља највише
наших чланова и даје им могућ
ност размене искустава и идеја, а
и у финансијском смислу предста
вља значајно ангажовање средста
ва. Истина, ово је пре свега заслуга
претходног сазива ИО МСУ. Друго
по значају је свакако спровођење
конкурса за суфинансирање про
јеката, којим помажемо чланови
ма у реализацији њихових проје
ката, посебно у области издавачке
делатности. На крају бих истакла
помоћ МСУ другим струковним ор
ганизацијама у организацији њи
хов их прог рам а, поп ут Урб ан и
стичког салона у Нишу, Награде
Ранко Радовић и неких других.

Реализовали смо све што је било
и планирано, а то говори да своје

Поред тога што сте на челу МСУ
(председница Извршног одбора),
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је чланарина (пре)висока. Да ли
чланови ваше МСУ добијају аде
квантну надокнаду за уплаћену
чланарину ? Односно, да ли доби
јају довољно садржаја који су им
потребни у свакодневном раду?
Подсећам да се одлука о виси
ни члан ар ин е дон ос и на нив оу
целе ИКС, као и да се њена виси
на није годинама мењала, управо
из сазнања о отежаним условима
пос лов ањ а дом аћ е грађ ев инс ке
инд ус триј е, нар авн о и комп лет
не српске привреде. Такође, пла
ћа се само једна лиценца, уколи
ко се поседује више (многи наши
члан ов и пос ед ују и планерске и
пројектантске лиценце). Анкети
рањ ем чланс тва најб ољ е сагле
давамо потреб е, као и испуњење
програма, па у том смислу, у то
ку мандата поновићемо упит ка
нашем чланству у смислу жеља и
очекивања, али и проблема са ко
јима се сусрећу у свом раду, а на
чије решавање ИКС може да ути
че. Планирамо и да се активније
укључимо у програм перманент
не едукације, те смо већ предло
жили низ тема за које нам се чини
да ће бити интересантне за урба
нисте.
Следи Вам доношење Плана ра
да за 2014. годину. На које акције
и активности ћете посебно обра
тити пажњу?
по функцији Вам припада и ме
сто у Управном одбору ИКС. Како
сте се снашли у раду најзначај
нијег органа Коморе, односно, че
му сте давали примат – раду у ИО
МСУ или УО ИКС?
Своју улогу вид им пре свега у
прен ош ењу и зас туп ању став о
ва чланова Матичне секције ур
баниста и одлука које доноси ИО
МСУ. Мислим да сам у претходном
периоду успевала да образложим
све потребе и ставове Секције, те да
за њих и њихову реализацију до
бијем подршку УО ИКС. Састанци
Управног одбора Коморе су прили
ка да се постигне договор са оста
лим предс тавн иц им а мат ичн их
секција, у смислу јединственог и

усаглашеног приступа у решавању
појединих тема, међусобне помо
ћи и сарадње.
Свакако, мора да постоји и по
вратна информација, тојест, пре
ношење ставова и одлука Управног
и Надзорног одбора ИКС, које ути
чу на обавезе свих извршних одбо
ра матичних секција. Дакле, себе
видим као „координатора“ изме
ђу ова два органа Коморе, а мени
лично чланство у УО пружа прили
ку да стекнем и ширу, и детаљнију
слику о раду и ангажовању Инже
њерске коморе Србије.
Посла је на тржишту веома ма
ло, посебно за неим
 аре, па су „џе
пови и новчаници“ готово пра
зни, а онда се многима чини да

План рада за 2014. годину је већ
усвојен на седници ИО, а размотрио
га је и УО ИКС. Пре свега је сачињен
у складу са Планом и програмом
пословања ИКС, али, као што сам
већ нагласила, у складу са принци
пом континуитета са претходним
радом Матичне секције урбаниста.
Предстоји нам организација скупа
‘’Форум Урбанум’’ у мају 2014. годи
не, а значајне акције по том пита
њу су већ предузете – доћи ће до
промене локације одржавања тог
скупа, из више оправданих разло
га, а планирамо и освежење про
грама.
Рубрику приредио
Миљан Шабовић
ЈАНУАР 2014.
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Добар баланс између
рада и дружења
Инжењерска комора Србије, матичне секције Пројектаната и Извођача радова, организовале
су шесту по реду манифестацију „Дани инжењера Србије 2013“. Ове године Манифестација се
одржавала од 25. до 27. октобра, на самој обали Дунава, у Доњем Милановцу у хотелу „Лепен
ски вир“ и радно је трајала два дана, мада је део учесника пристигао у петак увече.

Слободанка Симић
„Дан им а инж ењ ер а Срб иј е
2013“ је присуствовало око 120
учесника из свих регионалних
центара. Свечано отварање Ску
па одржано је у конгресној са
ли хотела „Лепенски вир“ 25.
октобра, а присутнима је до
бродошлицу пожелео Милован
Главоњић, председник Инже
њерске коморе Србије. Мани
фес тац иј и су, пор ед вел иког
броја чланова Коморе, прису
ствовали и чланови Управног
одбора, чланови извршних од
бора матичних секција пројек
таната и извођача радова, за
меник Покрајинског секретара
за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине Са
ња Чиплић, директори јавних
предузећа и локалних самоу
права, као и представници ме
дија – РТВ Бор и други.
Током двод невн е ман иф ес та
ције успешно је пронађен баланс
између стручно/струковног рада
и дружења. Било је укупно девет
догађаја/предавања у затвореном
простору, а такође и два факулта
тивна излета до Лепенског вира и
Рајкове пећине.
У двод невн ој Ман иф ес тац иј и,
успешно су одржана следећа пре
давања:
• През ентац иј а нац рта нов ог
Закона о уређењу простора и из
градњи објеката са дискусијом
Присутни су упознати са актив
нос тим а надл еж ног мин ис тар
ЈАНУАР 2014.

Током дводневних „Сусрета инжењера 2013“ било је укупно
11 догађања, девет у затвореном простору и два у природи – излети
до Лепенског вира и Рајкове пећине

ства на доношењу нових прописа
из области изградње објеката. Пре
зентација се углавном односила на
новине садржане у новом Закону,
материју уређења простора, про
јектовања и изградње, као и одред
бама које регулишу статус и овла
шћења Инжењерске коморе.
• Презентација стручних радо
ва и реализованих пројеката чи
ји је аутор добитник годишње на
граде Коморе
Доб итн ик у наг рад е Инжењ ер
ске коморе Србије за животно де
ло, уваженом архитекти Зорану Бо
јовићу, је омогућено да присутним
члановима Коморе представи своје
највеће стручне радове и реализо
ване пројекте, у земљи и иностран
ству, из свог богатог радног опуса
дугог 40 година.
• Историјски осврт на улогу ин
жењера у стварању нове Југосла
вије
Предавач: мр Тихомир Обрадо
вић, дипл. инж. арх.
Право „освежење“ присутних на
стручном скупу је изазвала крат

ка презентација, коју је у шаљивом
тону припремио и изложио архи
текта Тихомир Обрадовић. Наим
 е,
кроз приказ слајдова – историјских
фотографија Тита и Јованке Броз и
осталих историјских личности из
времена Југославије, вешто су до
дати коментари на тему положаја
инжењера у друштвеном систему
и улогу инжењера у великим исто
ријским догађајима.
• Изградња моста Земун-Борча
преко Дунава
Предавач: Зоран Петровић, дипл.
инж. грађ., представник компани
је China Road and Bridges Construc
tion (скрaћено: CRBC) која изводи
радове на изградњи моста ЗемунБорча.
Представљена је технологија град
ње овог моста који премошћава ток
реке Дунав, главну и инундациону
конструкцију и прилазне конструк
ције на левој и десној страни оба
ле. Представљен је начин и услови
фундирања и градње континуалних
сандучастих носача од преднапрег
нутог бетона, променљиве висине,
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са распонима 95+172+95м, укупне
дужине моста 1.480 метара..
• Превентивна заштита од по
жара
Предавач: Милован Главоњић,
дипл. инж. ел. председник Комо
ре (замена предав ач а изв рш ен а
због отказаног присуства предава
ча Ивана Зарева, начелника Упра
ве за превентиву у Сектору за ван
редне ситуац
 ије МУП-а)
Представљене су основне одред
бе Закон а о прот ивп ожарн ој за
штити у светлу нових лиценци за
израду ПП пројеката са проблеми
ма из праксе.
• Пресек стања и примена евро
кодова у Србији од EN 1990 до ЕN
1999
Предавачи: Проф. др Златко Мар
ковић, дипл. инж. грађ. и Слободан
Цветковић, дипл. инж. грађ.
Представљене су активности на
усаглашавању националних стан
дарда са европским нормама из
области градитељства и Предусло
ви примене еврокодова у Србији.
• Пројектовање „зелених’’ и „па
метних’’ зграда по концепту ZE
RO ENERGY HOUSE
Предавач: Мир ослав Симеуно
вић, дипл. инж. ел.
Актуелна тема из области про
јектовања и изградње ’’паметних
зграда’’ као мере енергетске ефи
касности објеката. У оквиру пре
давања су представљена искуства
приликом пројектовања, извођења
и експлоатације енергетски ефика
сних објеката, као и уштеде у сми
слу побољашања енергетске ефи
касности оваквих објеката.
• Тунели – геотехнички истра
жни радови, пројектовање и гра
ђење
Пред ав ач и: Зор ан Бер ис ав ље
вић, дипл. инж. геол, представник
предузећа ’’Коридори Србије’’ д.о.о.
и Слободан Савић, дипл. инж. грађ,
представник „Института за путеве“
а.д. Београд. Предавање је имало два
дела: Први – Приказано је пројекто
вање и извођење тунела „Бранцаре
во’’, који се налази на европском ко
ридору Е-80 ( Ниш – Димитровград
). Пројектовање тунела је обавље
но 2009/10. год., а извођење је поче
ло 2012. године. Тунел је дужине око
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800 м, са две тунелске цеви, ширине
коловоза у тунелу Лк=8,50 м. Тунел
се провлачи кроз флишну серију ма
ње или више испуцалих и дегради
раних црвених пешчара. Кроз ово
предавање је приказана основна
концепција пројекта и дат приказ и
коментар изведених радова на овом
тунелу; Други – Пожари у тунелима
у периоду експлоатације изазвани
разним акцидентним ситуацијама
(судари аутомобила, цистерни и сл):
могу да се развију веома високе тем
пературе, и до 1200˚C. Презентовани
су највећи пожари у последњих де
сетак година. Дата је анализа после
дица пожара у тунелима на људе, на
носећу конструкцију тунела и спе
цифичностима реконструкције (?).
Посебна пажња у овом раду је по
свећена заштити бетонске тунелске
облоге од утицаја високих темпера
тура услед пожара.
• Примена бал а сламе у кон
струкцијама
Пред ав ач: Рад ојко Обр ад ов ић,
дипл. инж. грађ.
Представљене су карактеристи
ке и могућности изградње кућа на
бази еколошких материјала, што
екон ом ичн иј е, а квал ит етн иј е,
конкретно применом бала сламе.
Овакве куће имају вишеструку ко
рисност и практичност. Раније су
куће прављене углавном од при
родних материјала, а данас су ти
принципи заборављени, а треба да
им се вратимо. Наиме, бале сламе
су прихваћене као грађевински ма
теријал изврсних карактеристика,
уз одговарајући третман могу ис
пуњавати строге захтеве безбедно
сти, механичких карактеристика,
дуготрајности, противпожарне за
штите и осталих претпоставки ко
јих се не могу досетити ни највећи
скептици.
У паузама између предавања, за
учеснике Скупа била су организо
вана и два факултативна излета,
посета једном од највећих и нај
значајнијих мез олитских и нео
литских археолошких налазишта
Лепенски вир, који је име добио по
дунавском виру и посета Рајковој
пећини, једној од најдужих пећина
у Србији, са дужином од 2,304 ки
лометара истражених ходника.
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У категорији спонзора, учесници
ма манифестације представиле су
се успешне фирме „Енергопројект
холдинг’’ а.д. Нови Београд , „Пе
ри оплате’’ д.о.о, Шимановци, „LG
Electronics’’ д.о.о, Београд, „Ytong’’
д.о.о, Беог рад и „Knauff – гипс Зе
мун’’ д.о.о, Београд.
„Енергопројект холдинг’’ а.д. је
представио највеће пројекте ове
комп ан иј е од 1951. год ин е, кад а
је формиран, до данас. Сложени
пословни систем Енергопројекта
успеш но спров од и пос ловн е ак
тивности у Србији и у преко 70 зе
маља света.
„Пери оплате’’ д.о.о, Шимановци,
успешна компанија, водећа у обла
сти технике оплата и скела, која је
основана 1969. године у Баварској,
а од пре 10 година постоји на на
шем домаћем тржишту. Синоним
је за компанију која поставља ви
соке стандарде у области грађеви
нарства.
„Knauff – гипс Земун’’ је предста
вио производе намењене зашти
ти од пожара, представио обрачун
сувомонтажних радова и законске
регулативе у области суве градње,
захтеве енергетске ефикасности и
примену Knauff фасадних система.
„LG Electronics’’ д.о.о. је предста
вио уређаје за грејање, климати
зацију и вентилацију објеката у
зградарству и индустрији и на ко
ји начин они утичу на повећање ЕЕ
и уштеду енергије. Представљена је
„LG Electronics’’ – академије за обу
ку инжењера, пројектаната и изво
ђача радова.
„Ytong“ д.о.о. Београд, компани
ја која производи и продаје зидни
грађ ев инс ки мат ер иј ал. Кад а је
1928. године започела индустриј
ска производња гасб етона, нико
није очекивао да ће гасбетон у тако
кратком времену постићи оно, за
шта је опеци требало више хиљада
година. Бројне ситне ћелије испу
њене ваздухом и густа шупљикава
структура материјала дају гасбе
тону специфичан изглед и једин
ствене термоизолационе каракте
ристике. Xella Србија д.о.о. од 2006.
године производи и продаје нај
квалитетнији зидни грађевински
материјал под именом Ytong. ■
ЈАНУАР 2014.
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Слободан Митровић,
председник Комисије за FIDIC

Систем који помаже
у реализацији
инвестиционих пројеката
На који начин упознајете по
лазнике својих предавања са FI
DIC-ом?
Комисија је направила план сво
јих активности где се образовање из
FIDIC-а врши путем тематских пре
давања на којима ће детаљно бити
презентоване све релевантне теме.
Међутим, будући да је Комисија за
FIDIC формирана након усвајања
буџета Коморе, није имала своја
сопствена средства у 2013. години,
тако да смо део неопходних сред
става добили од Комисије за перма
нентно образовање. Иначе, до сада
смо одржали по једно предавање у
Београду 9. октобра, Новом Саду 22.
новембра и Нишу 23. децембра. То
је уводно предавање које је требало
да упозна инжењерску популаци
ју с тим шта је FIDIC уопште и чему
служи. Назив предавања је – „Увод у
проблематику уговарања у грађеви
нарству; Историјат и светска пракса;
Модели FIDIC уговора“.
Како инжењерима, полазни
цим а курс ев а/пред ав ањ а кој е
држите, дефинишете FIDIC?
FIDIC, односно, Fédération Inter
nationale Des Ingénieurs-Cons eils
или Међународно удружење инже
њера консултаната је организација
која је направљена да учесницима
у реализацији инвестиционих про
јеката помогне у пред тендерској
фази, тендеру, уговарању, праћењу
извођења и примопредаји објека
та, кроз јединствен, професиона
лан, фер за све стране, ефикасан и
економичан модел и методологи
ју уговарања.
Колико су чланови Коморе за
интересовани да се упознају са
FIDIC -ом?
ЈАНУАР 2014.

Исказано је велико интересова
ње инжењера за ову ствар, одно
сно, феномен. На првом предавању
у Београду било је око 75 присут
них, у Новом Саду исто толико, док
је видео материјал на сајту Комо
ре видело 176 колега. Очекујем да

ће интересовање само расти, да ће
се континуирано повећавати број
заинтересованих.
С обзиром на значај FIDIC-а, да
ли је требало знатно раније кре
нути са предавањима/курсеви
ма, односно, са институционали
зацијом – формирањем Комисије
за FIDIC?
Без намере да било кога крити
кујем, мислим да је требало. И то
чим је Комора основана. Али вео
ма поздрављам садашње руковод
ство Коморе што је основало Ко

мисију за FIDIC, по оној народној
– „Боље икад, него никад“. Потпу
но сам убеђен да је FIDIC неминов
ност на нашем грађевинском тр
жишту, како на државним, тако и
на приватним пројектима, јер бан
ке, које финансирају све пројекте,
инсистирају на томе.
Желео бих сад нешто да додам
невезано за питања, односно, за
интервју. Наиме, ја сам се и при
хватио, на крају каријер е, да во
дим Комисију за FIDIC само уко
лико њен рад буде стављен у један
много шири контекст, а не само пу
ко образовање из FIDIC-а. Штави
ше, Инжењерска комора Србије и
не може формално да издаје серти
фикате о образовању из ове обла

сти, јер за то постоји овлашћена ор
ганизација ACES.
Много важнији задатак, по мени,
а видим да сам у томе добио пуну
подршку од колега из Комисије и
руководства Коморе, је да наше ин
жењере учинимо свесним да је ап
солутно потребно да се у изградњи
у Србији уведе ред и правила у уго
варању. Да схвате да је то не само
развијени свет, него и на десетине
држава средње развијености, одав
но то урадио. Увођењем и прихва
тањем FIDIC-а се постиже да наши
објекти буду боље, брже, квалитет
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није и јефтиније изграђени. Сам FI
DIC се онда лако научи – свако ко
је завршио инжењерски факултет
ваљда ће моћи да научи и FIDIC и то
информишући се на разне начине
о њему – кроз овлашћене организа
ције, факултете, литературу, праксу,
интернет, па и делом, кроз Комору,
односно, нашу Комисију за FIDIC.
Најважније је подизање свести о
значају ове области, јер смо у де
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белом заостатку у односу на окру
жење и свет, а FIDIC ће бити неми
новност овде, у Србији, хтели ми то
или не.
Прво предавање су одржали струч
њаци ACES-а, а и сва остала биће
одржавана од стране наших еми
нентних познавалаца ове области,
укључујући људе са факултета, ин
жењере из праксе, правнике. Гово
рићемо о руковођењу пројектима

Душко Милићевић, председник КомисијЕ
за сарадњу са струковним организацијама
– савезима и удружењима

Кроз сарадњу до бржег
препознавања проблема
унутар струке
Шта је све урадила Комисија за
сарадњу са струковним органи
зацијама у протеклих пет-шест
месеци (Комисија је формира
на на 4. редовној седници Скуп
штин е ИКС, одрж ан е 10. мај а
ове године), какве сте акције и
активности имали у протеклих
пет-шест месеци?
Комисија за сарадњу са струков
ним организацијама – савезима и
удружењима је већ на својој првој
конститутивној сeдници, одржаној
28. јуна 2013. године утврдила окви
ре за доношење Плана и програма
рада за 2013. годину. Комисију чи
не 8 чланова свих инжeњерских
струка.
С обзиром на исказану активност
чланова Комисије већ на другој ре
довној седници у јулу 2013. године
утврђен је План и програм рада Ко
мисије за сарадњу са струковним
организацијама – савезима и удру
жењима за 2013. годину.
Исти је упућен Управном одбору
на сагласност, која је добијена кра
јем августа.
У међ ув рем ен у Ком ис иј а је
утврдила број и статус струковних
удружења и савеза, успоставила

контакт, и у складу са закључком
Комисије током августа, септембра
и октобра, као председник Комиси
је посетио сам петнаестак највећих

удружења и савеза.Такође је и ве
ћи број чланова Комисије посетио
одређена удружења и савезе како у
Београду, тако и у Новом Саду.
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(project management), клејмовима,
динамичким плановима, решава
њу спорова, ризицима у грађеви
нарству и још много чему везаном
за FIDIC. Наравно, имаћемо пре
зентације читавог низа случајева
из праксе. Све ово креће после Но
ве године, заправо, током првих ме
сеци 2014. године, тако да позивам
све чланове Коморе да дођу, биће
изузетно интересантно! ■

Мор ам приз нат и да смо наи 
шли на изузетно расположење за
сарадњу и да су заправо пробле
ми струке заједнички за све нас ка
ко ИКС-е, тако и за сва струковна
удружења и савезе.
Струковне организације су упо
знате са Програмом рада Комиси
је за 2013. годину, који садржи ком
плетан пакет акција и активности:
Међусобно повезивање и коорди
нација рада струковних организа
ција на заједничким пројектима и
акцијама, а у сврху постизања аде
кватног анимирања струке и ИКС;
Покретање иницијативе за сарад
њу са научним институцијама Ср
бије (институти, факултети); Како
помоћи инжењерима у проблема
тиц и серт иф икац иј е прои зв од а;
Практична примена сертифико
ваних производа у оперативи; Ус
постављање сарадње са Привред
ном комор ом Србије; Покретање
иницијативе заједно са Привред
ном комором Србије и струковним
удружењима о стварању потребних
претпоставки и укључивања инже
њерске струке на реиндустријали
зац иј и прив ред е; Орган из ов ањ е
трибине са темом „Статус инже
њерске струке у Србији“.
Такође је разматрана могућност
организовања перманентног обра
зовања чланова ИКС у шта би се
укључ ил а и Ком ис иј а за перм а
нентно образовање.
Чињеница да поједине органи
зац иј е – сав ез и и удружењ а по
стоје више деценија, да су јако до
бро организоване, помоћи ће да и
сама Инжењерска комора Срби
је, основ ан а као инс тит уц иј а од
стратешког значаја за Србију, брже
ЈАНУАР 2014.
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и лакше препозна проблематику
унутар струке (по свим нивоима и
делатностима), а самим тим ће да
ти квалитетније предлоге за њихо
во решавање. Комисија је на сво
јој седници у новембру утврдила
предлог Плана и програма за 2014.
годину и доставила га УО ИКС на
сагласност.
Какве су сличности и разлике
између – организације – савеза –
удружења? (покушајте да сваки
од ових термина дефинишете)
Струковне организације – савези
и удружења су заправо основана
као удружења грађана. Нема бит
них разлика у самој организацио
ној шеми и методологији рада. За
право сама успешност је везана за
бројност чланова, како колектив
ног тако и појединачног. Данас је
рад струковних организација из
уз етно отежан због опште криз е
која се у грађевинарству највише
осетила.
Да ли су договорене неке кон
кретне акције, које, и са којим
организацијама?
Прве конкретне активности на
заједничкој сарадњи су учињене
на стварању документа о сарадњи,
споразума који би ближе дефини
сао оквире сарадње на чему нам
помаже Савез инжењера и техни
чара о чему је упознат и УО ИКС.
Такође је чланство ИКС преко сај
та Ком ор е упоз нато са акт ивн о
стима савеза и удружења, када је
у питању организовање стручних
пред авањ а, семинара, сав етов а
ња, сајмова... Све организације су
прихватиле да се у фебруару 2014.г.
организује трибина у заједничкој
организацији са темом ,,Статус ин
жењерске струке у Србије“. У лич
ним контактима позвани су сви са
вези и удружења да се укључе и у
току јавног увида предлога Закона
о планирању и изградњи доставе
своје примедбе и предлоге.
Да ли сте устан ов ил и тач ан
број струковних организација,
било да је реч о савезима или ор
ганизацијама, са којима је тре
бало успоставити сарадњу? (ов
ЈАНУАР 2014.
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де би требало мало статистике
– са колико, а може и да се наве
ду имена/називи, организација
сте контактирали).
Сви чланови Комисије показа
ли су велику агилност, па смо раз
говарали са 42 удружења, савеза,
факултета, института и Привред
ном комором Србије. Наравно, ни
сам сам о ја ишао на те разгов о
ре, већ смо обавезе равноправно
расп ор ед ил и. Тако сам ја разго
вар ао са: др Слоб од ан ом Отов и
ћем, предс едн ик ом Удруж ењ а
грађ евинских инжењера Србије;
мр Душаном Минићем, председ
ником Удружења урбаниста Срби
је; др Браниславом Војиновићем,
секретаром Савеза инжењера Ср
биј е; Анђ елком Јевт ов ић, пред
седн иком Удружењ а пејз аж них
архитеката; др Игором Марићем,
директором ИАУС-а; Мирославом
Марићем, председником АППС-а;
Томиславом Славковићем, секре
тар ом Удружењ а за техн ол ог иј у
вод е и сан итарн о инжењ ерс тво;
Иван ом Теј ић ем, ген ер алн им
дир ект ор ом Инс тит ут а за пут е
ве; др Венциславом Грабуловим,
ген ер алним дир ектор ом ИМС-а;
Слав иц ом Живков ић, зас тупн и
ком Удружењ а сав рем ен е инд у
стрије глинених производа Срби
је- СИГП. Трочлана екипа, Душко
Милићевић, Драгана Ђорђевић и
Предраг Ненадовић са Милошем

Јел ић ем, зам ен иком дир ект ор а
Инс тит ут а „Кир ил о Сав ић“, док
је Пред раг Нен ад ов ић разг ов а
рао са Мирком Личином, дирек
тором Института Гоша и Бојаном
Радаком, дир ектор ом Института
Винча, Ђорђе Делић са Јовом Сми
љан ић ем, предс едн иком Сав ез а
инжењера и техничара Војводи
не, председницима чланица Са
веза инжењера и техничара Вој
вод ин е (Друш тва грађ ев инс ких
инжењ ер а Нов ог Сад а, Друш тва
архитеката Новог Сада, Друштва
инж ењ ер а и техн ич ар а Нафт а
гас, Друштва инжењера и техни
чара Суботица, Железничког ин
жењ ерс ког друш тва), проф. др.
Радомиром Fолићем, председни
ком Сав ез а грађ ев инс ких инже
њера Србије, Регионалним одб о
ром подс екц иј е дип лом ир ан их
грађевинских инжењера МС про
јектаната и МС извођача радова
за РЦ Нов и Сад. Пос ебн о нагла
шав ам пос ет у и разгов ор у При
вредној комори Србије, одржане
19. новембра. Комисију и Комору
представљали су Милован Главо
њић, председник Коморе, проф. др
Рајко Унчанин, члаб УО ИКС и мо
ја маленкост, а примио нас је и са
нама разговарао Раша Ристивоје
вић, зам ен ик предс едн ика При
вредне коморе Србије и Миливоје
Милетић, саветник председника
Привредне коморе Србије. ■

Горан Вукобратовић, дипл. инж. грађ., председник Комисије
за међународну сарадњу

Респектабилни
члан три међународне
организације
Кол ико је Ком ис иј а за међу
народну сарадњу била активна
у 2013. години?
Рекао бих да је Комисија у про
шлој години била веома активна.
Иако је одлуком Управног одбора

састав Комисије промењен крајем
јуна, нови чланови су у континуи
тету наставили спровођење Плана
и програма за 2013. Новоизабрани
чланови Комисије за међународну
сарадњу поседују веома солидно

ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

искуство када су међународне ак
тивности у питању, тако да су успе
шно наставили раније договорене
активности. У томе су имали не
подељену подршку управе Коморе.
Наше делегације предвођене пред
седником УО ИКС, односно, пред
седником Скупштине ИКС учество
вале су на свим скуповима који су
организ овани на међунар одном
нивоу, а који су били од интереса
за ИКС. Споменуо бих само најва
жније: Годишња Скупштина ECEC
у Атини, регионални скупови у Ту
хељским Топлицама (организаатор
Хрватска комора инжењера гра
ђевинарства – ХКИГ), Новом Саду
(ИКС), прослава Дана инжењера
Инжењерске зборнице Словеније
у Марибору, прослава Дана инже

њерске коморе Црне Горе у Подго
рици, прослава Инжењерске комо
ре Бугарске у Софији.
Које акције и активности сматра
те најзначајнијим, односно, најко
риснијим за чланове Коморе?
Управо оне које су и суштински
део Плана и програма рада Коми
сије: Стално подстицање и оства
рив ањ е сар адњ е са европс ким
инжењерским коморама, посебно
оним из непосредног окружења –

КОМИСИЈЕ

такозвана регионална сарадња и
размена искустава од значаја за
професионалну праксу наших чла
нова; Праћење директива ЕУ и њи
хива имплементација у свакоднев
ном раду наших чланова као и рад
на пројектима ИРИС – а ( Иници
јатива за регионалну инжењерску
сарадњу).
У којим све међународним ор
ганизацијама ИКС партиципира
и колико кошта та сарадња?
Инжењерска комора Србије је пу
ноправни члан у три међународне
организације: European Council of
Engineers Chambers – ECEC са чла
нарином за 2013. годину у износу
1.871,25 евра, European Council of Ci
vil Engineers – ECCE – 1.134 и World

Federation of Engineering Organisati
ons – WFEO – 1.107, што укупно изно
си 4.112,25 евра. С обзиром на значај
ових међународних организација и
углед који Комора има у њима, сма
трам да је износ годишње чланари
не готово симболичан.
Према Вашем увиду, какав је
утицај ИКС у тим организација
ма?
Подсетио бих да је проф. др Дра
гослав Шумарац потпредседник
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ECEC, и сама та чињеница довољно
говори о угледу Инжењерске комо
ре Србије у тој за нас, најважнијој
међународној организацији, чији
смо члан. Наравно, активно уче
ствујемо у раду органа и сазива
друге две међународне организа
ције – ECCE и WFEO.
Колико сте се ангажовали у ре
гионалној међународној сарад
њи?
Међународна регионална сарад
ња за ИКС има посебан значај. Нај
важнији разлози за то су што је за
конска регулатива у областима од
интереса за ИКС веома слична. Уз
то, један број наших чланова не
посредно ради по прописима су
седних држава, а на крају, и исто
говорно подручје олакшава кому
никацију и размену корисних ис
кус тав а. Због свега тога, вел ик у
пажњу придајемо регионалној са
радњи ИРИС. Инжењерска комора
Србије била је организатор конфе
ренције ИРИС, која је одржана од
4. до 6. октобра у Новом Саду, ка
да су и усвојени приоритетни про
јекти које би требало да реализују
свих пет чланица ИРИС–а: Срби
ја, Хрватска, Словенија, Црна Гора
и Македонија. Иницијативи ће се
ускоро придружити и Бугарска, по
што је најавила свој улазак у ИРИС.
Очекујемо веома корисне резулта
те у следеће две године у оквиру
реал
 изације пројеката те рег ио
налне иницијативе. Ради се о пет
пројеката који су оцењени као при
оритетни и од значаја за све Комо
ре, чланице ИРИС-а.
Које су најважније акције и ак
тивности у 2014. години?
Неке од приоритетних активно
сти Комисије за међународну са
радњу у 2014. години већ сам спо
мен уо у једн ом од претх одн их
одговора, али бих подвукао да је
најважнији задатак Комисије да
реализацијом свог Плана и про
грам а рад а омог ућ и УО ИКС да
оствари континуитет побољшања
положаја ИКС у корист свих њених
чланова.
Текстове приредио
Слободан Кујунџић
ЈАНУАР 2014.
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У Бечу одржана
41. седница ИО ECEC
Проф. др Драгослав Шумарац, као потпредседник
Европског Савета инжењерских комора (ECEC), уче
ствовао је у раду 41. седнице Извршног одбора ECEC,
која се одржала 1. септембра у Бечу, а домаћин је би
ла Савезна комора архитеката и инжењера Аустрије
(Bundeskammer der Architekten und Ingenieu
 rkonsu
lenten). Председник ECEC Чртомир Ремец и чланови
Извршног одбора ECEC су се још једном захвалили на
шој Комори на гостопримству у оквиру прославе Десет
година Инжењерске коморе Србије, када је одржана и
40. седница Извршног одбора ECEC.
У складу са задужењима која је добио од ИО ECEC,
проф. др Драгослав Шумарац известио је Извршни
одб ор ЕСЕС о акт ивн ос тим а спров ед ен им у циљу
остваривања сарадње са Комором инжењера Малте,
Комором архитеката и инжењера Малте, Комором
инжењера Португала, Савезном комором Турске као
и Савезом инжењера Русије. Такође је изложио своју
анализу перманентног образовања у чланицама ЕУ и
предложио минимум перманентног образовања који
би се препоручио свим чланицама ЕСЕС. На седници
је одлучено да се господину Карлу Клингу, члану Ин
жењерске коморе Баварске, који је дао велики допри
нос оснивању и развоју ЕСЕС уручи медаља поводом
10 година од оснивања и рада ЕСЕС.
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са системом здравственог и пензионог осигурања у
Републици Србији. Сватоплук Зидек, представник Че
шке инжењерске коморе, упознао је присутне са бе
нефицијама које остварују њихови чланови, са посеб
ним акцентом на пензионо осигурање. Председник
Коморе овлашћених инжењера и архитеката Македо
није, Блашко Димитров упознао је присутне са радом
Коморе и бенефицијама које обезбеђују својим чла
новима. У наставку Округлог стола, председник Скуп
штине Инжењерске коморе Србије и потпредседник
Европског савета инжењерских комора (ECEC) проф.
др Драгослав Шумарац, у оквиру свог излагања упо
знао је учеснике са ставовима по питању заштите
чланства, минималним ценама инжењерских услу
га и осталим интересима чланства за обезбеђивање
бенифиција. Након дискусије, закључено је да је раз
мена искустава између комора од изузетног значаја
за даљи рад комора.
Наша делегација је у Софију стигла 27. октобра и пре
одласка на панел расправу за округлим столом оби
шла је новоизграђену спортску халу „Armetz“, са капа
цитетом од 20.000 места. После завршетка расправе за
округлим столом представник фирме „Метропројект“,
Мартин Младенов презентовао је пројекат изградње
друге (треће) трасе линије Софијског метроа, који су су
традан колективно обишли сви учесници прославе.

Десет година
постојања КИИПБ
Коморa инжењера у инвестиционом пројектовању
Бугaрске (КИИПБ) – Софија град обележила је децени
ју постојања посебном дводневном манифестацијом
која је одржана 27. и 28. октобра у Софији.
Централни догађај на прослави КИИПБ био је окру
гли сто на тему „Социјални аспекти инжењерских ко
мора – професионално осигурање, здравствено оси
гурање, пензија“, који је одржан 27. октобра. Поред
наших представника и домаћина, у раду Округлог
стола су учествовале и делегације Чешке коморе ин
жењера, Коморе овлашћених архитеката и овлашће
них инжењера Македоније као и бугарски инжењери.
Циљ Округлог стола је био да се размене мишљења
и искуства везана за приближавање чланству комо
ра, омогућавање бољих услова за рад инжењера и за
штита струке. Председник Инжењерске коморе Срби
је, Милован Главоњић упознао је присутне са радом
Инжењерске коморе Србије. Том приликом одржао је
презентацију везану за осигурање од професионалне
одговорности наших чланова. Упознао је присутне и
ЈАНУАР 2014.

Гости на прослави „прве деценије“ КИИПБ посетили
су градилиште треће линије Софијског метроа

Свечана прослава 10. година КИИПБ одржана је 28.
октобра, са уметничким програмом и коктелом.
На прослави Коморе инжењера у инвестиционом
пројектовању Бугарске (КИИПБ) испред ИКС учест
вовали су: Милован Главоњић, председник Инжењер
ске коморе Србије, Глигор Обреновић, потпредседник
Управног одбора Инжењерске коморе Србије, проф. др
Драгослав Шумарац, председник Скупштине Инже
њерске коморе Србије, проф. др Милисав Дамњано
вић, председник Надзорног одбора Инжењерске комо
ре Србије, Милорад Ракчевић, члан Управног одбора
Инжењерске коморе Србије, Драган Живковић, члан
Извршног одбора матичне секције извођача радова
Инжењерске коморе Србије, Ивана Магделинић, в.д.
секретара Инжењерске коморе Србије, мр Милана Ми
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ловић, сарадник за послове информисања Инжењер
ске коморе Србије и Александар Панчић, технички се
кретар Регионалне канцеларије Инжењерске коморе
Србије у Нишу.

У Новом Саду одржан
састанак ИИРС
Инжењерска комора Србије је у Новом саду орга
низовала од 4. до 6. октобра Скуп Инжењерске ини
цијативе за регионалну сарадњу, а према договору
постигнутом априла месеца на седници одржаној у
Тухељским Топлицама „да ће свака комора, чланица
Иницијативе, бити домаћин и организатор скупова у
циклусима од шест месеци. Тродневни Скуп одржан
је у хотелу „Центар“.
Радни део Скупа одржан је 5. октобра, а њиме је
председавао др Мирко Орешковић, координатор Ин
жењерске иницијативе за регионалну сарадњу. На сед
ници је, по усвојеном дневном реду, одлучено о сле
дећем:
Прихваћен је предлог Коморе овлашћених архите
ката и инжењера Македоније о укључивању Коморе
инжењера у инвестиционом пројектовању Бугарске
у пуноправно чланство Инжењерске иницијативе за
регионалну сарадњу. Договорено је да ће званичан
захтев за приступање у пуноправно чланство Инже
њерске иницијативе за регионалну сарадњу, Комора
инжењера у инвестиционом пројектовању Бугарске
поднети на наредној седници Инжењерске иниција
тиве за регионалну сарадњу, која ће се одржати у Ма
кедонији 2014. године;
Усвојен је Записник са састанка ИИРС, одржаног 27.
и 28. априла у Тухељским Топлицама, Република Хр
ватска.
Утврђена је листа приоритета циљева, односно про
јеката Инжењерске иницијативе за регионалну сарад
њу с тим да је договорено да се иста може мењати у
складу са динамиком рада Инжењерске иницијативе
за регионалну сарадњу;
Образована је Радна група за праћење спровођења
пројеката Инжењерске иницијативе за регионалну
сарадњу, са задатком да унапређује, подстиче и над
зире рад на припреми и реализацији пројеката Ин
жењерске иницијативе за регионалну сарадњу, у сле
дећем саставу: Иван Паска, дипл. инж. грађ., испред
Хрватске коморе инжењера грађевинарства; Горан Ву
кобратовић, дипл. инж. грађ., испред Инжењерске ко
море Србије; Љубо Душанов Стјепчевић, дипл. инж.
арх., испред Инжењерске коморе Црне Горе; Блашко
Димитров, дипл. инж. грађ., испред Коморе овлашће
них архитеката и инжењера Македоније; мр Чртомир
Ремец, дипл. инж. грађ., испред Инжењерске зборни
це Словеније;

Инжењерска комора Србије била је Новом Саду
домаћин Скупа Инжењерске иницијативе
за регионалну сарадњу (ИИРС) на коме су не само
договорени, него и прецизно подељени задаци,
а у чланство је примљена и КИИПБ

За спровођење пројеката у складу са листом прио
ритета, задужене су коморе чланице ИИРС, и то: Ин
жењерска комора Црне Горе за спровођење пројекта –
Хармонизација закона и права; Инжењерска зборница
Словеније за спровођење пројекта – Унапређење по
ступака јавних набавки са циљем доношења смерни
ца за јавне набавке инжењерских услуга; Инжењерска
комора Србије за спровођење пројекта – Унапређење
интереса; Комора овлашћених архитеката и инжење
ра Македоније за спровођење пројекта – Признавање
образовања; Хрватска комора инжењера грађевинар
ства за спровођење пројекта – Вредност услуге.
Образована је Радна група за спровођење пројекта
– Однос квалитета и тржишне вредности понуђене и
извршене инжењерске услуге, са задатком да унапре
ђује, подстиче и надзире рад на спровођењу пројекта
– Однос квалитета и тржишне вредности понуђене и
извршене инжењерске услуге, у истом саставу као за
„праћење спровођења пројеката ИИРС“.
За представљање пројекта – Однос квалитета и тр
жишне вредности понуђене и извршене инжењерске
услуге, у Бриселу 2014. године, задужени су Мирко Оре
шковић, Иван Паска и Чртомир Ремец;
Поводом обавезног перманентног образовања ин
жењера у чланицама ECEC – Continuing Professional
Development (CPD), учесници су заузели јединствен
став који се огледа у потреби укључивања свих комо
ра чланица ИИРС у спровођењу овог за струку веома
важног пројекта;
Поводом спровођења регионалне aнкете – Oднос
образовања и праксе, Милован Главоњић, председ
ник Инжењерске коморе Србије, је упознао присут
не са резултатима aнкете спроведене међу чланством
Инжењерске коморе Србије, након чега је договорено
да ће и остале коморе чланице, у наредном периоду,
спровести сопствене анкете;
Именован је Чртомир Ремец, председник Инжењер
ске зборнице Словеније за носица активности у вези
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са спровођењем пројекта – Смернице за јавну набав
ку инжењерских услуга;
Блашко Димитров, председник Коморе овлашћених
архитеката и инжењера Македоније информисао је
присутне да ће се наредна седница одржати крајем
априла 2014. године у Скопљу или на Охриду, о чему
ће учесници бити благовремено обавештени.
Скупу су присуствовале делегације у репрезентатив
ним саставима са укупно 17 чланова, од којих је, го
тово половина (седморо) припадала домаћину Скупа,
Инжењерској комори Србије. Инжењерску зборницу
Словеније (ИЗС) су представљали мр Чртомир Ремец,
председник и Андреј Повшич, председник Комиси
је zа проверу испуњености услова за упис у именик
ИЗС. Инжењерску комору Црне Горе (ИКЦГ) заступали
су Љубо Душанов Стјепчевић, председник СКА, члан
Управног одбора и Светислав Поповић, генерални се
кретар ИКЦГ. Двочлану делегацију Коморе овлашће
них архитеката и инжењера чинили су Блашко Ди
митров, председник и проф. др Миле Димитровски,
руководилац Одељења машинских инжењера. Хрват
ска комора инжењера грађевинарства (ХКИГ) била
је заступљена са четири делагата – Звонимир Север,
председник, др сц. Мирко Орешковић, координатор за
међународну сарадњу, Иван Паска, председник Коми
сије за међународну сарадњу и Жељко Соколић, члан
Комисије за међународну сарадњу. Инжењерску комо
ру Србије представљали су: Милован Главоњић, пред
седник ИКС, проф.др Драгослав Шумарац, председник
Скупштине ИКС; Горан Вукобратовић, председник Ко
мисије за међународну сарадњу, мр Радослав Лекић,
члан Управног одбора, Ивана Магделинић, секретар
ИКС; Ана Краковски Нађ, члан Комисије за међуна
родну сарадњу, проф. др Маја Тодоровић, члан Коми
сије за међународну сарадњу.
Техничка подршка Скупу ИИРС били су чланови ИКС
– Милана Миловић, сарадник за послове информи
сања ИКС, Ана Ждеро, секретар Комисије за међуна
родну сарадњу, Бранко Марковић, сарадник за посло
ве информисања и Љиља Грујић, технички секретар
Регионалног центра Нови Сад, Инжењерске коморе
Србије.

По ранијем договору ECEC је на прослави великог
јубилеја Техничке коморе Грчке обележила своју пр
ву деценију постојања и одржала две седнице – 42.
редовну седницу Извршног одбора (11. октобар) и Ге
нералну скупштину ECEC (12. октобар).
Инжењерску комору Србије представљали су: Ми
лован Главоњић, председник Коморе, проф. др Дра
гослав Шумарац, потпредседник ECEC и председник
Скупштине ИКС и проф. др Маја Тодоровић, члан Ко
мисије за међународну сарадњу УО ИКС.
У петак 11. октобра одржан је састанак председника
свих европских инжењерских организација у седи
шту Европског парламента у Атини. Састанак је био
посвећен 90. годишњици постојања Техничке комо
ре Грчке и 10. годишњици постојања ЕСЕС. Учесни
ке Скупа је најпре поздравио Христос Спиртис, пред
седник Техничке коморе Грчке, затим представници

Техничка комора
Грчке и ECEC
обележили јубиларне
годишњице
Техничка комора Грчке обележила je 90 година по
стојања што је био повод да у госте позове све европ
ске инжењерске организације на челу са Европским
саветом инжењерских комора (ECEC).
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Техничка комора Грчке прославила је девет
деценија постојања и у госте позвала велики број
пријатеља, док је ECEC-у организовала обележавање
прве деценије постојања

Владе Републике Грчке, Техничког универзитета из
Атине и многи други. После уводног дела, обратили
су се председници појединих организација са темат
ским излагањима.
Издвојићемо само неке: Фернандо Бранко, председ
ник Европског савета инжењера (European Council of
Civil Engineers – ЕССЕ), са темом „Грађевинарство да
нас“, Јан Бошем (EFSA) и Клаус Туридел (генерални се
кретар ЕСЕС) „Јавне набавке у Европи“, Антониа Мо
роуполу (проректор Техничког универзитета у Атини)
са темом „Универзитетско и перманентно образова
ње инжењера“, Дирк Бошар (генерални секретар FE
ANI), Чртомир Ремец (председник ЕСЕС) и Фернандо
Бранко (председник ЕССЕ) говорили су на тему „Про
фесионалне квалификације и слободно кретање ин
жењера (ENG CARD)“.
На крају Скупа Василис Економопулос (Техничка
комора Грчке) је предложио декларацију „100 година
законом регулисане професије инжењера у Европи“.
Декларација истиче значај инжењерске струке у из
градњи Европе у прошлости, стање грађевинарства
данас у ЕУ, значај инжењерске професије у будућно
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сти Европе, а биће представљена Европској комисији
у Бриселу. Такође је предложио, што је акламацијом
и усвојено да се Дан инжењера Европе одржи у Бри
селу следеће године у новембру месецу.
Истога дана, али пре свечаног обележавања јуби
леја Техничке коморе Грчке, у хотелу „Титанија“ одр
жана је 42. седница ИО ЕСЕС, разматрано је 12 тачака,
које су се односиле на припрему Генералне скупшти
не ЕСЕС.
У паузи Скупа представници Инжењерске коморе
Србије учествовали су на билатералном састанку са
Христосом Спиртисом, председником Техничке ко
море Грчке, на коме је истакнута досадашња успешна
сарадња, али је исказана и обострана жеља да се она
(сарадња) у наредном периоду унапреди. На крају су
срета председник Милован Главоњић позвао је колегу
председника Христоса Спиртиса да дође у званичну
посету Инжењерској комори Србије.
На 10. генералној Скупштини ЕСЕС (10 GAM), која је
одржана 12. октобра у хотелу Титанија, разматрано је
14. тачака дневног реда. Сви представници Инжењер
ске коморе Србије су учествовали у раду Скупштине.
После отварања седнице од стране председника
ЕСЕС, мр Чртомира Ремеца, уследили су поздравни
говори гостију: Алана Стевела, потпредседника Ин
ститута грађевинских инжењера Енглеске и Михаи
ла Лачинова, потпредседника Савеза грађевинских
инжењера Русије. Обе организације разматрају мо
гућност придруживања ЕСЕС. Председник Ремец је
затим прогласио Карла Клинга, члана Баварске ко
море инжењера за првог добитника Медаље ЕСЕС за
допринос развоју ЕСЕС као организације овлашћених
инжењера Европе.
Између осталих тачака издвојили бисмо излагања
двојице потпредседника ECEC – Хансјорга Лецнера –
„Меморандум: Нека инжењери граде Европу“ и Дра
гослава Шумарца – „ Перманентно усавршавање ин
жењера чланова ЕСЕС“.
Иначе, Инжењерска комора Србије и професор Шу
марац ће бити носиоци подухвата везаног за перма
нентно образовање чланова ECEC. То ће, нема сум
ње, изискивати велико време и напор. Договорено је
да свака од земаља предложи по једног представни
ка у радну групу која би се бавила питањима пер
манентног усавршавања инжењера. Задатак радне
групе би био да сачини минимум критеријума зајед
ничког професионалног усавршавања свих чланова
ЕСЕС. На тај начин ће бити омогућено лакше доби
јање и признавање лиценци између земаља члани
ца ЕСЕС.
Такође је ИО ECEC усвојио Извештај о раду и Финан
сијски извештај за 2013. годину, и План рада и Финан
сијски план за 2014. годину. Усвојени су и износи чла
нарина за 2014. годину земаља чланица, а такође су
изабрани и чланови Надзорног одбора за наредну го
дину. Одлучено је да следећа, 11. генерална Скупштина
(GAM) буде одржана у Бриселу 2014. године, заједно са
Даном инжењера Европе.
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Инжењерска
комора Црне Горе
oбележила 12 година
постојања
Поводом обележавања дванаест година постојања,
Инжењерска комора Црне Горе је организовала тро
дневну свечаност – 31. октобар – 2. новембар. Испред
Инжењерске коморе Србије на прослави су учествова
ли: Милован Главоњић, председник Инжењерске ко
море Србије, проф. др Драгослав Шумарац, потпред
седник Европског савета инжењерских комора (ЕСЕС)
и председник Скупштине Инжењерске коморе Србије,
Милорад Ракчевић, члан Управног одбора Инжењер
ске коморе Србије, Ивана Магделинић, в.д. секретара
Коморе и Ана Ждеро, стручни сарадник за правне по
слове. У оквиру организоване изложбе уочи званич
ног дела програма званице су имале прилику да се
упознају са награђеним радовима.
Свечано обележавање 12 година постојања било је
31. октобра, а почело је излагањем проф. др Бранисла
ва Главатовића, дипл. инж. геол. председника Инже
њерске коморе Црне Горе, који је у кратким цртама
представио активности Коморе од оснивања до данас.
Након тога, уследило је излагање проф. др Драгосла
ва Шумарца у својству потпредседника ECEC који је
истакао најбитније активности Европског савета ин
жењерских комора у наредном периоду, посебно ста
вљајући акценат на спровођење пројекта обавезног
перманентног усавршавања.
Испред Инжењерске комор е Србије, присутнима
се обратио председник Милован Главоњић, који је у
свом излагању нагласио значај сарадње између комо
ра чланица Инжењерске иницијативе за регионалну
сарадњу (ИИРС), још једном истакавши да је то прави
пут ка унапређењу положаја инжењера и унапређе
њу струке уопште.
Потом су уследили поздравни говори Блашка Дими
трова, председника Коморе овлашћених архитеката и
инжењера Македоније и проф. др Арсенија Вујовића,
првог председника Инжењерске коморе Црне Горе, као
и осталих истакнутих гостију.
Са највећом пажњом се очекивала додела призна
ња – Награде за животно дело, годишњих награда и
плакета почасним члановима Коморе.
Проф. др Петру Ђурановићу припала је Награда за
животно дело као највеће признање које Инжењер
ска комора Црне Горе додељује својим члановима за
значајна остварења и постигнути допринос развоју
и унапређењу професионалне делатности у области
уређења простора и изградње објеката.
Овогодишњи лауреати годишњих награда за оства
рене резултате у струци из области уређења простора
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и изградње објеката у 2012. години су: мр Ана Мишу
ровић, специјалиста токсиколошке хемије, мр Нико
ла Новаковић, дипл. инж. арх. Дејан Ђуровић, дипл.
инж. грађ., др Урош Караџић, дипл. инж. маш. и Љу
биша Бошковић, дипл. инж маш. као и Шељко Реџе
пагић, дипл. инж. ел.
Посебно признање – звање почасног члана Коморе,
обзиром на заслуге у афирмацији Коморе у земљи и
иностранству, припало је:
Професору емеритусу доктору Арсенију Вујовићу,
дипл. инж. грађ. првом председнику Коморе, који је
ту функцију обављао у периоду од 2001. до 2004. годи
не, затим, Слободану Кековићу, дипломираном грађе
винском инжењеру, који је био председник Коморе у
периоду од 2004. до 2005. године, Мр Милојици Зин
довићу, дипломираном инжењеру машинства, који је
руководио Комором од 2005. до 2008. године и Љубу
Душанову Стјепчевићу, дипл. инж. арх., председнику
Коморе од 2008. до 2012. године.
Као омаж лауреатима организована је изложба на
којој су приказани/показани радови за које су им и
додељене награде и признања.
Наредног дана, 1. новембра, у просторијама Инже
њерске коморе Црне Горе одржан је трипартитни са
станак (домаћин, Инжењерска комора Србије и Комо
ра овлашћених архитеката и инжењера Македоније)
на којој је договорена будућа сарадња.
Представници Инжењерске коморе Србије током бо
равка у Подгорици имала је сусрет са проф. др Зора
ном Бингулцем, амбасадором Србије у Црној Гори.

У раду Округлог стола учешће је узело 17 учесника
из осам иностраних делегација – Немачке, проф. др
Карл Клинг и Томас Нобл, Аустрије – Клаус Туридел
(секретар ЕСЕС), Србије – Милован Главоњић, проф. др
Драгослав Шумарац и Горан Вукобратовић, Мађарске
– Габор Силоши (директор Коморе), са два представ
ника регионалних комора, Хрватске – проф. др Мирко
Орешковић и Иван Паско, Македоније – Страхиња Тр
певски и Жаклина Ангеловска, Црне Горе – Љубо Ду
шанов Стјепчевић и Душко Поповић, Словачке – Вла
димир Бенко (председник), плус домаћин Словенија
– мр Чртомир Ремец и Андреј Повшич.
Сва три наша представника су узела учешће у ра
ду Округлог стола. Милован Главоњић је истакао да
ИКС већ има своју картицу, која за сада још увек ни
је електронска, да подржава увођење ЕУ инжењерске
картице и да ће Инжењерска комора Србије затражи
ти од наше Владе (уколико то буде потребно) да по
стане сертификационо тело за издавање ових карти
ца. Проф. др Драгослав Шумарац је истакао значај
перманентног образовања овлашћених инжењера у
Европи, зашта је и задужен испред ЕСЕС. Бодови које
ће добијати инжењери током перманентног образо
вања морају да буду инкорпорирани у ЕУ инжењер
ску картицу. Истакао је такође да један проценат, на
пример од 10 до 20 одсто, мора да буде заједничко
образовање у оквиру ЕСЕС. До сада је око 14 земаља
послало представнике у Радну групу ЕУ за континуи
рано професион
 ално усавршавање, коју ће предводи
ти проф. др Драгослав Шумарац као потпредседник
ЕСЕС. Договорено је да се први радни састанак Радне
групе одржи у Београду.
Другог дана, 14. новембра, а пре уручења награда и
признања Инжењерске зборнице Словеније, одржа
на је панел дискусија са темом „Повећање улога ин
жењера у смањењу трошкова капитала“, у којој нису
учествовале иностране делегације. На панелу су сло
веначки инжењери говорили о томе како да кризу пре
окрену у своју корист и пронађу своје професионалне
и пословне могућности, односно, како да се оправдају
очекивања инвеститора и обезбеди додатна вредност
услуге инжењеринга .
Завршни чин 13. дана инжењера био је уручивање
награда. Награду за животно дело добио је академик
Пeтер Фајфарј за област високоградње и допринос
у области земљотресног инжењерства. Признање за
обећавајућег младог инжењера припало је мр Грего
ру Претнару, унив. дипл. инж. грађ. Награда за једин
ствено инжењерско остварење добио је Иво Блажевич,
дипл. инж. ел. Додељене су и две награде за вишестру
ко инжењерско достигнуће које су примили мр Миран
Лозеј, унив. дипл. инж. грађ. и Горазд Стрниш, унив.
дипл. инж. грађ . Признање „Почасни члан ИЗС“ до
били су Андреј Повшич, унив. дипл. инж. стр. мр Бо
рис Житник, дипл. инж. ел. и Љубо Душанов Стјепче
вић, дипл. инж. арх.
Рубрику Меридијани приредила
Ана Ждеро

Перманентно
образовање
у центру пажње
Традиционална манифестација Инжењерске збор
нице Словеније – Дани инжењера одржани су по 13.
пут уз дводневно трајање – 13 – 14. новембар. Место
догађања, такође је традиционално, град Марибор и
хотел „Хабакук“. 13. Данима инжењера присуствовала
је и Инжењерска комора Србије са трочланом делега
цијом у којој су били: Милован Главоњић, председник
Коморе, проф. др Драгослав Шумарац, потпредсед
ник ЕСЕС и председник Скупштине, и Горан Вуко
братовић, председник Комисије за међународну са
радњу ИКС.
Иако је највећи број делегација у Марибор стигао
после подне, 13. новембра, већ у 19 сати одржан је окру
гли сто са темом „Европска унија и професионални
инжењер“ у оквиру које су размотрена три аспекта:
ЕУ инжењерска картица овлашћеног инжењера, За
једнички програм образовања и Перманентно профе
сионално усавршавање (образовање) инжењера.
ЈАНУАР 2014.
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СТРУЧНИ ИСПИТИ

Право да постане члан Коморе
остварило 1.801 инжењера
Током 2013. године на Стручне испите изашло 1.913, а испитни ригорозум успешно окончало
1.801 кандидата. Комисија за полагање Стручног испита успешно завршила 2013. и почела при
према за „операције“ у 2014. години заказивањем обуке из области енергетске ефикасности
зграда за кандидате који су пријавили полагање стручног испита у мартовском испитном року

Слободанка Симић
Инж ењ ерс ка ком ор а Срб иј е
успеш но је орган из ов ал а по
лагање стручних испита у но
вемб арс ком исп итн ом рок у
2013. године, а полагање испи
та одржано је у периоду од 1. до
27. новембра.
У новембарском испитном ро
ку је на полагање стручног испи
та изашао нешто мањи број канди
дата у односу на претходне рокове,
укупно 431 кандидата, од којих је
393 кандидата положило стручни
испит, 30 кандидата је упућено на
поправни испит из посебног дела
стручног испита, три кандидата је
упућено на поправни испит из оп
штег дела, а пет кандидата је упу
ћено на поновно полагање струч
ног испита.
И даље, највећи број кандидата је
изашао на полагање стручног испи
та из области енергетске ефикасно
сти зграда, укупно 117, али се број
кандидата који се пријављују за по
лагање знатно смањио, у односу на
претходне испитне рокове.
Следећи број кандидата је успе
шно завршио полагање стручног
испита у новембарском испитном
року 2013. и то: за област енергетске
ефикасности зграда – 113; за архи
тектонску струку 74; за област ур
банизма 15; за област просторног
планирања троје; за грађевинску
струку 77; за машинску струку 21; за
електротехничку струку 60; за сао
браћајну струку осморо; за техно

Кроз размену мишљења и пријатељски разговор до (пр)оцене кандидата
– полагање Стручног испита пред Испитном комисијом Коморе

лошку струку деветоро; за област
геодезије осморо; за област пејза
жне архитектуре петоро.
Инжењерска комора Србије уве
лико ради на реализацији актив
нос ти вез ан их за орг ан из ац иј у
полагања стручних испита у мар
товском испитном року 2014. годи
не. Комисије за полагање струч
ног испита утврђују испуњеност
услова за полагање стручних ис
пита, држе консултације са кан
дид ат има и заказују одржавање
припремних семинара. Комиси
ја за пол агањ е стручн ог исп ита
за област енергетске ефикасности
зграда заказала је обуку из обла
сти енергетске ефикасности зграда
за кандидате који су пријавили по
лагање стручног испита у мартов
ском испитном року 2014. године.
Обука из области енергетске ефи
касности зграда почиње 18. јануа
ра 2014. године.
С обзиром да смо на истеку 2013.
године, односно, на почетку Нове

2014. године, ред је да се направи
и рекапитулација дешавања у об
ласти стручних испита.
У три испитна рока током 2013.
године (мартовски, јунски и но
вембарски) укупно се пријавило
1.913 кандидата. Са успехом је по
ложило 1.801 кандидата и стекло
право да добије проф есио налну
лиценцу Инжењерске коморе Ср
биј е. Најв ећ и број приј ав љен их
кандидата аплицирао је за лицен
цу енергетске ефикасности зграда,
а са успехом је окончало полагање
803 кандидата. На другом месту је
грађевинска струка – 299, а на тре
ћем архитектонска – 274. Пета стру
ка је електротехничка – 174. Шести
су машинци – 94, седми урбанисти
– 48, осми су технолози – 22, а деве
ти – просторни планери – 21, геоде
те су десете са 20, док су пејзажни
архитекти на 11. месту са 10 успе
шних пролаза. Последња струка,
12, су инжењери за водопривред
на ерозивна подручја – 10. ■
ЈАНУАР 2014.
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На 11 предавања
556 слушалаца
Иако је Програм перманентног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије доследно ре
ализован у протеклој години, нема сумње да је неопходно да се иновира и интензивира како би
привукао што више слушалаца. Од 27. септембра до 23. децембра одржано је десет „перманент
но усавршавајућих“ предавања, која је одржало 14 предавача пред 556 слушалаца/учесника.

Милана Миловић
У просторијама Регионалног
центра Нови Сад, 27. септембра
2013. године, одржано је преда
вање на тему „Измене које су
настале у Закону о заштити од
пожара са посебним освртом
на полагање стручног испита
за израду главног пројекта за
штите од пожара као и стручног
испита за пројектовање и изво
ђење посебних система и мера
заштите од пожара; електричне
инсталације ниског напона у
контексту измена у прописима
којима је уређена област елек
тричних инсталација”. Преда
вачи су били Иван Зарев, дипл.
инж. ел., Драган Вићовић, дипл.
инж. ел. и Зоран Хаџић, дипл.
инж. ел. Циљ предавања је био
упознавање учесника са нови
нама у пројектовању, извође
њу и верификацији електрич
них инсталација и упознавање
са изменама у Закону о зашти
ти од пожара, као и новинама
у погледу издавања лиценци
и полагања стручног испита.
Бил о је прис утн о 50 учес ни
ка. Исто предавање одржано је
у Регионалном центру Ниш, 9.
октобра, на коме је било при
сутно 44 чланова Коморе, а 11.
децембра у Беог раду, на којима
је поред наведених предавача,
предавач био и Милован Главо
њић, дипл. инж. ел. Том преда
вању је присуствовало укупно
103 учесника.
ЈАНУАР 2014.

Учесници предавања „Измене које су настале у Закону о заштити
од пожара са посебним освртом на полагање стручног испита за
израду главног пројекта заштите од пожара као и стручног испита за
пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара;
електричне инсталације ниског напона у контексту измена
у прописима којима је уређена област електричних инсталација”:
Са предавања одржаног у Београду

Предавање на тему „Увод у про
блематику уговарања у грађеви
нарству; Историјат и светска пракса;
Модели FIDIC уговора” одржано је 9.
октобра у просторијама Инжењер
ске коморе Србије у Београду. Била
су четири предавача, сви дипл.инж.
грађ. и то: Слободан Митровић, Та
ња Јауковић, Никола Матић и Ни
кола Цвијановић. Циљ предавања
је био упознавање учесника са ва
жношћу познавања међународних
форми уговарања у грађевинарству.
Поменутом предавању присуство
вало је 75 учесника. Исто предавање
поновљено је у Новом Саду, 22. но
вембра, на коме је такође било при
сутно 75 учесника. Последње увод
но предавање о FIDIC-у одржано је
у Регионалном центру Ниш, 23. де
цембра на коме је било 48 присут
них чланова Коморе.
Борислав Томашевић, дипл. инж.
грађ., одржао је 22. новембра пре

давање у просторијама ИКС у Бе
ог рад у на тем у „Вод ич за инв е
ститоре – Како изградити објекат
у Републици Србији – кратак при
каз суштине, основних принципа
и искустава инвеститора у пракси“.
На предавању је било присутно 62
учесника. Циљ предавања је био
да се слушаоцима кроз „Водич“, на
једном месту олакша разумевање
и решавање широког спектра пи
тања и проблема који су повезани
са изградњом објеката у Републи
ци Србији.
Проф. др Јасминка Цвејић, дипл.
инж. пејз. арх., одржала је преда
вање 3. децембра у просторијама
Инжењерске коморе Србије у Бео
граду на тему „Приказ реализова
них пројеката о заштити и унапре
ђењу предела, који су конкурисали
у 2013. години за награду за пре
део Савета Европе“. Циљ предава
ња је био да се стручна и заинте
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ресована јавност потпуно упозна
са значајем Европске конвенције
о пределу и са неопходношћу да
се интензивнира рад на њеној им
плементацији у Србији. Предавању
је присуствовало 15 учесника.
Истог дана, 3. децембра, у просто
ријама Инжењерске коморе Србије
у Београду одржано је предавање
на тему „Црквено градитељство“
које је имало за циљ усавршава
ње полазника у области црквеног
градитељства кроз пласирање осо
беног методолошког приступа као
и умрежавање полазника за да
љи истраживачко-практични рад.
Предавање је одржала мр Гордана
Марковић, дипл. инж. арх., а при
суствовало је 12 учесника.
Пред ав ањ е на тем у „Јавн е на
бавке – Прип рем а за предс тој е
ће инвестиционе циклусе и буду
ће пројекте у току приближавања
Срб иј е европс ким станд ард им а.
Шта нам је нови Закон о јавним
набавкама донео и каква су прак
тична искуства – сазнајте из пр
ве руке“, одржано је 10. децембра
у прос тор иј ам а Инжењ ерс ке ко
море Србије у Београду. Предавач
је била Марија Величковић, дипл.
правник – мастер, а предавању је
присуствовало 33 учесника. Циљ
предавања је био да се учесници
упознају са кључним новинама у
новом Закону о јавним набавка
ма, новом праксом и процедуром
у области јавних набавки.
Пред ав ањ е на тем у „Сан ир а
ње зиданих зграда услед дејства
зем љотреса према преп орукам а
FEMA 306“ одржано је у петак, 13.
децембра, у просторијама Инже
њерске коморе Србије у Београду.
Предавачи су били проф. др Ратко
Салатић, дипл. инж. грађ. и Мар
ко Маринковић, маст. инж. грађ.
а предавању је присуствовало 29
чланова Коморе. Циљ предавања
је био да се учесници упознају са
препорукама FEMA-е, које су ре
зултат детаљних истраживања и
примера разрађ ених у пракси, а
које се односе на санацију зида
них зграда, односно различитих
типова оштећења зиданих зграда,
кој е се јав љај у услед дејс тва зе
мљотреса. ■
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Од 13 пристиглих
пројеката – два
одобрена
На расписани Конкурс за суфи
нансирање пројеката из обла
сти урбанизма пристигло je 13
захтева – 10 у тематској области
„стручне публикације, презен
тације (књига, часописа, ЦД/
ДВД, документарних филмо
ва,...)“, два захтева у тематским
облас тим а – „акт ивн ос ти из
усвојеног Програма МСУ за које
се реализација планира по кон
курсу“, односно, „индивидуалне
акције и пројекти“. Последњи,
13 захтев не потпада под темат
ске области Конкурса.
Да подсетимо – Конкурс за су
финансирање пројеката из обла
сти урб ан из ма расп ис ан je 4.
септемб ра 2013. год ин е. Након
истека прописаног рока за при
стизање пријава, размотрене су
и проверене испуњености основ
них услова поменутих пријава (у
складу са критеријумима и ис
пуњености услова у погледу ле
гитимитета подносиоца захтева).
Констатован је број и структура
приспелих пријава, класифико
ване су, размотрене у пленуму, и
проверена је њихова испуњеност
услова из Конкурса.
Извршни одбор Матичне сек
ције урбаниста Инжењерске ко
море Србије, на другој редовној
седници одржаној 19. јула 2013.
год ин е, је имен ов ао Ком ис и
ју за суфинансирање пројеката
– Јасна Ловрић, председница и
чланице Владислава Живановић
Ристовић и мр Жаклина Глиго
ријевић, све три дипл. инж. арх.
Након разматрања свих при
стиглих захт ев а, члан ов и Из

вршног одб ора МСУ и чланови
Управн ог одб ор а ИКС су одо
брили два пројекта: Александру
Руднику Милановићу, за публи
кацију – „Могуће ремоделације
у зонама заштићеног културног
наслеђа на примеру Старог град
ског језгра Крагујевца“ која се ба
ви темом везаном за могућности
ремоделације блокова у зонама
заштите културног наслеђа, и Ар
хитектонском факултету Универ
зитета у Београду, за конферен
цију „Међунар одна академска
конференција-Места и техноло
гије 2014“ која представља умре
жав ањ е члан ов а акад емс ке и
стручне заједнице из различитих
држава са фокусом на земље За
падног Балкана и ЕУ; формира
ње међународног мултидисци
плинарног тима стручњака који
се непосредно или посредно баве
проуч
 авањем основне теме Kон
ференције; умрежавање инсти
туција; отварање актуелне теме
младим истраживачима и ства
рањ е пол игон а за разм ен у са
знања.
Остали пристигли захтеви су
одбијени јер пројекти, наведе
ни у захтев им а, нис у у склад у
са критеријумима за суфинан
сирање пројеката МСУ тј. нису
намењени активностима из до
мен а урб ан ис тичке струке, не
доприносе струковном инф ор
мисању већег броја чланова Ма
тичне секције урбаниста (локал
ног су карактера), као и због тога
што су поједини захтеви суфи
нансирани на претходним кон
курсима.

Ивана Лазин
ЈАНУАР 2014.
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Боро Цвијановић, дипл. инж. грађ. председник
Суда части Инжењерске коморе Србије

Рејтинг важнији
од статистике
Оцену рада Суда части препуштам члановима Инжењерске коморе Србије и без обзира каква
та оцена била, мој је став да мере успешности рада не могу бити статистички подаци броја
пријава, оптужних предмета и структура изречених мера, већ укупан рејтинг Суда части

Радош Глишић
Бил и сте на чел у Суд а час ти
претходне четири године 20092013. – шта преп оз нај ет е као
највеће/најзначајније остваре
ње ове важне институције која
прати професионални рад чла
нова Коморе?
Суд части овог сазива је консти
туисан на истеку 2009. године (29.
децембар 2009.), и то тако што је
Управни одбор са Листе судија ко
ју је утврдила Скуштина Инжењер
ске коморе Србије, која је бројала 35
судија, донео одлуку о именовању
25 судија на четворогодишњи ман
дат, и то по кључу: двоје из Матичне
секције планера, троје из Матичне
секције урбаниста и по 10 из матич
них секција пројектаната и извођа
ча радова. Као што је познато, на пр
вој – конститутивној седници Суда
части изабран сам једногласно за
председника Суда части на мандат
у трајању две године, а децембра
2011. године, и на нови двогодишњи
мандат. Заменик председника у пр
вом мандату је био Небојша Стефа
новић, дипл. пр. планер из Београ
да, а у другом Бранислав Шотра,
дипл. инж. грађ. из Лознице.
Сагласно специфичном месту и
улози Суда части у структури Ин
жењерске коморе Србије, сигурно је
најзначајнија чињеница да је Суд
части и у овом четворогодишњем
мандату потврдио неопходност би
ЈАНУАР 2014.

тисања у једној оваквој еснафској
организацији, поступајући у све
му у складу са одредбама Закона
о планирању и изградњи, Закона
о општем управном поступку, Пра
вилника о начину рада, поступку,
саставу, начину избора и разреше
ња судија Суда части ИКС, Статута
Инжењерске коморе Србије и Етич
ког кодекса. При томе бих посебно
издвојио допринос Суда части код
заштите струке и професионалног
рада појединца у најширем смислу
те речи, а у крајњој линији на до
бробит чланова и Инжењерске ко
море Србије као целине.
Како ради Суд части, односно,
како је радио у протеклих 48 ме
сеци?
Рад Суда части Инжењерске ко
мор е Срб иј е је орг ан из ов ан по
принципима по којима ради и сва
ки други суд, с тим што пред њим
могу да одг ов ар ај у сам о члан о
ви Инжењерске коморе Србије. То
пре свега значи да је Суд у вршењу
функције независан и самосталан
у одлучивању.
У првој фази поступка, Комора по
креће и води поступак пред Судом
преко тужиоц
 а, који своје надле
жности врши непосредно или пре
ко заменика. Он сачињава оптужни
предлог и доставља га председнику
Суда части на даљи поступак. Суд
може разматрати искључиво пред
мете које добија од Тужиоц
 а Ко

море. Актуелни Тужилац Коморе
је Миод
 раг Исаил
 овић, дипл. инж.
маш. из Београда. Уколико Пред
седник Суда сматра да је оптужни
предлог основан, покреће се следе
ћа фаза поступка – суђење: од доста
вљања оптужног предлога окривље
ном и браниоцу, преко одређивања
судског већа и заказивања распра
ве, до спровођења и закључења рас
праве и доношења Одлуке судског
већа (првостепена одлука Суда ча
сти). Бранилац у поступку пред Су
дом пружа помоћ у одбрани окри
вљеном, уколико окривљеног по
његовом избору не заступа искљу
чиво бранилац – адвокат. Бранилац
своју надлежност врши непосредно
или преко заменика. Актуелни Бра
нилац Коморе је Деа Лукић, дипл.
инж. арх. из Београда. Трећа фаза је
жалбена, свакој од страна у поступ
ку је остављена могућност пригово
ра другостепеном органу – Управ
ном одб ору Инжењерске комор е
Србије, односно њеној одговарају
ћој Комисији. Одлука Управног од
бора ИКС је коначна.
Ово је крајње поједностављено
представљање рада Суда части. У
пракси је осмишљен систем елек
тронског праћења кретања предме
та по процесним фазама поступка
кроз табеларни формулар „Посту
пак – праћење предмета Суда ча
сти“, који је креиран сагласно од
редбама које уређују поступак пред
Судом части, и у који секретар Су
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да на унифициран начин попуња
ва све фазе поступка. Сем тога, у
одређивању судских већа у пред
метима, поред матичне и струков
не заступљености, која се мора ис
поштовати сагласно одговарајућим
одредбама, наглашено се води ра
чуна и о равномерној заступље
ности судија и по територијалном
принципу. Тако су ангажоване су
дије од Суботице до Новог Пазара,
и од Лознице до Ниша, при чему је
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винарства. С тим у вези, Суд части
је на редовној 7. седници судија,
која је одржана 12. априла 2011. го
дине, констатовао да ће Суд части
Инжењерске коморе Србије наста
вити са радом до доношења нових
подзаконских аката, који ће бити
усклађени са овим Законом. Исто
времено, у оваквој недефинисаној
ситуацији, активности у Комори
у вези Суда части су биле смање
не, раније образована Комисија за

Рад Суда части Инжењерске коморе Србије је организован
по принципима по којима ради и сваки други суд, с тим што
пред њим могу да одговарају само чланови Коморе

сваки судија најмање два пута био
ангажован у судском већу.
Зашто је дошло до „застоја у ра
ду“ Суда части у 2011. години?
Мислим да је „застој у раду“ пре
јака формулација, али је чињеница
да је доношењем Закона о измена
ма и допунама Закона о планира
њу и изградњи (Сл. гласник РС број
24/2011, од 4. априла 2011. године)
дошло до одр еђене недоумице у
секретаријату Инжењерске комо
ре Србије о будућем раду Суда ча
сти. Наиме, овим Законом је дошло
до извесних измена, које се тичу,
поред осталог, и Суда части: члан
164. у додатом ставу 3. дефинише
да састав, начин избора и разреше
ња судија Суда части, поступак и
начин рада ближе прописује ми
нистар надлежан за послове грађе

унапређење рада Суда части Инже
њерске коморе Србије (која је имала
задатак да изврши преиспитивање
свих аката Коморе који се односе
на рад Суда части и да предложи
Управном одбору измене и допуне
истих уколико се за то укаже потре
ба) није се више састајала. Та ситу
ација је превазиђена проактивним
ставом тадашњег Управног одбора
ИКС и председника Коморе проф.
др Драгослава Шумарца, доноше
њем Одлуке о образовању радне
групе за израду радног материја
ла Правилника о саставу, начину
избора и разрешавању судија Су
да части и поступку и начину рада
Суда части. Радна група је успела
да код формулисања овог Правил
ника задржи кључне претпоставке
рада Суда части у оквирима Инже
њерске коморе Србије.
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Колико су та „нова“ решења у
Закону о планирању и изградњи
унапредила/помогла у раду Су
да части?
Тад а надл еж но мин ис тарс тво
за пос лове грађ евинарс тва, Ми
нистарство животне средине, ру
дарства и просторног планирања,
марта месеца 2012. године је доне
ло Правилник о начину рада, по
ступку, саставу, начину изб ора и
разрешења судија Суда части Ин
жењерске коморе Србије (Сл. гла
сник РС, број 16/2012). Новим Пра
вилником је измењен састав суда
и избор судија. Наиме, одредбама
члана 9. и члана 11. Правилника,
прописано је да Суд части броји 33
судија, од којих 25 бира и разреша
ва Управни одбор Коморе, а осам
судија именује и разрешава мини
стар надлежан за послове грађеви
нарства, и то из Матичне секције
просторних планера и из Матичне
секције урбаниста – по једног суди
ју, а из Матичне секције пројекта
ната и из Матичне секције извођа
ча радова – по три судије.
Од доношења овог Правилника,
Суд части практично ради у неком
плетном саставу, односно, само са
25 судија које бира и разр ешава
Управни одбор Коморе. За претпо
ставити је да би Суд части „појачан“
са додатних 8 судија, које именује и
разрешава министар надлежан за
послове грађевинарства, радећи у
пуном саставу, још више унапредио
целокупни рад Суда части.
Колико је у Вашем мандату сти
гло представки/приговора и како
су решени?
Од оснивања Суда части, у Ту
жилаштво је пристигло укупно 454
пријава, а у мом мандату 201 при
јава, од којих су подигнута 29 оп
тужних предлога, што би у просе
ку износило да свака седма пријава
резултира и оптужним предлогом.
У мом мандату меру „одузима
ња лиценце“ је Суд части изрекао
у односу на осморицу чланова Ко
мор е (и то петорици чланова на
период шест месеци, а тројици на
годину дана), меру „јавна опоме
на са објављивањем у штампи“ је
изрекао у односу на петорицу чла
ЈАНУАР 2014.
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нова Коморе, петорици чланова је
изречена и мера „јавна опомена са
објављивањем на седници Управ
ног одб ора“, док је у односу на 11
чланова Коморе донета ослобађа
јућа одлука.
Суд части постоји осам годи
на (конституис
 ан је 16. децембра
2005. године), а последње четири
сте му Ви били на челу. Како оце
њујете његов рад у целокупном
претходном периоду, хоћу рећи,
да ли је Суд части оправдао оче
кивања чланова Коморе и шире
друштвене и привредне јавно
сти?
Оцену рада Суда части бих свака
ко препустио, пре свега, чланови
ма Инжењерске коморе Србије. Без
обзира каква та оцена била, мој је
став да мера успешности рада Су
да части не могу бити статистич
ки подаци броја пријава, оптужних
предмета и структура изречених
мера, већ укупан „рејтинг“ Суда ча
сти. Рејтинг се ствара у дугогоди
шњем периоду кроз приступ и ква
литет рада у смислу превентиве и
одв раћ ањ а од пов ред а прав ил а
струке и одредаба Етичког кодек
са, заштите струке и професионал
ног рада појединца, што би онда у
крајњој линији било на добробит
и члан ов а и Инжењ ерс ке ком о
ре Србије као целине, чиме би се
оправдало и очекивање друштве
не и привредне јавности.
Оно што бих подвукао, као зајед
нички утисак свих судија Суда ча
сти овог сазива, јесте наша стал
на дилема и преиспитивање како
на најбољи начин одговорити на
ма допалом задатку: разумевају
ћи укупну ситуацију у којој се на
шао окривљени (која је врло често
детерминисала след догађања), са
једне стране, и трезвено утврђива
ње чињеничног стања и евентуал
ног огрешења појединца о прокла
мована правила, са друге стране, те
на основу тога донети правичну од
луку о (не)одговорности окривље
ног и измерити/изрећи адекват
ну меру. Са сталним погоршањем
укупног стања у грађевинарству у
нашој земљи, ова дилема је поста
јала све тежа. ■
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Велики број
активности
у последња четири
месеца 2013.
У периоду од септембра до децембра у свим регионалним
центрима организован је велики број догађања, од преда
вања, презентација, излагања, преко трибина, округлих сто
лова, до стручних екскурзија у земљи, али и регионалном
иностранству. Да се много ствари догађало, али и да се о
њима уредно бележило потврђује податак да је за припре
мање ове рубрике уредник морао да прочита и редигује гото
во 200.000 карактера, што је половина обима неког доброг
савременог ромна.

Вера Бубоња

Регионални
центар Београд
У организацији Регионалних
одбора Подсекције дипломира
них инжењера електротехнике
10. септембра је одржано пре
дав ањ е: „Мог ућн ос ти и про
блеми даљинског очитавања
бројила“ у оквиру којег су об
рађене следеће теме – Развој,
имп лем ентац иј а и прим ен а
опреме за даљинско управља
ње и очитав ањ е пот рош ње и
Оперативни проблеми, реше
ња и искуства из праксе, после
којих је уследила веома плодна
расправа. Предавач је био мр
Срђан Милошевић, дипл.инж.
ел., „ЕДБ“ Београд, руководи
лац Центра за даљинско очита
вање и управљање потрошњом
у ЕДБ, сарадник на ЕТФ, Пред
седник СГС. Циљ предавања је
био упознавање са применом
нове технологије и њеним мо
гућн ос тим а, одн ос но разв ој,

имп лем ент ац иј а сис тем а и
примена опреме за даљинско
управљање и очитавање потро
шње. Такође су показани и не
ки оперативни проблеми, на
чин њиховог решавања и још
нека искуства из праксе. Пре
давање је у целости снимљено
са циљ ем пос тав љањ а вид ео
записа и презентације на сај
ту Инжењерске коморе.
Рег ио н алн и одб ор Подс екц иј е
дипломираних инжењера архитек
туре организовао је 17. септембра
стручну посету цементари у Бео
чину, која већ целу деценију носи
име Лафарж Беочинска фабрика
цемента (Lafarge BFC). Радна тема
стручне посете је била „Упознава
ње са Стратегијом фабрике и из
менама у процесу производње у
циљу смањења емисија угљен-ди
оксида, примене метода и посту
пака којима се развијају еколошки
материјали и чува животна околи
на: “интегрисана дозвола“. О томе
су говорили домаћини из Лафарж
БФЦ: Данијела Остојић – менаџер
за инфрастуктурне и грађевинске
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Подсекција дипломираних инжењера електротехнике реализовала је предавање „Могућности и проблеми
даљинског очитавања бројила“ са искуствима из праксе и са предлогом решењa за могуће проблеме

прој екте, Син иш а Мау хар – тех
нички директор, Снежана Петро
вић – мен аџ ер за ком ун икац иј е
и Мирослав Шолаја – менаџер за
безбедност на раду. После обила
ска производних погона уследило
је предавање и презентација са те
мом „Ултра серија бетона“ о чему је
гоорио Слободан Зорић – менаџер
за иновације Лафарж БФЦ. Пре
ма оцени организатора у потпу
ности је испуњен циљ стручне по
сете, а то је упознавање инжењера
грађевинске, машинске, архитек
тонске и других струка са: страте
гијом производње и спроведеним
мерама на основу којих је добије
на Интегрисана дозвола за рад це
локупног постројења, у складу са
Законом о интегрисаном спреча
вању и контроли загађивања жи
вотне средине. Зтим, програмом
производње бетона (бетони ултра
високих чврстоћа ојачани влакни
ма, декоративни бетони, самоугра
ђујући и самонивелишући бетони,
водопропустљиви бетон; бетони са
побољшаним термичким квали
тетом, који омогућују шест пута
бољу изолацију од класичних бе

тона; иновативна решења која се
заснивају на бетону, попут инте
грисаних оплата које остају угра
ђене у објекте).
Дана 8. октобра у организаци
ји Регионалног одбора подсекице
дип лом ир ан их инжењ ер а елек
тротехнике одржано је предавање
– „ИП видео надзор у корпоратив
ним мрежама на примеру НИС-а“.
Предавач је био Александар Таш,
дипл.инж.ел. из Нафтн е инд у
стрије Србије, Нови Сад. Предавач
је изложио могућности и начине
коришћења ИП видео надзора као
дела јединственог интегрисаног
система техничке заштите у кор
поративном окружењу. Приказом
имплементације једног комплек
сног система ИП видео надзора у
корпоративном окружењу, пројек
тантима, извођачима радова и бу
дућим корисницима се олакшава
избор решења и доношење одлука
по појединим фазама реализаци
је система. Један од првих задата
ка Дирекције, из домена техничке
заштите, је био креирање планских
докумената на основу којих ће се
вршити избор опреме за системе

техничке заштите. Из домена ви
део надзора, као технологија која
задовољава горе наведене прин
ципе је изабран ИП видео надзор.
На овај начин је омогућено да се
коришћењем отворених ИТ стан
дарда и постојеће компанијске ИТ
инфраструктуре изведе брзо пове
зивање постојећих система видео
надзора, постави један број нових
сис тем а на најк рит ичн иј им ло
кацијама и формирају центри за
техн ичк и и безб едн ос ни надз ор
система. У веома кратком року, у
току једне године, постављена је
солидна основа за даља прошире
ња овог система у складу са потре
бама компаније.
Регионални одбор и Подсекција
дипломираних грађевинских ин
жењера организовали су 10. октобра
предавање – „Искуства и запажања
из сарадње са страним инвестито
рима и њиховим стручним пред
ставн иц им а током реа л из ац иј е
пројеката изградње“. Теме о којма
се разговарало биле су: разлике и
сличности у менталитету и присту
пу послу, премошћавање разлика у
захтеваном обиму пројектне доку
ЈАНУАР 2014.
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ментације и процедурама исходо
вања дозвола, делегирање прописа
и стандарда који се примењују то
ком пројектовања и изградње и је
зик комуникације са приказом мо
гућих неспоразума.
Разлике и сличности у мента
литету и приступу послу – Грци:
сличност у менталитету тако и у
приступу послу. Једино су помало
темпераментнији. Од раније су у
ЕУ па су већ стекли и усвојили не
ке процедуре и праксу из Европе.
Италијани: запажања о ментали
тету базирана на искуству из посла
за ФИАТ, као засебан индустријски
конгломерат са доста унутрашњих
процедура, искустава. Али може
се рећи да и из тих, колико толико,
утврђених процедура избија тем
перамент Италијана који им „не
дозвољава“ да се укалупе у неке
писане процедуре иако их имају
и на њих се само повремено пози
вају. Аустријанци, Немци: темпера
мент се умирује и склања у страну,
креативност препушта место функ
ционалности, форме постају сведе
не, а из свега избија прецизност:
прецизност у идејама, говору, пи
сму и цртежу. Врло прецизне и ја
сне процедуре. Данци: Како идемо
још даље према северу Европе, још
једна особина избија на површину:
Прагматичност.
Премошћавање разлика у зах
теваном обиму пројектне доку
ментације и процедурама исхо
довања дозвола – Највећи изазов
представља како објаснити стра
ним инв ес тит ор им а наш е про
писе, те праксу која се прилично
разликује од оне из земаља из ко
јих долазе. Поготово јер они већи
ном, донекле погрешно, очекују да
је наша пракса барем блиска они
ма у суседним нам земљама (Ма
ђарска) или бар земљама источног
блока (Пољска, Чешка, Словачка) а
где су они већ остварили неке ин
вестиције.
Дел ег ир ањ е проп ис а и стан
дарда који се примењују током
пројектовања и изградње – Ус
поставља се начело да се поступа
ЈАНУАР 2014.
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по 'инструкцијама' прописа који
је захтевнији или ригорознији за
дату област или категорију – ре
цимо 'начело најстриктнијег зах
тева'. Оно што су, међутим, страни
инвеститори увели као новост то
су препоруке и стандарди осигура
вајућих кућа. И у најчешћем броју
случаја управо су прописи осигу
равајућих кућа најстрожи у својим
захтевима.
Језик комуникације са прика
зом могућих неспоразума – Ен
глески као језик пројекта. Оно што
је карактеристично тој међународ
ној комуникацији, посебно у пи
саној комуникацији, је честа упо
треба скраћеница: PoA, LoI, MoM,
CEO, BoQ, LOP… Што се тиче другог
правца, тј превођења наших опи
са и одомаћених техничких изра
за, према енглеском: Пројекат као
електронска и штампана докумен
тација – Design а не Project; Обје
кат, као зграда – Building а не Ob
ject; Конструкција – Structure а не
construction; Ситуациони план – Si
te plan а не Situation plan, Синхрон
план – Collision plan а не Synchro
nisation plan.
Циљ предавања је упознавање са
искуствима из сарадње са страним
инвеститорима током уговарања,
исходовања дозвола, пројектовања
и изградње. Очекивање је да ће из
нета искуства бити од помоћи за
будуће пројекте
Подсекција дипломираних ин
жењера електротехнике организо
вала је и одржала 18. октобра пре
дав ањ е: „ФР3 – екол ош ко уље за
енергетске трансформаторе“. Пре
давачи – Деспот Јанковић, дипл.
инж.ел. и Слободан Даковић, маги
стар техничких наука, дипломира
ни хемичар, изнели су бројне теме
и дилеме, међу којима и упознава
ње са производњом ФР3 еколошког
уља, његовим основним диелек
тричним карактеристикама, еко
лош ке кар актер ис тике уља у за
штити животне средине, искуства
примене у свету и упознавање са
важећим стандардима. Остварен
је циљ пред ав ањ а: упоз нав ањ е
чланова Коморе са новим достиг
нућ им а у разв ој у изол ац ио н их

уља за прим ен у у вис окон ап он
ској енергетској опреми; размена
искустава у овој области, очекива
ни резултат је проширење знања и
примена истих од произвођача и
корисника високонапонске елек
троенергетске опреме, као и упо
знавање са важећим стандардима
и прописима.
Регионални одбор и Подсекција
дипломираних грађевинских ин
жењ ер а Мат ичн е секц иј е изв о
ђач а рад ов а орган из ов ал а је 23.
октобра предавање – „Предлог ме
тодологије израде пројекта орга
низације и технологије извођења
радова“. Предавач је био проф. др
Горан Ћировић, дипл. грађ. инж.
Током изл агањ а су изн ета иску
став а из прој ектантс ке пракс е у
проц ес у изр ад е прој ек ат а орга
низације и технологије извођења
радова. У оквиру предлога мето
дологије израде пројекта дати су
основни елементи које овај про
јекат треба да садржи седам еле
мената: Технички извештај; Ана
лизу цен а; Изб ор механ из ац иј е;
Мрежни план; Гантограм актив
нос ти; Шем у град ил иш та; Упра
вљање пројектом.
На крај у пред ав ањ а проф ес ор
Ћировић се осврнуо на тренутну
законску регулативу и везу са оста
лим деловима техничке докумен
тације, а након тога полазници су
изнели своја искуства и дали пред
логе за побољсање ове облати.
У организацији Регионалног од
бор а Подс екц иј е дип лом ир ан их
инжењера архитектур е одржана
је 5. нов ем ра триб ин а: „Аутон о
мија архитектонске праксе: стра
тешко место архитектуре у савре
мен ом друш твен ом конт екс ту“
у сали Миксер хоусе у Београду.
Модератор трибине је био Бран
ко Белаћевић, дипл.инж.арх. у чи
јем су раду учествовали: Светлана
Ристић, шеф одсека за становање
– Министарство грађевинарства и
урбанизма, Снежана Веснић, од
говорни пројектант, координатор
припреме инвестиционо-техничке
документације и организације из
градње, Terra Engineer ing, Београд,
Милан Ђурић, ванредни професор
Универзитета у Београду – Архи
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тектонски факултет, потпредсед
ник Удружења архитеката Србије.
Програм дискусије:
– Аутономија архитектуре, реал
ност тренутка и односи у савре
меној пракси;
– Деловање у комплексном са
временом контексту;
– П от реб а за аутон ом иј ом или
разу м
 ев ањ е сав рем ен е дру
штвене позиције?
– Где је зап рав о арх ит ект ур а
аутономна? Да ли у основама
њене типологије (институци
онална), топографије (контек
стуална), тектонике (процеса
прод укц иј е) или пак прип а
да медијима (репродукцији и
постпродукцији)? Критички ос
врт и последице;
– Други начини бављења 'архи
тектуром';
– Архитекта, као учесник у из
градњ и култ ур ол ош ког кон
текста;
– Проблем струковних тела и њи
ховог деловања, будућности и
прогресивне стратегије дело
вања;
Након разговора са панелистима
присутни су, кроз дискусију, могли
да поставе додатна питања и доби
ју одговоре.
Дана 29. октобра у организаци
ји Подсекције дипломираних ин
жењ ер а арх итект ур е одржан о је
пред ав ањ е: „Енерг етс ки ефик а
сна архитектура – Приказ пројек
та „TABULA” (Tipology Approach for
Building Stock Energy Assessment).
TABULA је пројекат развоја и уста
новљења националне каталогиза
ције објеката, у у Србији се односи
на каталогизацију стамбених обје
ката. Европском пројекту TABULA,
Србија се придружила 2010. године.
Процес истраживања у оквиру овог
пројекта у Србији ради се у сарад
њи са Архитектонским факулте
том у Београду (Група „Експерти“).
Српски пројекат је у радној фази
кат ал ог из ац иј е и устан ов љењ а
типлологије објеката у нашој Репу
блици. TABULA представља проје
кат спонзорисан од стране IEE (In
telligent Energy Europe) са идејом

РЕГИОНИ

ствар ањ а харм он из ов ан е струк
туре европских типологија стам
бених зграда. Сваки од учесника
формира, на основу националних
типологија, групу моделских згра
да са карактеристичним особина
ма, имајући у виду енергетске пер
формансе. Сваки од ових модела
зграда представља одређени пери
од изградње и тип, односно вели
чину зграде, са карактеристичним
материјалним и технолошким ка
рактеристикама.
Пред ав ач и др Мил иц а Јов ан о
вић-Поповић, редовни професор
Београдског универзитета са Ар
хитектонског факултета и Јасмин
ка Павловић, начелник Одељења
за енергетску ефикасност, Мини
старсво грађевинарства и урбани
зма. Предавање је имало следеће
тем е: Сав рем ен а арх ит ект онс ка
пракса-Енергетски ефикасна ар
хитектура; Програмски циљеви зе
маља Европске уније; Почетни ко
раци у Србији – Правилник о ЕЕ,
лиценцирање инжењера, пасоши;
Табула пројекат, анализа, резулта
ти, закључци, препоруке; Нар ед
ни кораци на путу ка енергетски
ефикасној архитектури и усагла
шав ању са тенд ец иј ам а и зако
нодавством у земљама Европске
уније.
Подсекција дипломираних инже
њера организовала је 19. новембра
предавање: „Бежично прикључење
објекта на спољну инфраструктуру,
бежичне комуникације у објекту,
пријем, емитовање и дистрибуци
ја РТВ сигнала“, у Великој сали Ин
ститута Михаило Пупин у Београду.
Техничку организацију је спровео
Организациони одбор и Институт
Михаило Пупин уз више него сим
патичну помоћ волонтера, учени
ка Електро техничке школе „Раде
Кончар“ из Беог рада. Предавању је
присуствовало око 45 чланова Ко
море и гостију.
У организацији Регионалног од
бор Подс екц иј е дип лом ир ан их
инжењера архитектуре, одржано
је 27. новембра предавање на те
му: „Маргинализоване теме – ар
хтектура јавних објеката, стварала
штво Спасоја Крунића“. Предавач
проф ес ор Спас ој е Крун ић дипл.
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инж.арх. редовни профеесор Бео
градског универзитета у пензији,
приказао је по хронолошком реду
најзначајније пројектоване и из
ведене објекте из области јавних,
приватних и сакралних простора.
Такође су представио и четири сво
ја патента. Дела архитекте Спасоја
Крунића налазе се међу онима која
су на посебан начин рефлектовала
главне токове и промене на пољу
српске архитектуре друге полови
не XX века. Она у себи садрже јасне
и препознатљиве принципе утвр
ђене деловањем архитеката ране
српске модерне.Предавање је би
ло професионално и едукативно,
детаљно, стручно, са конкретним
чињеницама.
Рег ио н алн и одб ор Подс екц иј е
дипломираних инжењера остале
техничке струке, организовао је и
одржано 4. децембра предавање на
тему „Израда и примена Стандар
да СУ-01.00.04: Кровни вртови и вр
тови тераса“. Предавање је одржао
Урош Брзаковић, дипл.пејз.арх. ко
ји је кроз интересантно излагање
објеснио да Стандард утврђује је
динствене захтеве у вези са уре
ђењем и озелењавањем у области
пејзажне архитектуре кроз системе
управљања и примене мера, про
истеклих из постојећих стандар
да земаља ЕУ, нормативних аката
и најб оље светске праксе, путем
остваривања следећих циљева: Од
редбе овог стандарда се примењују
приликом планирања, пројектова
ња, изградње и одржавања кров
них вртова и тераса. За непосредно
спровођење и доследну примену
захтева дефинисаних овим стан
дардом одговорни су стручне слу
жбе и лица локалних самоуправа,
државних органа и др.
Дана 12. децембра у организаци
ји Регионалних одбора Подсекције
дипломираних инжењера остале
техничке струке одржан је окру
гли сто на тему: „Мелиоративци,
шта смо урадили за струку – Ре
капитулација рада“ Уводничарка
је била Снежана Михалков, дипл.
инж.пољ., а медијатор Жељко Мар
дешић, дипл. инж.пољ. У уводном
делу је представљен кратак резиме
досадашњег рада са аспекта уна
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пређ ења струке и потреб е за де
финисањем даљих активности у
складу са техничко-технолошким
развојем струке. Узимајући у обзир
уско стручну делатност која је пре
тежно био-техничке природе пред
лаже се још оваквих скупова са ци
љем: унапређ ења мелиоративне
струке, сарадње са сродним стру
кама које третирају проблемати
ку земљишта и вода (хидрограђе
винска струка, бујичари, ерозија),
– комуникација са државним орга
нима око помоћи приликом дефи
нисања пројектних задатака, јав
них конкурса и тендера.
Гости округлог стола били су: мр
Бисерка Шварц, дипл. инж. маш.,
члан Управног одбора и проф. др
Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж.
члан Ком ис иј е за усклађ ив ањ е
описа лиценци.

Регионални
центар Нови Сад
Дан а 11. окт об ра у орган и
зац иј и Рег ио н алн ог одб ор а
Подс екц иј е дип лом ир ан их
машинских инжењера органи
зовано је у Новом Саду преда
вање: „Енергетска ефикасност
пумпних станица за воду – из
бор радног режима при погону
и при пројектовању“. Предавач
је био Александар Јањатовић,
дипл.маш.инж. чиј е је пре
дав ањ е имал о след ећ е уско
стручне теме: Технички зада
так пумпн е стан иц е за вод у;
Спрега пумпе и цевовода, од
ређивање радне тачке спреге;
Очитавање хидрауличко-енер
гетских карактеристика пум
пе из произвођачког каталога;
Ограничења радног режима из
грађене пумпне станице; Свр
сисходно управљање погоном
пумпне станице; Одређивање
енергетске ефикасности пумп
не станице при пројектовању
и током погона; Препоруке за
утврђивање оствареног радног
режима пумпе. У расправи је
учествовало петоро слушалаца
и сви су се похвално изјаснили
о садржају и квалитету темат
ског излагања.
ЈАНУАР 2014.
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Рег ио н алн и одб ор Подсекцијe
дип лом ир ан их инжењ ер а елек
тротехнике организовли су 17. ок
тобра у Новом Саду округли сто на
тему: „Проблеми израде електро,
ИТ и тел еком ун икац ио н их про
јеката (стандарди, дозволе, садр
жај, ревизија и слично)“. Састанак
је отворио Срђан Пелагић, дипл.
инж.ел. председник организаци
оног одбора, који је указао на про
блеме у изради електро, ИТ и теле
комуникационих пројеката који се
састоје у неједнообразном садржа
ју у прописима, преобимној фор
малној документацији (лиценце,
дозволе, сагласности) у односу на
техничко-економска решења, пре
обимној «папирологији», која од
носи више времена него сама ре
ализација објеката или система и
депресираности цена пројеката,
која утиче на квалитет реализаци
је. Потом је Евица Суша, дипл.инж.
ел., уз пом оћ „Pow er Poi nt” пре
зентације изнела низ примера из
праксе који су обухватили следеће
целине: Проблеми са инвестито
рима; Проблеми недефинисаних
пројектних задатака; Цене проје
ката; Анал из а цен а; Одн ос цен а
прој еката и квал ит ета; Нап лата
урађеног посла. Љубомир Борђо
шки, дипл.инж.ел., је изнео своја
искуства у припреми пројеката за
потребе градских служби. Овоме је
уследила дуга и плодна дискусија
у којој је учествовало десетак ин
жењера из пројектних организа
циј а, тел еком а и друг их фирм и,
који су изнели своја запажања у
раду. Посебно је указано на следе
ће: а) да су укинути ранији пропи
си и стандарди из електротехнике,
а да нису на одговарајући начин
замењени новима; б) да се због не
довољно прецизне дефинисаности
садржаја и норми пројекти за исте
објекте и системе веома разлику
ју, а да нема норми за оне који се
баве новим технологијама, в) да је
због депресираности цена и веома
кратких рокова за испоруку квали
тет пројеката веома опао, па се че
сто пројекат и његова реализација
веома разликују; д) да је неопход
но да Инжењерска комора Србије
оствари непосреднију сарадњу са

Институтом за стандардизацију и
превазиђе уочене проблеме и е) да
је неопходно да се као и за друге
струке утврде минималне цене ра
да, садржаја, процедура и одговор
ности у реализацији пројеката и
тиме ова делатност врати на нео
пходни ниво.
Рег ио н алн и одб ор Подс екц иј е
дип лом ир ан их инжењ ер а оста
лих техн ич их струк а орг ан из о
вали су у Новом Саду предавање:
„Системи управљања квалитетом
и станд ард и у прои зв одњ и хра
не, важни за израду технолошких
пројеката“. Тему је обрадио и из
лож ио Др Алекс анд ар Фил ип о
вић, дипл.инж.техн., истраживач
сарадник на Технолошком факул
тету Универзитета у Новом Саду.
У концизном излагању дат је пре
сек захтева који требају бити ис
пуњени у фази пројектовања тех
нолошких објеката за производњу
хране: систем управљања кавли
тетом; анализа опасности и кри
тичних контролних тачака; добре
произвођачке праксе; добре хиги
јенске праксе; правилиника; стан
дар ад а прех рамб ен е инд ус триј е
кој и се одн ос е на прој ект ов ањ е
пог он а прех рамб ен е инд ус три
је. Након тога су приказани спе
цифични захтеви који се морају
испоштовати у процесу пројекто
вања сваког дела погона са посеб
ним наглаш ав ањ ем на лок ац и
ју објекта; склад иш та сир ов ин а,
амб ал аж ног мат ер иј ал а и гот о
вих прои зв од а; прои зв одн и део;
гардер обни део и остале просто
риј е; токов и зап ос лен их радн и
ка; токови материјала; лоцирање
опреме и уређаја; безбедност и за
штита на раду; заштита од пожа
ра; процена утицаја технолошког
процеса на животну средину; одр
жавање хигијене у производним
објект им а; управ љањ е отп ад ом;
транспорт; контрола квалитета и
безбедности хране. Све се заврши
ло разменом мишљења предава
ча и слушалаца а највише пита
ња је било о проблемима примене
стандарда и правилника у прак
си, као и слабијој подршци надле
жних инспекцијских органа про
јектантима.
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На округлом столу са темом: ”Проблеми израде електро, ИТ и телекомуникационих пројеката
(стандарди, дозволе, садржај, ревизија и слично)” је констатовано да „папирологија“ односи више
времена него сама реализација објеката, што доводи до депресираности цене пројекта
која директно утиче на квалитет реализације

Рег ио н алн и одб ор Подс екц иј е
дипломираних инжењера осталих
техничих струка организовала је у
Новом Саду 30. октобра предавање:
„Производња биљног материјала и
примена на јавним површинама
(дрворедне саднице лишћара, ка
лемљене врсте биљака, перене са
акцентом украсних трава)“, са ци
љем да се представи начин ускла
ђивања промена ( и климатских
али и промене настале услед ур
банизације Града) са производњом
биљног материјал а и прим ен ом
на јавним градским површинама.
Присутне учеснике поздравио је
председник организационог одбо
ра, Вања Јовановић, дипл.инж.пејз.
арх. која је најавила два предава
ча, Данијелу Андрић дипл.биол.,
и Душанку Гашић дипл.инж.шум.
Ова два рада су везана за произ
водњу и примену биљног матери
јала у граду Новом Саду. Новина
рада у расаднику ЈКП „Градског зе
ленила“ је да се први пут произ
воде школоване дрворедне садни
це које одговарају Препорукама за

изглед биљног материјала из воде
ћих Европских земаља. Такође се
у значајним количинама по пр
ви пут на градским површинама
примењују перене, тачније укра
сне траве које су потпуно прила
гођене промењеним климатским
условима, нарочито се то односи
на дуга и сушна лета.
Последњег дана октобра у орга
низацији Регионалног одбора Под
секц иј е дип лом ир ан их маш ин
ских инжењ ер а орган из ов ан о је
предавање: „Инжењерска приме
на теорије сличности и димензи
оне анализе“.
Председник организационог од
бора Радо Симић, дипл.маш.инж.,
поздравио је присутне учеснике и
најавио предавача Бранка М. Ми
лисављевића, дипл.маш.инж., про
фесора струковних студија на ви
сокој Техн ичкој школ и у Нов ом
Саду. У току једночасовног излага
ња предавач је учесницима изло
жио следеће теме: Настанак и кра
так историјат теорије моделовања
са посебним акцентом на модело

вање у хидродинамици и конвек
цији топлоте; Теореме сличности,
које се примењују у хидродинами
ци и конвекцији топлоте; Добијања
критеријума (бројева) сличности
који се односе на хидродинамичке
проблеме, а то су: Рејнолдсов кри
теријум, Фрудов критеријум, Ојле
ров критеријум, Галилејев крите
ријум и Арх им ед ов критер ијум;
Доб иј ањ а критер ијум а (број ев а)
сличности који се односе на хи
дродинамичке проблеме, а то су:
Фурјеов критеријум, Пеклеов кри
тер ијум и Нус елтов критер ијум;
Примена Пи – теореме на саста
вљање критеријалних једначина
на хидродинамичке проблеме и
проблеме конвекције топлоте.
Рег ио н алн и одб ор Подс екц иј е
дип лом ир ан их инжењ ер а елек
тротехнике организовали су у Но
вом Саду 19. новембра предавање:
„Smart City у светлу информаци
оних технологија и телекомуни
кац иј а“. Пос ле поз дравн е реч и
Срђ ан а Пел аг ић а, дипл.инж.ел.,
председника организационог од
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бора предавање је одржао Ђорђе
Владисављевић, дипл.инж.ел., ру
ководилац радио веза у „Електро
војводини“ Нови Сад. Предавање
је пропраћено добро документо
ваном Power Point презентацијом
са тридесетак слајдова. У оквиру
предавање је дат: Приказ система
тел еком ун ик ац иј а елект роп ри
вреде у оквиру „Електровојводи
не“ на целом подручју Војводине;
Критеријуми за избор начина пре
носа – жични или бежични; ана
логни или дигитални систем радио
веза; јавни или сопствени систе
ми; Примена најсавременијих бе
жичних технологија у реализаци
ји ТК подсистема за потребе Smart
Grid-а; Рад у отежаним условима
уз присуство сметњи и захтеви за
поузданошћу и расположивошћу
у савременим ТК подсистемима
за пот реб е Smart Grid-а; Приказ
конкретног решења ТК подсисте
ма за потребе Пројекта Smart City
Novi Sad: а) Примена IP (Интернет
протокол) широкопојасних линко
ва типа PTM (Point to Multipoint –
тачка више тачака са три зоне по
кривања; б) радио решење Radwin
5000 са вишеструком MiMo (Mul
tiple Input Multiple Output) OFDM
(Ortogonal Frequency Devision Mul
tiplex) модулацијом која даје ста
билну везу у урбаним условима
на нелиценцираном опсегу од 5,4
GHz; в) остварене су брзине пре
носа од 100 Mb/s на највишој и 20
Mb/s на нижим равнима за пренос
података за управљање електрое
нергетским системом; г) Тренутно
у систему постоји 13 базних и 45
периферних станица; Практична
искуства са реализованог система
веза на подручју Новог Сада у по
гледу повећања поузданости систе
ма, повећања техничких перфор
манси, смањења времена прекида,
оптимизације рада система и ефи
касног одржавања.
Дана 12. децембра у организаци
ји Регион
 алног одбора Подсекци
је дипломираних инжењера елек
тротехн ике, одржан о је у Нов ом
Саду предавање: „Обновљиви из
вор и елект ричн е енерг иј е и мо
гућност њихове изградње код нас“.
Предавање је одржао Јан Клинко,
ЈАНУАР 2014.
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дипл.инж.ел., које је илустровано
са преко 30 слајдова у Power Po
int презентацији, којима је указа
но на: Структуру електроенергет
ског конзума; Постојеће енергетско
тржиште у Србије; Неке актуелне
пројекте обновљивих пројеката у
Србији; Трендове у Европи и свету;
Место обновљивих извора у стра
тегији енергетског развоја земље.
Предавање је обухватило програ
ме развоја до 2025. године са про
јекцијом развоја до 2030. године.
Дат је компаративних преглед це
на у региону и свету, као и процен
туална заступљеност трошкова за
електричну енергију у просечним
примањима. Изложен је и компа
ративни преглед трошкова грејања
разним врстама енергената и ука
зано да је због депресираних цена
електрична енергија најјефтини
ја. Од обновљивих извора изложе
ни су пројекти ветрогенератора,
соларних електрана, мини елек
трана на водотоковима и указано
и на могућност примену биомасе.
Истакнуто је такође да због при
родних специфичности ово могу
да буду помоћни извори док као
примарни остају класичне термо
и хидро електране. После предава
ња уследила је дуга и плодна ди
скусија у којој је учествовало више
од 10 слушалаца.
Рег ио н алн и одб ор Подсекцијe
дипломираних инжењера осталих
техничих струка организовали су у
Новом Саду. 13. децембра предава
ње: „Аспекти заштите на раду ин
жењерских области“. Предавање су
одржали Проф.др Борислав Симен
дић, дипл.инж.техн., и мр. Весна
Петровић, проф.физике. У предава
њу су приказане основе безбедно
сти и здравља на раду у републици
Србији, са посебним акцентом на:
Закон о безбедности и здравља на
раду из 2005 године, Правилник о
начину и поступку процене ризика
на радном месту и радној околини,
основне елементе везане за пери
одичне и превентивне прегледе и
испитивање опреме за рад, испити
вање услова радне околине, повре
де на раду, професионалне болести
и болести везане за рад и опасно
сти и штетности које се могу поја

вити у току радних активности. Ве
зано за испитивање радне средине
дат је посебан осврт на спровође
ње мера заштите и процене днев
не изложености буци и одређивање
прашине минералног порекла као
хемијски опасног агенса,тј. опасно
стима који своје негативне после
дице не показује одмах након кон
таминације.
Рег ио н алн и одб ор Подсекцијe
дипломираних грађевинских ин
жењ ер а орг ан из ов ал и су у Но
вом Саду 23.децембра предавање:
„Приказ пројекта конструкције са
заштитом темељне јаме за објекат
Подземне гараже за путничка во
зила на простору Трга Републике
и „Рибље пијаце“ у Новом Саду».
Предавање су одржали Божидар
Бош ков ић, дипл.грађ.инж., и Је
лена Жегарац, дипл.грађ.инж. Ко
леге дип лом ир ан и грађ ев инс ки
инжењери су упознати са пробел
матиком на коју је пројектант кон
струкције подземне гараже наи
лазио током израде пројекта и на
начине на које их је решавао. По
себан осврт је био на начин ископа
и обезбеђење темељне јаме, као и
на саму технологију градње. Тако
ђе указано је и на могуће проблеме
до којих може да дође у току саме
изградње, а који се обавезно мора
ју спречити.
Рег ио н алн и одб ор Подсекцијe
дипломираних грађевинских ин
жењ ер а орг ан из ов ал и су у Но
вом Сад у 26.дец емб ра пред ав а
ње: „Гео електрична и сеизмичка
мерења у циљу дефинисања гео
техничких параметара тла». Пре
дав ањ е је одрж ао Ивиц а Иван
дић, дипл.инж.год. Предавање је
указало начин на који је примена
савремених геофизичких метода
допринела подизању геотехнич
ких истраживања на виши ниво.
Теж иш те пред ав ањ а је на прак
тичнoj примени 2д геоелектричне
томографије и методе сеизмичке
рефракције у геотехничкој прак
си. Концепт коришћења профила
добијених из лиценцираних софт
вера приликом прављења геотех
ничких модела и комбиновање по
датака добијених овим методама
и картирања језгра бушотина.
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Рег ио н алн и одб ор Подсекцијe
дипломираних инжењера осталих
техничких струка организовали су
у Новом Саду 26. децембра триби
ну „Израда и презентација техно
лошко-машинског пројекта погона
шаржне производње биодизела“.
Пред ав ањ е је одрж ао Рад ос лав
Мићић, дипл.инж.техн. У раду су
приказана идејна решење погона
за шаржну и континуалну произ
водњу биод
 изела капацитета до 10
тона на дан, који у потпуности мо
же да произведе домаћа привре
да. Квалитет опреме која се нуди у
свету неретко је далеко испод ми
нималних захтева који се траже од
опреме намењене раду са опасним
материјама (метанолом), уз врло
сумљив квалитет произведеног би
одизела и често без придржавања
стандарда везаних за очување жи
вотне средине. Након предавања
уследила је дискусија.

Регионални
центар Ниш
У период
 у од 15. октобра до 1.
децембра Друштво архитеката
Ниша у суорганизацији са Ин
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жењерском комором Србије –
Регионалним центром у Нишу,
односно, Подсекцијом дипло
мираних инжењера архитек
туре организовали su манифе
стацију – „14. Дани архитектуре
Ниша“. Сва дешавања токoм 47
дана трајања Манифестацији
бил а су у Гал ер иј и Друш тва
арх ит ек ат а Ниш а. Отвар ањ е
Дана архитектуре Ниша про
прат ил о је око 100 пос ет ил а
ца. У оквиру програма свеча
ног отварања, поздравне речи
упутили су: проф.др Милисав
Дамњ ан ов ић, исп ред Инже
њерске коморе Србије, др Игор
Марић, испред Удружења архи
теката Србије, проф. Иван Ра
шковић, испред Друштва архи
теката Београда, доц.др Горан
Јовановић, испред Грађевин
ско-архитектонског факултета
Ниша. Част да отвори 14. Дане
архитектуре Ниша припала је
архитекти Бранимиру Ћирићу,
потпредседнику Друштва архи
теката Ниша.
Манифестација „Дани архитек
туре Ниша“, организује се уназад

13 година у оквиру које се одржа
вају изложбе и пратећи програми
(трибине, округли столови, преда
вања...)
Новим концептом који је усагла
шена између Друштва архитеката
Ниша и суорганизатора, манифе
стација прераста у вишеседмич
ни збир догађаја у оквиру којег је у
простору Галерије ДАН приказано
шест изложби, са пратећим преда
вањима, студенском радионицом
и стручном расправом.
14. Дани архитектуре Ниша, за
почети су са премијерном постав
ком прве самосталне изложбе, нај
познатијег српског брачног пара
арх ит еката – Мил ен иј е и Дарка
Марушића. Брачни пар Марушић
је у својој каријери пројектовао и
реализовао на стотине објеката, а
појединачно и заједно су добит
ници више десетина струковних
и друштвених награда и призна
ња. Изл ожба арх итект ур е Миле
није и Дарка Марушића на 27 па
ноа предс тав ља сам о мал и, али
репрезентативан, приказ богатог
арх итектонс ког опус а овог ства
ралачког пара. Миленија и Дар
ко, који су се у струци формира

Учесници VI Саветовања о обновљивим изворима енергије – „Мале хидроелектране – енергетска
будућност Србије“ одржаног у Власотинцу посетили су МХЕ Крстићи у Општини Црна Трава
ЈАНУАР 2014.
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ли у време модернизма у Србији,
и дан ас рад е вел ике и знач ајн е
прој ект е пом оћу средс тав а кој е
је данашња модерна технологија
скрајнула. Захвалност за реализа
цију изложбе, која је отворила Да
не архитектуре Ниша, упутио је у
име брачног пара Марушић, проф.
Дарко Марушић. Пригодним гово
ром о архитектури брачног пара
Марушић, отворио је доц.др Алек
сандар Кековић, председник Орга
низационог одбора.
Следећег дана 16. октобра, у Ам
фит еа т ру Грађ ев иснко – арх и
тект онс ског фак улт ет а Ниш ког
универзитета професор Дарко Ма
рушић, одржао је отворени част –
предавање под називом “Од конк
текста до концепта – Архитектура
Мил ен иј е и Дарк а Мар уш ић а“.
Предавању је присуствовало више
од 100 студената и архитеката.
Друга излагачка манифестација
којом су настављени 14. Дани архи
тектуре Ниша представила је при
каз дела поставке са 8. Београдске
интернационалне недеље архитек
туре – BИNA 2013. У оквиру постав
ке су приказане две изложбе и то
„Конкурси у Србији 2012 – 2013. го
дина“ и „Модернизам у Србији“.
Изложба „Конкурси у Србији 2012
– 2013. год ин а“ предс тав ља при
каз одржаних конкурса у Србији у
једногодишњем, а у организацији
Удружења архитеката Србије.
„Модернизам у Србији“ је изло
жба која за резултат има рад сту
дената прве године дипломских
академских студија мастер 2010/11.
Арх итектонс ког факултета Уни
верзитета у Београду, у оквиру из
борн ог предм ета Сав рем ен а ар
хитектура: Модернизам у Србији.
Изл ожбу је прип рее м ил а Груп а
Do.co.mo.mo. Србија која је нацио
нална секција „Међународне радне
групе за документацију и конзер
вацију грађевина, места и целина
модерног покрета у архитектури“
Do.co.mo.mo. Internation
 al.
Истог дана, започета је и студен
ска радионица под називом „Мо
дерна схватања“ која је трајала до
завршнице манифестације.
Трећ а у низ у бил а је изл ож ба
„Архитектура на маргинама“ ауто
ЈАНУАР 2014.
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ра, историчара уметности Марка
Стојановића и Срђана Гаврилови
ћа, дипл.арх.инж. из Београда. У
оквиру отварања, Марко Стојано
вић је одржао предавање на тему
изложбе – маргинализована архи
тектура.
Како је код многих архитеката
цртеж промишљање, пауза у раду
или пак умна забелешка у току из
раде финалног производа, можемо
рећи да је овај део архитектуре на
стао на маргинама и сам марги
нализован, што га не чини истрг
нутим из контекста, већ га управо
приближава процесу производње
и чини, неретко, његов најкреатив
нији део. Ова изложба је приказала
неке од премиса у облику цртежа
наших најплоднијих архитеката.
Циљ ове изложбе је да се актуел
ној стручној, али и широј јавности,
скрене пажња на овај, по многи
ма напуштени, уметнички израз у
свету архитектуре. Поздравне речи
организације изложбе и ауторима
упутили су нишки архитекти Љу
бомир Станковић и Саша Буђевац
чији су радови били, између оста
лих, изложени.
Чет врта изл ожба је бил а вез а
на за промоцију књиге „Архитек
та Јулијан Љ. Дјупон, нишки пери
од“, аутор а Зор ан а Чем ер ик ић а,
дипл.инж.арх. Књига „Архитекта
Јулијан Љ. Дјупон, нишки период“
осликава истраживање опуса који
сачињава 30 стамбених и неколи
ко јавних објектата, од чега у Нишу
и даље постоји и користи се 20 ње
гових стамбених и три јавна објек
та. Уз фотографије, старе и актуел
не, ових објеката приложени су и
обрађени цртежи из архивираних
пројеката, уз текстуалне коментаре
и релевантне податке, који су при
казани и на Изложби.
Пета изл ожба, кој ом су нас та
вљен и Дан и арх ит ект ур е Ниш а,
настала је у продукцији пројект
ног бироа „Форма антика“ из Ни
ша у последњих 20 година. Реч је
о оним делима која су посвећена
очувању културно историјског на
слеђа и регионалног амбијената
или о оним која су настала у њи
ховом контексту. Центарално ме
сто припада објектима који упот

пуњавају постојећу, историјску или
амбијенталну морфологију града.
Продукција произилази из идеја
заснованих на сопственом иску
ству аутора или на ширим преми
сама посмодерног историцицизма.
На изложби, су поред осталог, при
казане ревитализација тврђаве Фе
тислам у Кладову, Сунчани трг у
Параћину, Конак Д у Копитаревој
улици и Турски конзулат у Нишу,
Комплекс Нови Ниш и други про
јектовани и реализовани објекти.
Изложбу је отворио доц. др Алек
санд ар Кеков ић, а прат ећ е пре
давање о архитектури „Форма ан
тике“ одржао је арх итекта Сим а
Гушић, дипл.инж.арх. пред стоти
нак посетилаца.
Последња, шеста изложба у ни
зу којом су затворени 14. Дани ар
хитектуре Ниша била је изложба
рад ов а нас тал их на Студ енс кој
радионици „Модерна схватања“.
Студенти су обрадили тему реви
тализације објеката нишке ране
Модерне кроз признате поступке.
Радови су постигли циљ да под
стакну јавност на размишљање о
очувању и даљем коришћењу обје
ката из овог периода који је оста
вио дубок траг у комплетној архи
тектури Ниша.
На отвар ању изл ож бе су бил и
гости из Београда, представници
BINE, архитекте Јелена Ивановић
– Војводић и Ружица Сарић, као и
проф. Дарко Марушић. Изложбу је
отворио председник општине Ме
дијана, проф. др Небојша Крстић,
који је том приликом изјавио да
је манифестација Дани архитек
туре Ниша једна од најзначајни
јих култ урн их ман иф ес тац иј а у
Нишу.
Рад ов и нас тал и у Студ енс кој
рад ио н иц и „Мод ерн а схватањ а“,
приказани су на 12 паноа, које је
оцењ ив ао и сел ектов ао стручн и
жир и, у сас таву: доц. др Бранко
АЈ Турн шек, доц. др Алекс анд ар
Кековић, Бранимир Ћирић, Сима
Гушић и Зоран Чемерикић, наста
ли уз велику помоћ ментора доц.
др Милана Танића, Славише Кон
дића и Марјана Петровића, док су
читаву радионицу организовале
архитекте Јелена Илић и Драгана
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Димитријевић. Током трајања из
ложбе организована је јавна рас
права чији је циљ био долажење
до прихватљивог модела решења
за питање очувања објеката наста
лих у периоду између два светска
рат а, а кој и прес тав ља јед ан од
најбогатијих градитељских пери
ода и без чијег постојања у урба
ној агломерацији не би могао да
се замисли Град Ниш. У име жи
рија, победничкој екипи у саставу:
Јовић Ђорђе, Јаношевић Наталија,
Стефановић Милица и Стојковић
Милица, награде је уручила Јеле
на Илић. Изл ожбу је пос ет ил о и
узело активно учешће на распра
ви око 200 људи.
Циљ овако конципиране мани
фестације Дани архитектуре Ниша
је да се на темељан начин, кроз ви
ше изложби, са расличитик подне
бља и са разноразним предавањи
ма упозна архитектонска и остала
јавност са тренутним стањем у ар
хитектури града Ниша, али и Ср
бије.
Рег ио н алн и одб ор и подс екц и
ја дип лом ир ан их маш инс ких
инж ењ ер а рег ио н алн ог цент ра
Ниш орг ан из ов ал и су у Влас о
тинцу 25. октобра манифестаци
ју: VI Саветовање о обн ов љив им
изворима енергије: Мале хидро
електране „Енергетска будућност
Србије“. Према плану 60-так уче
сника, пре свега наших инжење
ра из свих крајева Србије, заједно
са професорима факултета, пред
ставницима локалних самоупра
ва и државних институција се оку
пило испред мале хидроелектране
„Вучје“ која се налази иза истои
мене варошице и на почетку пре
дивн ог амб иј ент а кор ит а рек е
Вучјанке.
Шумско зеленило окупано сун
цем бил и су дов ољ ан разл ог за
потп ун о одуш ев љењ е, нар оч ит о
оних пос ет ил ац а кој и су имал и
прилику да се први пут упознају
са бисером и баштином нашег по
четка електрификације Србије ко
ји је уврштен у светску баштину
електротехнике. Због тога је овај
објекат кој и је поч ео са експ ло
тацијом 24. децембра 1903. годи
не и непрекидно ради, уврштен у
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светску електротехничку башти
ну и организација IEEE – највећа
светс ка асоц иј ац иј а из елект ро
техн ике, елект рон ике и тел еко
муникација из Америке од њеног
потпредседника Џона Вига 2005.
године добила сертификат MILE
STON E кој и чин е објект и у свет
ским размерама за постигнућа и
знач ај у облас ти елет ротехн ике.
Прис утн и су разглед ал и објекат
машинске хале и опрему уграђе
ну пре 110 година, која још увек ра
ди и успут су са својим камерама
направили по који снимак, себи
за успомену.
Главни разлог доласка на МХЕ
Вучје, је да инжењери свих стру
ка свој им обил ас ком дају печ ат
једном импозантном јубилеју 110.
год ин а как вих је мал о у свет у, у
области електрификације. Орга
низ ов ан им прев оз ом учес ниц и
су отишли до комплекса МХЕ Кр
стићи, који се налази на реци Вла
сини, између Власотинца и Црне
траве, на чијој се катастарској те
риторији и налази. Према плану
80-так учес ника, окуп ил о се ис
пред мале хидроелектране („КР
СТИЋИ“). Представници инвести
тора, пројектаната и испоручиоца
опреме сачекали су нас, и пока
зали нам цео комплекс МХЕ Кр
стићи, од водозахвата, до објекта
маш инс ке хал е. На вод оз ах ват у
је извршена усмена презентација
самог пројекта МХЕ Крстићи, пре
свега грађевинског, а чију су реа
лизацију могли и сами да виде и
поставе по које питање.
Пот ом се отиш ло до објек ат а
маш инске хале, два километара
низв одн о, где су пос ет ио ц и раз
гледали најсавременију опрему,
уграђену у делу машинске и елек
троопреме, која је почела да ради
пре пола године , снаге 800 kW, и
већ испоручује електричну енер
гију ПД Југоисток, по бенифитној
цени.
Саветовања је почео по предви
ђеном плану Саветовања, тачно у
13 часова. Према програму, a после
уводног излагања Драгана Живко
вића, дипл.маш.инж. председни
ка Организационог одбора који је
поздравио све учеснике и поже
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лео им добродошлицу, кренуло се
са радним делом скупа.
Прв и рад је изл ож ио проф. др
Мил ун Баб ић, дир ект ор рег ио 
налног Евро центра за енергетску
ефикасност из Крагујевца, под на
словом „Нови 3Д концепт параме
тарског пројектовања аксијалних
радних кола хидрауличних турби
на“ у коме je презентовао могућно
сти за пројектовање пропелерних
радних кола , програмским софт
верским пакетом који је развијен
на Машинском факултету у Кра
гујевцу. За изградњу МХЕ један од
најбитнијих елемената је турбина,
јер од њеног правилног усвајања,
односно, пројектовања, у многоме
зависи степен корисности целог
постројења – водне енергије која
се претвара у електро енергију.
Други рад под насловом „Енер
гетска ефикасност малих хидро
електрана“ презентовали су доц.
др Живан Спасић, дипл.маш.инж.
представник Регионалног центра
за енерг етс ку ефик ас ност Ниш
, са Машинског факултета у Ни
шу, и др Александар Јањић, дипл.
инж.ел. са Елетронског факултета
у Нишу. У раду је указано на зна
чај енергетске ефикасности, при
ликом изградње, почевши од идеј
ног прој ект а МХЕ, са след ећ им
фазним корацима: добра проце
на хид рое н
 ергетс ког потенц иј а
ла, правилан избор типа турбине
и генератора, избор броја и вели
чине агрегата, могућност регула
ције рада турбине, аутоматизаци
ја рада турбине и правилан избор
остале опреме.
Следећи, трећи, излагач био је
Стеван Божић, дипл.инж.ел. из Сек
тора за МХЕ ПД Југоис
 ток, Ниш, ко
ји је презентовао тему „Новоизгра
ђене МХЕ повезане у систем ЕПС-а
– ПД Југоисток Ниш“. Tабеларно из
нео пресек стања МХЕ и Соларних
електрана, које су у задњих пет го
дина повезане на електро систем
ПД Југоистока, испоручују ел.енер
гију по бенифитним ценама.
Четврти излагач био је Алексан
дар Веселиновић, дипл.маш.инж.
из фирме Монтавар Метална Ло
ла – Београд, са темом „Софтвер за
прорачун снаге МХЕ са отвореним
ЈАНУАР 2014.
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деривационим каналом“. У свом
раду презентовао је, значај израде
пројеката за иградњу нових МХЕ, с
обзиром на одређене параметре за
избор типа постројења и избор ти
па турбина. Презентовао је и пра
вилан избор радних турбина, Ка
планове, Френсисове и Банкијеве,
да би се постигао максимални сте
пен искоришћења хидроенергије,
као и избор асихроних генератора,
а све у циљу постизања већег сте
пена искоришћења.
Следећи излагач, пети по реду,
била је Татјана Здравковић, дипл.
грађ.инж. из Дирекције за урбани
зам и изградњу, Лесковац, која је
изложила тему „Просторни план
– Искуства града Лесковца у обла
сти МХЕ“ у коме је кроз просторни
план Града Лесковца презентовала
врло прецизно и детаљно пет лока
ција за изградњу МХЕ, за потенци
јалне инвеститоре.
Пос ледњ и, шес ти, изл агач био
је Зоран Крстић, дипл.инж.ел., Ко
принг ЕМ, Инвеститор и власник
МХЕ на Стар ој план ин и, кој е је
прис утн е изл ож ио тем у „Пут до
грађевинске дозволе за МХЕ – ис
куства и проблеми“ у којој је гово
рио је о тешкоћама у процедури
добијања потребних сагласности
за изградњу. Посебно је истакао на
поједине неусаглашености у про
цедурама које се јављају између
надл еж них мин ис тарс тав а кој а
дају одређене сагласности.
Закључак је, да пре свега ИКС и
инжењ ер и свих струка, на свим
нивоима треба да се укључе у да
љим решавањима проблематике
везане за ток изградње МХЕ које
су недвосмислено енергетска бу
дућност ОИЕ а посебно хидро ре
сурса који је веом
 а присутан на Ју
гоистоку Србије а који и покрива
РЦ ИКС Ниш.

Регионални
центар Краљево
У орг ан из ац иј и Рег ио н ал
ног одбора Подсекције дипло
мираних грађевинских инже
њера организована је стручна
10. септембра посета градили
шту моста преко Ибра у Кра
ЈАНУАР 2014.
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љеву, који ће повезати град са
насељем Рибница. Намена мо
ста је, пре свега, растерећење
саобраћаја који се сада одви
ја кроз сам центар града. Мост
се наставља на саобраћајницу
коју је овај регионални центар
обишао 2012. године. Презента
цију моста нам је представио
Надзорни орган радова Бран
ко Ђоковић, дипл.грађ.инж. ис
пред Дирекције за планирање
и изградњу града Краљева, ко
ја фин анс ир а комп летн е ра
дов е из буџ етс ких средс тав а
Града Краљева. Представљена
је комплетна методологија са
ме изградње, као и технологија
фундирања темеља, израда АБ
стубова и АБ греда које ће но
сити саобраћајну конструкцију.
Такође је објаснио технологију
нове генерације код бетонира
ња носећих греда саморазли
вајућим бетоном, који се први
пут изводи у Краљеву. Градили
ште моста преко Ибра посетило
је 34 чланова Коморе, дипло
мираних инжењера, углавном
грађевинске струке, који су би
ли заинтересовани за овај ин
жењерски подухват својих ко
лега. Циљ посете је упознавање
инжењера свих струка са вели
ким објектима, са системима
градње, новим технологијама
бетонирања монтажних носа
ча и градње мостовских кон
струкција.
Регионални одбор и Подсекције
дипломираних грађевинских ин
жењера реализовала је 25. октобра
предавање: „Алтернативни извори
енергије – МХЕ у рашком округу“
у сали Регионалне привредне ко
море у Краљеву. Ово предавање је
значајно за даљи рад свих члано
ва Коморе Србије, јер би овим про
јектима могла бити упослена цела
краљевачка грађевинска операти
ва и остала привреда, што би пре
васх одн о мног о знач ил о за све
чланове Коморе са овог региона.
Предавач Милутин Мандић, дипл.
грађ.инж.је приказао комплетну
мапу по окрузима обрађене у сту
дији Института „Јарослава Черна“

која дефинише најбоље локације
за градњу МХЕ. Такође је прика
зана мапа самог подручја Рашког
округа који има најбогатије слив
но подручје као основни предуслов
за градњу истих. Детаљно је обја
снио услове од издавања комплет
них сагласности корак по корак, до
добијања грађевинске и употребне
дозволе, као и економску студију
приликом рада МХЕ – иоспорука
електричне енергије ЕД Србији.
Присутни су показали интересо
вање за ову тему, како пројектанти,
пзвођачи, тако и инвеститори, који
су и указали на актуелне пробле
ме у току процеса од прикупљања
свих потребних сагласности, преко
пројектовања и извођења до при
кључења на мрежу ЕД Србија и сам
почетак експлоатације. Указали су
на потребу одржавања трибине на
ову тему, где би било потребно при
суство одговорних из ЕД Србије, ка
ко би се разрешиле многе дилеме
у пракси.
Пред ав ању је прис ус твов ао 39
члан а Ком ор е, дип лом ир ан их
инж ењ ер а прет еж но грађ ев ин
ске струке, а циљ предавања је –
упоз нав ањ е члан ов а Ком ор е са
потенцијалима и ограничењима
коришћења хидроен
 ергетског по
тенцијала рашког округа.
Дана 30. октобра у организаци
ји Регионалног одбора Подсекци
је дип лом ир ан их грађ ев инс ких
инжењера одржано је предавање:
„Регулација и уређење обала реке
Ибра у централној градској зони
града Краљева“ у сали Регион
 алне
привредне коморе у Краљеву. Дра
ган Стојановћ, дипл.грађ.инж. Пре
давач Драган Стојановћ, дипл.грађ.
инж. приказао је комплетну регу
лацију десне обале водотока која је
дефинисана пројектом прве фазе
и план за наредни временски пе
риод даље регулације реке. Такође
је приказао уређење насипа обале
реке која не би имала сврху само
одбрамбеног насипа од плављења
подручја, већ би служио и у рекре
таивне сврхе свих грађана Краље
ва. Детаљно је објаснио дешавања
кој а су план ир ан а Прос торн им
планом саме регулације, као и сву
добробит за све грађане Краљева.
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Овај пројекат се сврстава у веће ин
вестиционе планове које би траја
ле бар наредних 5 година за при
казану прву фазу саме регулације.
Предавању је присуствовао 27 чла
на Коморе, дипломираних инже
њера претежно грађевинске стру
ке, који су били заинтересовани за
ову актуелну тему. Циљ предавања
је био упознавање чланова Комо
ре али и институција система од
лучивања о потребама за регула
цијом и уређењем обала реке Ибра
у централној градској зони града
Краљева, значај за сам град и ње
гов излазак на реку, с обзиром на
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делом централне Србије. Презен
тацију изградње аутопута и прате
ћих објеката нам је представио је
дан од Надзорних органа на овим
радовима Горан Дуњић, дипл.грађ.
инж. исп ред „Кор ид ор а 11“. Уго
вор је међународног каратктера и
склопљен је са Азербејџаном и на
шим извођачима . Представљена је
комплетна методологија изградње
аутопута, као и технологија градње
надвожњака са свим њиховим тех
ничким карактеристикама. Такође
су нам показали градњу два тунела
( за сваку траку аутопута посебно)
са таковске стране и затим са бр
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бетонирања носећих конструкција
надвожњака, тунела и преношење
искуства саме градње ових капи
талних објеката.
Предавање: „Примена „мобиле
мапп инг“ техн ол ог иј е у прик у
пљању и коришћењу геоп
 ростор
них података“ организовали су 8.
новмбра Регионални одбора Под
секције дипломираних инжењера
осталих техничих струка. Преда
вачи Др Мирослав Кубурић, дипл.
инж.геод. и Лаз о Саковић, дипл.
инж.геод. су приказали комплет
ну студију израде геоскице на те
рену, које се сада сакупљају у ди

На ретроспективној трибини – „Размена искустава стечених у 2013 години из свих области техничких струка“
учествовали су, поред Краљевчана као домаћина и колеге из Крагујевца и Чачка

све потенцијале које река доноси.
У организацији Регионалног од
бор а подс екц иј е дип лом ир ан их
грађ ев инс ких инжењ ер а рег ио 
налног центра Краљево, организо
вана је 5. новембра стручна посета:
„Аутопут Београд-Јужни Јадран –
базе Таково и Брђани“ у Такову.
Аутопут Београд-Јужни Јадран –
базе Таково и Брђани ће повезати
Обреновац и Прељину у овој фази.
Намена је растерећење саобраћа
ја Ибарске магистрале и бржа са
обраћајна веза Београда са овим

ђанске стране. Представљена нам
је технологија градње једног и дру
гог тунела са свом проблематиком
која прати изгрању оваквих обје
ката. У екипи која је посетила Та
ково било 24 чланова Коморе, ди
пломираних инжењера углавном
грађевинске струке, који су били
заинтересовани за ове инжењер
ске подухвате својих колега који
изводе ове радове. Циљ ове посе
те је упознавање инжењера свих
струка са вел ик им објект им а,са
системима градње, технологијама

гиталном облику, тако да обрада
саме геод
 етске подлоге у канце
ларији захтева мање времена. Ово
предавање је значајно за даљи рад
свих техничких струка Коморе, јер
применом савремених технологи
ја у геодезији добијају се значај
не информације које су битне како
за пројектовање свих врста објека
та, тако и за извођење. Прикупља
ње просторних података са терена
елект ронс ком техн ол ог иј ом, до
бијају детаљн е геод етс ке подло
ге. Предавању је присуствовало 32
ЈАНУАР 2014.
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члана Коморе, дипломираних ин
жењера свих струка, претежно гео
детске струке, који су били заинте
ресовани за ову актуелну тему.
У орг ан из ац иј и Рег ио н алн ог
одб ор а Подс екц иј е дип лом ир а
них инж ењ ер а елект рот ехн ик е
одржан о је 28. нов емб ра пред а
вање: „Мобилне комуникације у
сав рем ен ом пос лов ању“ у сал и
Регионалне привредне комор е у
Краљеву. Предавач Владан Влајко
вић, дипл.инж.ел. је објаснио ко
је су све могућности у коришћењу
мобилне технологије у областима
свих струка. Такође је објаснио ка
ко може да се кор ис ти моб илн а
телефонија преко ГПС И ГПРС си
стема , као и предности ове савре
мене технологије у свакодневној
примени. Детаљно је објаснио на
чин контролисања свих техноло
шких уређаја и система у правцу
контроле њиховог детаљног функ
ционисања, као и у контроли са
обраћаја.
Пред ав ању је прис ус твов ао 32
члан а Ком ор е, дип лом ир ан их
инжењера претежно електротех
ничке струке, који су били заин
тересовани за ову актуелну тему.
Чланови Коморе су се упознали са
мобилним комуникацион
 им тех
нол ог иј ам а, могућн ос тим а пре
носа података у циљу даљинског
управљања и надз ора дистрибу
ир ан им сис тем им а. Очек ив а
ни резултат је проширење знања
пројектаната, извођача радова и
корисника о технологији и распо
ложивој опреми за обављање уда
љеног надзора и управљања ради
оптимизације решења у свакој фа
зи реализације пројекта.
Дана 13. децембра у организаци
ји Регионалног одбора Подсекције
дипломираних инжењера архитек
туре одржана је трибина: „Презен
тација плана генералне регулације
’Маглич“. Модератор, Милорад Ми
ладиновић, дипл.инж.арх. предста
вио је план генералне регулације
старог средњевековног утврђења
„Маглич“. Пос ебн о је наглас ио
значај ове тврђаве за цео регион
у смислу просперитета региона у
свим областима. С обзиром да се
на том простору раде већ идејни
ЈАНУАР 2014.
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прој ект и за хид рое л ект ран е на
Ибру у том подручју, значај ревита
лизације саме тврђаве као и доњег
простора би био у толико битни
ји за унапређење стандарда свих
становника на том простору. Пре
давању је присуствовало 68 чла
нова Коморе, дипломираних ин
жењера свих струка, који су били
заинтересовани за ову врло зани
мљиву тему. Такође се веома кон
структивно дискутовало у погледу
давања предлога за разрешење ур
банистичког плана подножја саме
тврђаве. Циљ ове трибине је упо
знавање са специфичностима пла
нирања и пројектовања у околини
заштићног културног добра од из
узетног значаја.На овом релатив
но малом простору у долини Ибра,
са свих страна окруженим стено
витим брдима,потребно је усагла
сити услове заштите,услове за из
градњу ибарских хидроелектрана
и амбициозни пројекат локалне
самоуправе за изградњу «Краљев
града».
У организацији Регионалног од
бор а Подс екц иј е дип лом ир ан их
грађ ев инс ких инжењ ер а 13. де
цембра је одржана трибина: „Раз
мена стручних искустава стечених
у 2013-ој години из свих области
техничких струка“. Модератори су
били Светлана Богдановић, дипл.
инж.ел., Јелена Бојовић, дипл.грађ.
инж. и Горан Цветков, дипл.маш.
инж. Том ретроспективом поднет
је извештај одрађених активности
у току године са освртом на про
блематику њихових реализација,
што је био и основни мотив одр
жавања овог скупа. У току настав
ка трибине изнети су планови за
реа л из ац ију даљ их зај едн ичк их
активности са акцентом на акти
вирање и придобијање што већег
броја чланства као и њихово уче
шће у дањем раду ових Регионал
них центара. Донет је и општи за
кључ ак од свих учес ника, да би
оваква врста окупљања требало да
пређе у традиционално окупљање
што већег броја чланова ИКСа са
ових простора, с обзиром на гео
графско подручје на ком се нала
зе ова три центра. Такође је закљу
чено од стране свих присутних да

овакав начин рада ових центара
доприноси бољој међусобној ко
мун икац иј и и инф орм ис ан ос ти
чланова због географске површи
не коју обух
 ватају ова три центра.
Трибину су пропратили краљевач
ки медији, који су своје извештаје
објавили у оквиру информативних
емисија. Добијене су информаци
је од грађана, да се на сателитској
телевизији могао видети извештај
са овог ретроспективног догађаја,
што значи да је превазишао грани
це локалног скупа.
Морамо да истакнемо да Реги
онални центар Краљево оствару
је вео м а ддоб ру сар адњу са ло
калн им мед иј им а, па скор о све
њихове акције и активности беле
же пре свега у електронском фор
мату – видео записом. И још једна
напомена – сва предавања, три
бине, округли столиви и ини до
гађаји, организују се у сали Реги
оналне привредне коморе. Надамо
се да таква ситуац
 ија неће траја
ти још дуго, јер ће у 2014. години
Ргионални центар Краљево доити
„кров над главом“.

Регионални
центар Суботица
Регион
 ални центар Суботи
ца организовао је две стручне
екскурзије: 13. септембра по
сет у град ил иш ту Главн е же
лезничке станице у Бечу, a 15.
новембра Будимпешти – новој
линији метроа М4 и пројекту
урб ан е реген ер ац иј е Корв ин
променаде.
Стручни део посете градилишту
Главне железничке станице у Бе
чу сас тој ао се из два дел а. Прв и
део је одрж ан у зград и Бан ор а
ме, инф орм ат ивн ог цент ра кој и
преко раз них диг ит алн их сад р
жаја упознаје све заинтер есова
не са пројектом. Предавач је био
мр Ханс-Кристијан Хајнчел, про
јект менаџер. Укратко је предста
вљен сам објекат као и обим ин
терв енц иј а у окол ин и стан иц е.
Наиме, нова Главна железничка
станица се, заједно са новим ко
мерцијалним и стамбеним садр
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жајима, налази на месту некада
шње Јужне железничке станице у
Бечу. Аустријске железнице су на
том месту заузимале огромну по
вршину која је, пошто је била огра
ђен а зид ов им а, онем ог ућ ав ал а
комуникацију између 10. и 3. Беч
ког дис трикта. Након сад аш њег
рекомпоновања, не само да ће се
појавити нови комерцијални са
држаји (550.000 м2 пословних про
стора) и стамбене јединице (њих
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зак је започет делом станице који
је већ у функцији. То су четири ко
лосека на којима за сада саобра
ћају само домаћи возови, а од 6.
децембра 2014. године планиран
је завршетак и прео сталих шест.
Овако тачан датум завршетка ра
дова условљен је чињеницом да је
ова станица будуће чвориште три
велика, паневропска железничка
коридора (Париз-Братислава, Ати
на-Дрезден, Гданск-Венеција), а 6.

станицу комерцијалним инвести
торима, зарадиле око 350 милиона
евра који су уложени у изградњу.
Укупна вредност инвестиције са
околном комерцијалном и стам
беном изградњом приватних ин
веститора је око четири милијарде
евра. О Бечкој главној железнич
кој станици на поменутој локаци
ји, се расправљало последњих 30
година, а у коначан посао се кре
нуло формално, писмом о наме

Највеће градилише у Бечу је нова Главна железничка станица која ће, када се заврши,
имати 550.000 кавдартних метара пословног простора, плус, 5.500 стамбених јединица,
суботички инжењери су посетили средином септембра

5.500), већ стан иц а пос тај е пот
пуно проходна, тако да ће се два
споменута дела града много боље
повезати. Први део обиласка завр
шен је посетом панорамској плат
форми са које се пружа одличан
поглед на садржаје о којима је би
ло речи, као и на цео град Беч.
Други део посете одвијао се на
самом градилишту Главне желе
зничке станице под вођством др
Карл а-Јох ан а Харт иг а, главн ог
вође пројекта испред Аустријских
железница. С обзиром да се изузет
но инсистира на мерама заштите
на раду, сви учесници посете су до
били комплете заштитне опреме:
чизме, шлемове и прслуке. Обила

децембра ступа на снагу зимски
ред вожње и до тада све мора би
ти спремно. Др Карл-Јохан Хартиг
је зат им пров ео груп у по сам ом
градилишту: колосецима и желе
зничким перонима на којима се
сад ради, подземној гаражи са 630
паркинг места, простору на којем
ће се налазити тржни центар по
вршине 20.000,00 м2 чије уређење
креће следеће године, сервисним
просторијаима и везним делови
ма. Успут је одговарао на поста
вљен а пит ањ а па се тако могло
сазнати да је укупна вредност ин
вестиције у саму станицу милија
раду евра, с тим да су Аустријске
железнице продајом земљишта уз

рам а изм еђу аустријс ког Мин и
старства транспорта, града Беча и
Аустријских железница. Пре јед
не деценије, 2003. године, завршен
је мастер план, а пројектовање је
трајало од 2005. до 2009. године. У
пројектовању су учествовала три
архитектонска бироа и шест кон
султантских фирми, а занимљиво
је да је, иако су датуми били чвр
сто одређени, одобрен продужетак
рока за пројектовање за годину да
на, да би се пројекат консолидо
вао. Резултат је тај да постоји вр
ло мало одступања од пројекта и
у финансијском и у извођачком
смис лу. Инач е, нов а стан иц а је
пројектована тако да 2025. године
ЈАНУАР 2014.

72

РЕГИОНИ

ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Суботички инжењер испред метро станице Бикаш парк, на новој метро линији (М4) у Будимпешти
која је дугачка 7,4 километара има 10 станица и требало би да кошта 452 милијарди форинити

може да прихвати 150.000 путни
ка дневно.
Два месеца касније, 15. новем
бра, организована је стручна посе
та/екскурзија Будимпешти. Први
део посете одржан је у згради Инфо
центра Директората пројекта ме
троа, на тргу Етеле у Будимпешти,
а организован је уз помоћ Аготе
Чуке из Службе за односе с јавно
шћу Директората. Инжењер Саболч
Немет нам је укратко представио
историјат нове метро линије (М4),
пројекте и структуру додељених
уговора извођачима. Укупна вред
ност радова је 452 милијарде фо
ринти. Затим је представљена са
ма линија метроа M4, дужине 7,4
км, са десет станица које су за сада
изграђене и предвиђеним проду
жењима линије. Станице се нала
зе и на будимској и на пештанској
страни града, са делом тунела ис
под Дунава. Нове гарнитуре возова
које ће се користити на овој линији
ће бити потпуно аутоматизоване и
без возача. Након завршетка пре
зентације, домаћини су нас одвели
до најближе станице метроа, ста
ЈАНУАР 2014.

нице Бикаш парк која је у потпуно
сти завршена, технички примље
на и спремна да у марту следеће
године, када је предвиђен почетак
рада нове линије, прими путнике.
Ту смо се упоз нал и са нач ин ом
функционисања једне метро ста
нице, а највећа пажња посвећена
је заштити од пожара и начинима
евакуације путника ако до пожа
ра ипак дође.
У другом дел у програм а пос е
тили смо пројекат урбане регене
рац иј е Корв ин у буд имп еш тан
ском кварту Јожефварош. Ту нас је
главни архитекта Габор Радвањи
из фирме Futureal, која стоји иза
овог пројекта, провео кроз неко
лико објеката који чине овај ком
плекс. Јожефварош је стари кварт
са лоше одржаваним старим згра
дама и вишеспратницама из 70их година прошлог века, па град у
склопу јавно–приватног партнер
ства жели да га оживи. Тренутно је
изграђен модеран тржни центар,
уређен трг и шеталиште, изграђе
ни пословни и стамбени просто
ри, тако да се крај од некадашње

спаваонице претвара у динамичну
четврт. Током обилaска упознати
смо са многим савременим архи
тектонским и инсталатерским ре
шењима.
Организациони одбор, у коме су
бил и Бранк иц а Опс ен иц а и Ни
кола Васиљевић, обоје дипл. грађ.
инж., смат ра да су обе стручн е
посета биле врло успешне и да су
чланови ИКС из Регионалног цен
тра Суботица, имали прилику да
се упознају са два велика инфра
структурна пројекта, Главна желе
зничка станица са околном ери
јом у Бечу, односно, метро линија
М4 у Будимпешти, као и са урба
ном регенерацијом Корвин про
мен ад е, претх одн о зап уш тен ог
кварт а уз прим ен у нов их арх и
тектонских, урбанистичких и ин
сталатерских мера.
На крају, али не мање битно, Ор
ганизациони одб ор се захваљује
Трговинском одељењу при Амбаса
ди Републике Аустрије у Београду,
Андреасу Хајденталеру, саветни
ку Трговинског одељења и њего
вој помоћници Мартини Јанковић,
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на помоћи око организације и ре
ализације посете Бечу, односно, те
колегама Тибору Агоу, дипл. грађ.
инж и Кар ољу Терт ел иј у, дипл.
инж. арх. наравно, члановима ИКС
на великом труду који су уложили
приликом превођења са мађарског
на српски језик, како би свим уче
сницима ове стручне посете омо
гућили праћење програма.

Бранкица Опсеница
Дана 18. октобра у организаци
ји Регионалниг одбора Подсекци
је дип лом ир ан их грађ ев инс ких
инжењ ер а одрж ан о је пред ав а
ње: „Примена вијчаних веза код
арм ир ан об етонс ких монтаж них
стубова и греда, код монтажног и
монолитног начина изградње. За
мена бетонских конзола скриве
ним челичним конзолама“. Пре
давач је био Жолт Кокрехел, дипл.
грађ.инж.
Везе монтажних стуб ова за те
мељну конструкцију по правилу
се ради применом монтажних или
монолитних армиранобетонских
чашица. У појединим случајевима
поставља се захтев да се изб егне
примена чашица (нпр. доњи ни
во подземне етаже – проблем ре
шавања водонепропусности доње
плоче у случају примене темелних
чашица).
Исто тако појављуље се захтев за
наставак монтажног стуба на мон
тажни стуб или на монолитну до
њу конструкцију. Ови проблеми се
могу једноставно решити приме
ном минимум четри сидрених ви
јака и папуча стубова са којим се
остварује крута веза, еквивалнетан
монолитној вези или вези приме
ном чашица.
У доњу монолитну конструкцију
– темељна плоча, темељни јастук
тем ељ а сам ац а, доњ и мон ол ит
ни стуб, итд. – уграђују се сидре
ни вијц и кој и могу бит и кратк и
или дугачки. Кратки се примењуј
код плоча док дуги тип се приме
њује код монолитних стубова. По
стоји могућност и директне уград
ње сидрених вијака у главу шипа
при дубоком фундирању, чиме се
избегава изведба надглавне кон
струкције и постављање чашице.
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У монтажни стуб се уграђују папу
че стубова које се постављаљу за
једно са арматуром стуба у опла
ту. Око папуча стуб ова потребно
је уград ит и дод атн у арм ат ур у
прем а захтев им а за одгов ар ају
ћи тип папуче. Након што се стуб
изведе, на градилишту се монти
ра на уграђене и нивелисане си
дрене вијке. Кад се стуб доведе у
пројектовани положај (на пројек
тов ан и нив о и у верт икалн ост у
два ортогонална правца) причвр
шћивање се врши подлошкама и
матицама. Притезање матица се
врши обичним виластим кљућеви
ма и малим чекићем или момент
кључем. Након што је стуб монти
ран – пре нас тавка монтаже до
датних елемената који се ослања
ју на стуб – обавезно се веза стуба
подлива нескупљаљућим високо
квалитетним подливним матери
јалом чија чврстоћа је једне класе
већа од пројектоване чврстоће сту
ба. Овако изведене веза се понаша
у потпуности као монолитни ар
миранобетонски пресек који је у
могућности да преузме и момен
те савијања у пресеку. У случаје
вима када су смићуће силе велике
на споју стуба и доње конструкције
мора се предвидети уградња сми
ћућег елемента у виду можданика
од челичног профила.
Прорачун веза се може извршити
бесплатним прорачунским програ
мом Peikko Designer за прорачун
веза. Кориснички панел је веома
једноставан и потребно је редом
унети захтеване податке и на кра
ју се добија извештај са дијагра
мом носивости самог стуба и виј
чане везе, где је потребан услов да
веза увек буде јача од стуба. Про
рачун се врши за две фазе и то: фа
за монтаже и фаза експлоатације.
Статички утицаји морају бити од
ређени на основу теорије ИИ. ре
да као што је исто то узет у обзир
код димензионисања самог стуба
на месту везе.
Веза изведена сидреним вијци
ма ХПМ и папучама типа ХПКМ су
погодни за примену у сеизмичким
подручјима јер су према изврше
ним испитивањима показала ве
ома добру дуктилност. Прорачун

веза се врши у складу са одредба
ма ЕН 1998, где су прописана од
говарајући коефицијенти преди
мензионисња везе у зависности од
пројектованог нивоа дуктилности
конструкције. Вијчаним везама се
могу изводити и стубови под на
гибом, да се оформљуљу круте ве
зе на местима где се класичним
начином изведбе монтажне кон
струкције то није могуће. Могу се
пројектовати крути рамови (веза
монтажне греде са стубом који је
моментно отпоран) у два ортого
нална правца на једном стубу. При
мена вијчаних веза и начин кон
струисања веза је флексибилна и
њихова примена је разноврсна и
разликује се од случаја до случаја
према захтеву од стране пројектан
та конструкције.
Присутни инжењери упознати су
са применом вијчаних веза и на
чином конструис
 ања, те њиховом
применом и разликама од случаја
до случаја ,према захтеву од стране
пројектанта конструкције.
У организацији Регионалног од
бор а Подс екц иј е дип лом ир ан их
грађевинских инжењера одржано
је пред ав ањ е: „Изр ад а проп ус та
за миграцију ситних животиња у
оквиру заштићене зоне специјал
ни резерват природе “Лудашко је
зеро” у атару између насеља Хај
дуково и Палић, а према условима
Покрајинског завода за заштиту
природе“.

Регионални
центар Крагујевац
У организацији Регионалног
одбора Подсекције дипломи
раних грађевинских инжење
ра 6. септембра организована
је стручна посета градилишти
ма на Коридору X, крак Ц. кон
кретно – Обилазници око Дими
тровграда на којој су два тунела
Погон и Пржојна падина.
Наша делегација, коју су чинили
представници свих подсекција из
Регионалног центра Крагујевац је
срдачно примљена од стране пред
ставника градилишта (испред ин
веститира „Коридора Србије“ – Не
ЈАНУАР 2014.
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над Томић дипл.грађ.инж. а у име
Надзорног органа – Саша Мицић
дипл.грађ.инж из фирме EPTISA)
који су нас упознали са пројектном
документацијом, условима на гра
дилишту и техничким карактери
стикама објеката.
Обилазница око Димитровгра
да са свим својим објектима пред
ставља врло значајан пројеката у
оквиру Коридора X. Геостратешки
карактер обилазнице, сложеност
проблема у свим фазама реализа
ције пројекта и велика варијабил
нос објеката, поменуто градилиште
сврстава у ред тренутно најзначај
нијих. Сама Обилазница око Дими
тровграда представља завршетак
припадајућег дела коридора X ло
цираног у Србији, и као део Европ
ске комуникације представља врло
значајан саобраћајни правац. Због
саме морфологије терена и њего
вог геотехничког састава захтевала
велику варијабилност превасход
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но у пројектовању, а најзахтевни
ја је у фази грађења. На „лицу ме
ста“ наша делегација се упознала
са технологијом грађења тунела и
осталих објеката, са искуствима и
проблемима у току градње, систе
мима и начинима градње. Значај
ове стручне посете је иницијална
едукација инжењера на објекти
ма који се у новијој пракси ретко
пројектују и изводе, што због сво
је сложености, што због вредности
инвестиције.
Дана 27. септембра у организа
цији Регионалног одбора Подсек
ције дипломираних грађевинских
инжењера одржан а је през ента
ција Закона о јавним набавкама,
у свечаној сали Регионалне при
вредне коморе у Крагујевцу.
Уводну реч је имала Јелена Бо
јовић, дипл.грађ.инж. председник
Организационог одбора, уводећи
присутне у тему, истакавши да је
Закон о јавним набавкама ступио

на снагу 6. јануара, али је прак
тично почео да се примењује од 1.
априла 2013.године.
Презентерka Закона о јавним на
бавкама је била Љубинка Коваче
вић, дипл.ецц. која је указала да
је његов приор
 итет сузбијање пре
говарачких поступака, који ће се
користити само у најнеопходни
јим сит уа ц иј ам а. Прег ов ар ачк и
поступци јавних набавки дости
гли су огромн е разм ер е прош ле
год ин е, кад а је 34 одс то угов ор а
закључено на тај начин, од којих
48 одсто са само једним понуђа
чем, што је најнеконкур ентније.
Она је поручила наручиоцима да
изб егавају преговарачке поступ
ке, јер ће добијати углавном нега
тивно мишљење Управе за јавне
набавке, осим у случајевима ка
да постоји јак разлог за покрета
ње таквог поступка. У другом квар
талу прошле године, наставила је
презентерка, у изборном периоду,

Свечана сала Регионалне привредне коморе била је испуњена до последњег места на трибини
– „Технички пријем објеката“, на којој је предавач био мр Миломир Поповић дипл.грађ.инж. чије
комплетно излагање доносимо интегрално у рубрици ”Стручни радови”
ЈАНУАР 2014.
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хитне јавне набавке достигле су 8,7
милијарди динара, од којих је 83
одсто или 7,2 милијарде динара,
било нерегуларно. Љубинка Кова
чевић је рекла да нови Закон о јав
ним набавкама, који се примењује
од 1. априла појачава надлежности
управе и доноси низ новина, ме
ђу којима је годишњи план јавних
набавки, тако да сваки наручилац
треба најкасније до 31. јануара да
га достави управи и Државној ре
визорској институцији. Наручилац
посебно, у плану набавки, посеб
но наводи разлоге и оправданост
сваке појединачне набавке и на
чин на који је утврдио процењену
вредност јавне набавке. План на
бавке у електронском облику на
ручилац доставља Управи за јав
не набавке и Државној ревизорској
институцији у року од десет дана
од дана доношења, а дужан је да
до 31. марта текуће године, сачини
извештај о извршењу плана набав
ки за претходну годину, који доста
вља тим институцијама.
Циљ овог предавања/презента
ције био је да понуђаче и науру
чиоце информишемо о новинама
у области јавних набавки и о уса
глашавању српског законодавства
са прописима Европске уније.
Четири недеље касније, 24. окто
бра Подсекција дипломираних ин
жењера осталих техничких струка,
такође је организовала презента
цију/предавање о Закона о јавним
набавкама, у свечаној сали Регио
налне привредне коморе у Крагу
јевцу. Уводну реч је изнео Станко
Божиловић, дипл.инж.геод. пред
седник Регионалног одб ора под
секције МСИР уводећи присутне у
тему предавања, док је презентер
био Никола Милетић, дипл.инж са
обраћаја. Предавање/презентација
се, практично, позабавила почет
ком израде Стратегије развоја сао
браћаја Крагујевца. Милетић је дао
опис саме израде, као и закључке у
виду евалуације саме стратегије, те
представљање модела мониторин
га. Објаснио је какав је значај сао
браћајаног сектора за укупан дру
штвено – економски развој града.
Иначе, град Крагујевац отпочео је
процес израде Стратегије развоја
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саобраћаја уз помоћ Програма по
дршке општинама IPA 2007 (MSP
IPA 2007) који финансира Европ
ска унија. На основу Меморандума
о разумевању потписаном између
града Крагујевца и Пројекта MSP
IPA 2007, којим су одређени дета
љи техничке подршке коју Пројекат
пружа граду Крагујевцу, Скупшти
на Града Крагујевца донела је Од
луку о иницирању процеса израде
Стратегије развоја саобраћаја.
Страт ег иј а разв ој а сао б раћ ај а
града Крагујевца рађена је у ци
љу утврђивања тренутног стања
сао браћаја на територији Града,
идентификовања будућих потре
ба, утврђивања жељеног стања у
периоду од десет година и начи
на којима се жељено стање може
постићи. Израдом Стратегије раз
воја саобраћаја, сектор саобраћа
ја посматран је као битан елемент
који прати али и креира услове за
целокупан друштвено – економски
развој града.
Посебан позитиван аспект одр
жан ог пред ав ањ а/през ент ац иј е
лежи у чињеници да су му прису
ствовали представници локалних
самоуп
 рава (Крушевац и Врњачка
Бања) који се управо налазе на по
четку процеса израде оваквог до
кумента у својим општинама, те су
реалним питањима на која су до
били конструктивне одговоре, да
ли предавању изразиту практичну
функционалност.
У организацији Регионалног од
бор а Подс екц иј е дип лом ир ан их
инжењера електротехнике одржа
но је 20. новембра у свечаној сали
Регионалне привредне комор е у
Крагујевцу предавање: „Прикључе
ње соларних електрана у дистри
бутивни систем „Електрошумади
је“ Крагујевац“.
У уводном делу предавања ука
зано је на неопходност популари
зације изградње обновљих извора
енерг иј е у Срб иј и, са наглас ком
на соларне системе, који ће се све
више користити за производњу и
дистрибуцију електричне енерги
је у урбаним срединама, са тенден
цијом, да по цени постану конку
рентни ценама енергије добијене
конвенцијалним технологијама,
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нарочито због изузетних природ
них услова.
Услед ил а је анал из а проц ед у
ре „Од идеје за изградњу соларне
електране до њене реализације“
и стиц ањ е стат ус а пов лаш ћен ог
произвођача, тојест, права прода
је енергије из ОИЕ по повлашће
ним ценама, са освртом на закон
ску регулативу. Затим су детаљно
описане „Опште правне одредни
це за добијање статуса повлашће
ног произвођача“, као и разлике у
процедури у зависности од инста
лиране снаге соларних панела, од
носно, посебни случајеви изградње
соларних ћелија.
У завршном делу излагања ана
лизирани су најважнији утицаји:
дистрибуираних извора на губит
ке у мрежи, извора на напонске
прилике, дистрибуираних извора
на квалитет електричне енергије,
као и шта обезбеђује „полаз“ за из
давање мишљења/услова за при
кључење, а по изградњи и одобре
ња за прикључење малих соларних
електрана (МСЕ) на електро енер
гестски систем ЕД „Електрошума
дија“ Крагујевац. Према Закону о
енергет иц и, опер атор дис трибу
тивног система (ОДС) је обавезан
да преузме сву произведену енер
гију из обновљивих извора.
Најв ећ и изаз ов план ир ању и
управљању дистрибутивном мре
жом предс тав љаћ е вел ик и број
дистрибуираних извора који, ина
че пасивну дистрибутивну мрежу
претварају у активну. Активна ди
стрибутивна мрежа, у којој се ин
тензивно примењују информаци
оне технологије и аутоматизација
је Напредна/Паметна мрежа. По
већање удела дистрибуиране про
изв одњ е мењ а конв енц ио н алн е
начине планирања и управљања
мрежом. С једне стране, дистрибу
ирани извори ће планирање учи
нити још сложенијим, док с друге
стране, остале функционалности
мреже омогућ ав ај у прих ватањ е
дистрибуир
 аних извора и одлага
ње улагања у повећање капаците
та мреже.
Посебно охрабрује веома добар
одзив заинтересованих стручња
ка за упознавање са конкретним
ЈАНУАР 2014.
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Подсекција грађевинских инжењера из Чачка организовала је (и у госте позвала колеге
из Горњег Милановца, Лучана, Пожеге, Ужица, Нове Вароши, Пријепоља и Крагујевца) посету
градилишту на аутопуту Београд – јужни Јадран – Е763, у народу познатији као Коридор 11,
и то на локацији „Таково – Савинац“ на којој земунски „Планум“ изводи радове на тунелима

проблемима који су могући у про
цесу реализације изградње малих
соларних електрана (МСЕ). Разја
шњене су све недоумице у проце
дурама за реализацију изградње
соларне електране, као и њене екс
плоатације. Остварен интерактив
ни приступ теми и развијена врло
конструктивна дискусија, која се
наставила и у неформалном дру
жењу, непосредно после.
Дана 3. децембра у организаци
ји Регионалног одбора Подсекције
дипломираних инжењера електро
технике одржана је, у свечаној са
ли Дирекције за урбанизам у Кра
гујевцу, трибина „Технички пријем
објеката“. О теми је као уводничар
ЈАНУАР 2014.

исцрпно говорио мр Миломир По
повић, дипл.грађ.инж. па то њего
во излагање, у интегралном фор
мату, доносимо у рубрици Струни
радови.

Регионални
центар Чачак
Дан а 11. окт об ра, а у орг а
низ ац иј и Рег ио н алн ог одб о
ра Подсекције дипломираних
грађевинских инжењера орга
низована је стручна посета по
називом – „Обилазак градили
шта: Аутопут – Коридор 11 у зо
ни петље “Таково” код Горњег
Милановца“.

Инжењери из Горњег Миланов
ца, Чачка, Лучана, Пожеге, Ужица,
Нове Вароши, Пријепоља и Крагу
јевца имали су прилику да са сво
јим домаћинима разговарају о Ко
ридору 11, а посебно о радовима на
деоници 2, од Дића (Љиг) до Пре
љине (Чачак).
Положај централног кампа је на
месту будуће „петље Таково“ којом
ће се становници општине Горњи
Милановац прикључити на овај
важан инфраструктурни објекат.
Ова деоница је подељена на три
сектора, укупне дужине 40,6 кило
метара. На њој је предвиђено око
80 мостова и шест тунела, од којих
су се, овом приликом, колеге упо
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зналле са радовима на мосту Сави
нац, дужине око 600 метара и дво
цевним тунелом Шарани , дужине
990 метара. Дуж ове трасе се врши
и измештање и уређење корита ре
ка, дуж којих је траса пута.
Посебну пажњу привукли су де
таљи извођења радова, као и ан
гажована механизација и око 1800
запослених радника неколико до
маћ их фирм и. Мен аџм ент је из
Азерб ејџ ан а и Турс ке, а надз ор,
за сада, воде инжењери ''Коридо
ра Србије''.
Циљ ове посете је био да се ин
жењери разних струка упознају са
динамиком и технологијом рада
на аутопуту, са посебним освртом
на отежане услове рада с обзиром
на морфологију терена и преноше
ње/прихватање искустава са гра
дилишта.

Регионални
центар Ваљево
У организацији Регионалног
одбора Подсекције дипломира
них инжењера осталих техни
чих струка 29. новембра одр
жан је 7. традиционални скуп
са темом – „Геолошке и инже
њерскогеолошке подлоге као
саставни део просторних и ур
банистичких планова- Геотех
ничке подл ог е као сас тавн и
део главних грађевинских про
јеката“. Скуп је имао три дела
са укупно 11 тема/предавања,
а све се догађало у сали хотела
„Дивчибаре“ на Дивчибарама.
На Скупу су учествовали дипло
мирани инжењери геологије – за
гео т ехн ик у, инжењ ер и арх ит ек
туре – планери, урбанисти и про
јектанти, грађевински инжењери
– конс труктор и и предс тавн иц и
урбанистичких служби из општи
на. У рад у Скупа учеш ће су узе
ли и представници Министарства
за природне ресурсе, рударство и
просторно планирање и Геолошки
инспектор РС, као и чланови Скуп
штине Инжењерске коморе Србије
– Милан Петровић дипл.инж.грађ.
и Ненад Крстивојевић дипл.инж.
грађ. обојица из Ваљева.
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У прв ом дел у реа л из ов ан е су
две тем е: „Основ е гео т ехн ичког
пројектовања према ЕЦ стандар
дима – плитко и дубоко фундира
ње“, предавач др Драгослав Ракић,
Рударско геолошки факултет Бео
град, Департман за геотехнику и
„Геобазе и њена инплементација
урбанис тичком план ирању Бео
града“, ауторке Весне Тахов, дипл.
инж.геологије из Завода за урба
низам Београда.
Други део 7. скупа био централ
ни и најважнији јер је у оквиру ње
га презентирано седам тема. Прва
је била „Имплементација стандар
да SRPS ISO/IEC 17025:2006 у лабо
раторијској геомеханичкој прак
си“, ауторке мр Ксеније Ђоковић
дипл.инж.геол., водећи инжењер
Лаб ораторије за путеве и геот
 ех
нику – Институт ИМС из Београд.
Друга тема је била „Теренска ис
питивања тла спиралном плочом
(СПЛТ) у ист раж ним буш от ин а
ма“ коју је написао и презентирао
њен аутор – Марко Прица, дипл.
инж.геологије из Институт ИМС
Београд. Уследило је, као треће по
реду, предавање „Тунели – геотех
нички истражни радови, пројек
товање, грађење на Коридорима 10
и 11“ аутора Зорана Берисављевић,
дипл.инж.геологије из „Коридора
Србије“.
Тачно на половину другог дела,
четврто предавање, одржао је То
мислав Јанковић, дипл.инж.геоло
гије Саобраћајног института ЦИП
из Београд, под називом „Геотех
ничка истраживања и испитивања
за стамбено насеље ''Степа Степа
новић“ на Вождовцу у Београду“.
Пета тема/предавање било је „Са
нација клизишта код манастира
Ћелије у Ваљеву – геотехички ис
тражни радови, пројектовање, из
вођење“ – двојице аутора Богдана
Петровића, дипл.инж.геологије из
Паштрићанца, Ваљево и Ненад Кр
стивојевић, дипл.инж.грађевине,
такође, из Ваљева. Предпоследње,
шесто по реду, било је предавање
„Могућност примене квантитатив
них модела у урбанистичком пла
нирању“, аутора др Милоша Мар
јановић, дипл. инж. геологије са
Рударско-геолошког факултета у
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Београду. Седмо и последње пре
давање/тема другог дела била је
„Недостаци приликом спровође
ња јавних набавки за израду ге
отехничких подлога“, аутора Дра
ган Петровић, дипл.инж.геологије,
председник Регионалног одб ора
Подсекције дипломираних инже
њер а остал их техн ичк их струка
Матичне секције извођача радо
ва Регионалнг центра Ваљево.
Трећи део, нерекосмоли, имао је
само две теме и то: „Актуелна пи
тања организације геолошке стру
ке у оквиру ИКС и спровођење Од
луке о лиценцама за дипломиране
инжењере геолошке струке“, аутор
Новица Петровић, дипл.инж.гео
логије – Секретаријат за урбанизам
и грађевинске послове Града Бео
града и „Геолошке, инжењерско
геолошке и геотехничке подлоге у
Закону о рударству и геолошким
истраживањима“, у интерпретаци
ји Зоран Поповић, дипл.инж.геоло
гије из Министарство за природ
не ресурсе, рударство и просторнао
планирање Србије .
Као и претходне године, поново
је постављено питање додељива
ња лиценци за дипломиране ин
жењере геологије који немају од
говарјући смер, и тумачења члана
43. Одлуке о врстама лиценци које
издаје Инжењерска комора Срби
је, где се изузетно за дугогодишње
искуство може издавати лиценца
за знања стечена кроз праксу, без
обзира на завршени смер. Мишље
ње је да не треба правити преседа
не и да се мора поштовати Одлука
о врстама лиценци која за сваку
лиценцу у преамбули дефинише
који факултети и који смерови мо
гу добити предметну лиценцу, као
и Закон о рударству и геолошким
истраживањима код испуњености
услова за доделу лиценци. Полазе
ћи од закључака скупова из прет
ходних година, ради адекватнијег
организовања геолошке струке у
оквиру ИКС, усвојен је Закључак да
се што пре покрене иницијатива
за формирање одговарајућег од
сека геолога у оквиру подсекције
осталих техничких струка. Погото
во што се очекује усвајања одгова
рајућег Правилника о организова
ЈАНУАР 2014.
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њу одсека за сваку струку у оквиру
Подсекције ОТС.
У оквиру друге тачке трећег де
ла трибине, представник Мини
старства за природне ресурсе, ру
дарство и просторно планирање,
Зор ан Поп ов ић је инф орм ис ао
присутне о постојећим решењи
ма, када се ради о статусу инже
њерскогеолошких и геотехничких
истраживања у оквиру Предлога
закона о геолошким истражива
њима и рударству. Такође је иста
као потребу да се у процесу њего
вог доношења укључе чланови ИКС
и друге организације које се баве
овим истраживањима. У вези овог
питања указано је на неопходност
да се Инжењерска комора актив
но укључи у доношење подзакон
ских аката, односно, Правилника
који треба детаљније да регулишу
област инжењ ерс когео л ош ких и
геотехничких истраживања за по
требе просторног и урбанистичког
планирања, као и за потребе гра
ђења објеката.
Учесници 7. скупа су упознати
са зад ацима који очекују гео л о
ге у прим ен и европс ких проп и
са. Такође су упознати са улогом
и знач ај ем изр ад е гео л ош ких и
инжењерско-геолошких подлога
за израду планске документације
(просторних планова) и геот
 ехнич
ких подлога, као саставних делова
пројеката грађевинских објеката.
Учесници су упознати са: вредно
вањем података о геолошкој среди
ни у процесу планирања простора,
као и проблемима који се јављају
услед недостатака ажурних и ква
литетних геолошких података. Ука
зано је на неопходност поштовања
законске регулативе, подзаконских
аката, контроле спровођења зако
на и прописа из ове области. Поред
едукативног карактера, трибина је
имала посебан значај јер је покре
нула и нека питања из области за
коју је организована. Неки предло
зи и закључци ће бити разматра
ни на другим стручним скупови
ма, као и приликом израде новог
Закона о планирању и изградњи
и Закона о геолошким истражи
вањима и рударству, као и прате
ћих подзаконских аката.
ЈАНУАР 2014.
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Општа је оцена учесника 7. ску
па да је окупљање на Дивчибара
ма постигло циљ. Из године у годи
ну Скуп постаје све квалитетнији и
садржајнији. Закључено је да Скуп
настави континуирано одржава, да
носиоци организације буду Регио
нални одбори Подсекције дипло
мираних инжењера ОТС регионал
них центара Ваљево и Београд, а
по могућству да се укључе и други
регионални центри.
Дана 10. децембра у организацији
Регионалног одбора Подсекције ди
пломираних инжењера архитекту
ре одржано је у малој сали Градске
управе у Ваљеву предавање: „Сана

интересантном предавању које је
дало слику стања након пожара и
у првим данима након тога. При
казане су интервенције на зашти
ти преостале конструкције коју су
извели Грчки извођачи и низ ра
зних сложених интервенција у про
теклим годинама, које су предузи
мали наши извођачи под строгом
контролом служби заштите из Ср
бије и Грчке. Изложени су пробле
ми који су се отварали у току ра
дова и начини њиховог решавања.
Приказане су методе ињектирања
савременим бесцементним малте
рима, малтерима са додатком це
мента, методе заштите од сеизмич

На традиционалном скупу геодета, седмом по реду, – „Геолошке
и инжењерско-геолошке подлоге као саставни део просторних
и урбанистичких планова“ и „Геотехничке подлоге као саставни
део главних градјевинских пројеката – законска регулатива
и пракса“ организован је у три дела уз презентацију 11 радова

ција и реконструкција заштићених
објеката – примери из праксе“ Об
нова Светог манастира Хиланда
ра“. Предавач је био проф. др Не
над Шекуларац са Архитектонског
факултет Универзитета у Београду
и Драгомир Кривокућа, дипл инж.
арх. технички директор обнове Све
тог манастира Хиландара. У оквиру
предавања приказани су обимни
радови на санацији, реконструк
цији, рестаурацији, консолидацији,
ојачању, заштити и праћењу стања
оштећења конака и манастирских
зграда након великог пожара који
се десио 2004. године.
Предавачи су се у току излагања
смењивали у врло динамичном и

ких утицаја карбонским влакнима
и на класичан начин. Приказани
су изведени радови на санацији,
ојачању, ревирализацији и конзер
вацији као и радови на детаљном
враћању ранијег изгледа конака и
манастирских просторија.
Интересовање је било изузетно а
посећеност бројна. Развила се вр
ло стручна дискусија у виду пита
ња која су била везана за начине
и методе санације као и за тешко
ће у сарадњи са Грчким властима,
набавком и употребом савремених
материјала, динамиком и планом
завршетка радова на обнови. Пре
давачи су исцрпно и детаљно од
говарали на њих. ■
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Вршење техничког
прегледа објеката и издавање
употребне дозволе
Миломир Поповић*
Ова област је регулисана Законом о планирању и
изградњи (Сл. гл. бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10УС,
24/11, 121/12). Подзаконски акт је Правилник о садр
жини и начину вршења техничког прегледа обје
ката и издавања употребне дозволе (Сл. гл. РС бр.
93/11), којим је све дефинисано о техничким пре
гледима објеката.
Према законској процедури, технички преглед објек
та, постројења, уређења и опреме која припада том
објекту, врши Kомисија коју одреди надлежни орган
управе (општина, град, покрајина, република). Коми
сија коју чине стручна лица по областима, прегледа и
сачињава записник о свом раду са налазом и мишље
њем о подобности предметног објекта за употребу. На
основу овог записника надлежни орган управе доноси
решење о употреби, ткз. употребну дозволу, која слу
жи за укњижбу у Служби за катастар непокретности
– упис у поседовни лист.
Наш орган управе: Градска управа за послове ло
калне самоуправе и опште управе града Крагујевца,
Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и зашти
ту животне средине, Одељење за изградњу, је сачини
ла образац Захтева за издавање употребне дозволе са
основним прилогом, правним основом, напоменом
и упутством за остале прилоге, како би се Kомисији
омогућио лакши рад, а тиме и инвеститор добио у
што краћем року Записник о извршеном предмет
ном вештачењу односно о техничком прегледу тра
женог објекта.
О начину рада Kомисије, условима за чланове и рок
за рад Kомисије, предмет и овлашћења Kомисије су
наведени у поменутом Правилнику о садржини и на
чину вршења техничког прегледа објеката и издава
ња употребне дозволе.
Правилник о техничком прегледу инвестиционих
објеката (Сл. гл. СРС бр. 9/69), као и Одлуком о изград
њи објеката грађана и грађанско правних лица (Сл.
лист региона Шумадије и Поморавља бр. 1/69) је у на
челу прописано да Комисија треба да утврди и изја
сни се о подобности објекта ако су испуњени услови:
1. ако се може користити сагласно својој намени; 2. ако
не доводи у опасност животе и здравље људи и ако су
испуњени посебни услови одређени прописима о за
штити човекове животне и радне средине; 3. ако не

угрожава коришћење суседних објеката; 4. ако су ис
пуњени услови за безбедност од пожара и сигурност
саобраћаја, као и услови за заштиту на раду; 5. ако је
објекат изграђен у складу са техничком документа
цијом на основу које је издато одобрење за градњу;
6. ако је извршено геодетско снимање објекта; 7. ако
су извршени радови око објекта којим се обезбеђу
је несметано коришћење објекта; 8. ако су испуњени
услови од значаја за народну одбрану и друштвену
самозаштиту; 9. ако су испуњени и други услови про
писани законом.
Смисао ових услова је преформулисан у свим на
редним правилницима као што су:
• Одлука о изградњи објеката грађана (Сл. лист ре
гиона Шумадије и Поморавља бр. 20/85),
• Правилник о садржини и начину вршења технич
ког прегледа објеката и издавања употребне дозволе
(Сл. гл. РС бр. 58/97),
• Правилник о садржини и начину вршења технич
ког прегледа објеката и издавања употребне дозволе
(Сл. гл. РС бр. 111/03),
• Најновији Правилник о садржини и начину врше
ња техничког прегледа објеката и издавања употреб
не дозволе (Сл. гл. РС бр. 93/11).
Најновијим Правилником о садржају …. је прописа
на потребна документација без које се не може извр
шити технички преглед објекта : грађевинска дозвола,
односно решење из чл. 145 Закона; главни пројекат по
коме је објекат изграђен; пројекат изведеног објекта
или главни пројекат потврђен и оверен од стране из
вођача радова и надзорног органа да је изведено ста
ње једнако пројектованом стању из главног пројекта;
појединачни сертификати којима се доказује квалитет
уграђеног материјала и опреме, односно извршених
радова; посебни сертификати које издају специјали
зоване овлашћене институције а односе се на исправ
ност одговарајућих система инсталација и опреме, као
и грађевински дневник и др. градилишна документа
ција; књига инспекције.
Најновијим правилником прописано је да комиси
ја проверава изграђеност објекта према главном про
јекту: положај и основне димензије објекта; основне
елементе конструкције; елементе техничке заштите
на објекту; завршну обраду и опрему објекта; врсте
инсталација у објекту; специфичне уређаје и постро
ЈАНУАР 2014.
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и нови (још важећи) Закон о лега
лизацији објеката (Сл. гл. бр. 95/13),
који још нема сва пратећа подза
конска акта за његону примену, али
се надамо да ће боље проћи од ње
говог претходника.
Иако су Законом прописане ка
знене одредбе у вези коришћења
објекта без употребне дозволе, оне
се не примењују, а то су: чл. 106. –
Казна за привредни преступ инве
ститора и одговорног лица за кори
шћење објекта; чл. 108. – Казна за
прекршај инвеститора и одговор
ног лица за неподношење захтева;
Нова стамбена зграда у Крагујевцу била је предмет опсервације
за предавање/стручни рад магистра Миломира Поповића – „Вршење
чл. 112. – Казна за прекршај грађа
техничког прегледа објеката и издавање употребне дозволе“
нина за коришћење објекта; чл. 113.
– Казна за прекршај грађанина за
неподношење захтева.
јења који су уграђени у објекат; уређење грађевинске
Личног смо мишљења, да има велики број објеката
парцеле на којој је изграђен објекат.
без употребне дозволе за које власници-инвеститори
На основу прегледане ивнестиционо техничке, гра
не помишљају а неки и не знају да треба да изврше
дилишне и атестне документације, чланови Kомисије
технички преглед, добију употребну дозволу и укњиже
сходно расположивом знању и вештини дају мишље
своје власништво и да се са тим завршава прописана
ње и предлог о подобности објекта преко сачињеног
законска процедура. Не треба напоменути, да се овде
записника а она могу бити и издвојена (не само је
подразумевају и објекти нискоградње и инсталација
динствена).
на јавним површинама.
Највише има заинтересованих за питања о врсти и
У последње време је запажено да има инвестито
степену одступања од одобрене техничке докумен
ра објеката колективних стамбених или стамбено-по
тације на основу које је добијена грађевинска дозво
словних зграда, који уселе своје купце а не подносе
ла, а настале из разнородних разлога (економични
захтеве за технички преглед, јер нису испунили све
јих, функционалнијих, недостатка финансија, разних
услове за подобност објекта, а извршена је купопро
технолошких промена или промена пословања, итд.).
даја у фази градње и најчешће после драстично не
Принципијелан и начелан одговор би био у следећем:
испоштованог рока изградње. Разлог овој појави није
да није одступљено од услова из урбанистичке дозво
процедура техничког прегледа већ је то због нереша
ле, да су сагласни надзорни орган и пројектант и да се
вања имовинско правних односа и спорог (и скупог)
све прикаже у пројекту изведеног објекта.
решавања облигационих односа проистеклих из не
Треба напоменути да је овај сегмент само део ком
решених (недостајућих или избегаваних) финансиј
плексне и променљиве области око планирања и из
ских средстава.
градње, да је доста мењана преко: Закон о изградњи
Ово излагање није да би указало на предлоге и ме
објеката (Сл. гл. бр. 10/84 – 67/93), Закон о изградњи обје
ре за заустављање негативности које се увећавају, већ
ката (Сл. гл. бр. 44/95), Закон о планирању и изградњи
покушај указивања на њих и едукације за потребом
(Сл. гл. бр. 47/03 – 34/06), важећег Закона о планирању и
легалног евидентирања имовине ради остваривања
изградњи (Сл. гл. бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10УС, 24/11
права која произилазе из таквог уредног поступка, док
и 121/12), а сада има и нацрт новог Закона. Највећи про
сам поступак техничког прегледа није претрпео скоро
блем је учињен великом бесправном изградњом, због
никакве битне промене а остао је неминован и знача
немоћи државних органа да је спречи и натера инве
јан у комплетној законској процедури око планирања
ститора да поштује законску процедуру. И поред доне
и изградње објеката.
тог: Закон о посебним условима за издавање грађевин
ске односно употребне дозволе за одређене објекте (Сл.
* Мр Миломир Поповић, дипл. инж. грађ. запослен
гл. бр. 16/97), чиме је омогућена легализација објеката
у ЈП „Дирекција за урбанизам“ у Крагујевцу
(који имају услова), није постигнут циљ. Такође је донет
ЈАНУАР 2014.
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Просторни план
подручја посебне намене
инфраструктурног коридора
Аутопута Е-761, деоница
Појате – Прељина
Дубравка Павловић*
Просторни план подручја посебне намене инфра
структурног коридора Аутопута Е-761, деон
 ица По
јате – Прељина (у даљем тексту: Просторни план)
је дугорочни плански документ који се доноси за
период до 2025. године. Просторни план је урађен
у складу са Одлуком о изради Просторног плана
подручја посебне намене инфраструктурног ко
ридора Аутопута Е-761, деоница Појате – Прељи
на («Службени гласник РС», број 84/10), и пропи
сима који посредно или непосредно регулишу ову
област. У склопу израде ППППН урађен је и Изве
штај о стратешкој процени утицаја планских ре
шења на животну средину. Документи Просторног
плана и Извештаја о стратешкој процени израђе
ни су у Југословенском институту за урбанизам
и становање – ЈУГИНУС д.о.о. из Београда, за на
ручиоца Министарство регионалног развоја и ло
калне самоуправе и и Носиоца израде плана Ре
публичку агенцију за просторно планирање при
Влади Србије.

Град /
Општина

Ћићевац

Укупна
површина
Града /
општине
(km2)

Део Града
/ Општине
обухваћен
ППППН-ом
(km2)

123,70

За изналажење оптималних стратешких опредеље
ња коришћена је релевантна информациона, студиј
ска и ревидована техничка документација (Претходнa
студијa оправданости и Генерални пројекат аутопута
Е-761, деоница Појате – (веза Е – 75)– Краљево – Пре
љина (веза Е – 763) од км 0+000 до км 109+612,72), као
и актуелна планска, урбанистичка и друга документа
ција за ово подручје, а остварена и чврста и квалитет
на сарадња са Институтом за путеве и Саобраћајним
институтом ЦИП који су пројектанти идејних проје
ката за трасу предметног аутопута, како би планска
и пројектна решења била у сагласности.

ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Подручје Плана се налази у средишњем делу Србије
и захвата југоисточне делове Шумадије и долинску зо
ну око Западне Мораве од Чачанске, преко Краљевач
ке и Крушевачке котлине до великоморавске долине у
зони Ћићевца, као и бржуљкасти обод западноморав
ске долине на северу и југу. Долинска позиција пого
дује насељавању и у која је природно предодређена
за везу свих делова Србије међусобно.

Учешће дела
Града / Општине
обухваћеног ППППН-ом (3)
у укупном
подручју
Града/
општине (2)
у%

у укупном
подручју
ППППН %

Број
КО на
територији
плана

Број
становника
у Планском
подручју

Густина
насељености
у Планском
подручју

87,77

70,95

9,07

7

9856

112,29

Варварин

249,29

47,56

19,08

4,92

3

4281

89,99

Крушевац

853,97

147,82

17,31

15,27

14

22103

149,53

Трстеник

447,84

179,85

40,16

18,58

19

33586

186,74

Врњачка Бања

238,61

113,71

47,66

11,75

7

14013

123,23

Краљево

1529,58

232,83

15,22

24,06

17

76521

328,66

Чачак

636,36

158,20

24,86

16,35

17

15246

96,37

967,74

967,74

100,00

84

175606

181,46

Подручје
ППППН

Табела Површински и демографски удео општина на територији Плана
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Значај саобраћајнице огледа се и у обезбеђивању
Планским подручјем се, као „кичма” пружа саобра
ефикаснијег, економичнијег и безбеднијег транспор
ћајница државни пут првог реда бр. 5, која повезује сва
та путника и роба из правца источне и јужне Србије
већа насеља у регион
 у: Сталаћ, Крушевац, Трстеник, Вр
тј. ужег утуцајног подручја, као и БЈР Македоније и
њачку Бању, Краљево и Чачак. По свом положају пут је
Грчке (лука Солун) према западној Србији, централ
од изузетног значаја, јер повезује централне делове Ре
ној Босни и црногорском приморју. Повезивањем са
публике правцем исток – запад са два најважнија пут
луком Бар омогућено је повезивање и са јужном Ита
на правца државе а који припадају и европској мрежи
лијом, као и везе са поморским лукама Јадрана и Сре
путева, аутопут Е – 75 Београд – Ниш (источна Србија)
доземља.
са новопројектованим аутопутем Е – 763 Београд – Ју
Примарна функција је обезбеђење висококапаци
жни Јадран и Ибарску магистралу (централна Срби
тетне саобраћајнице која ће задовољити потребе сао
ја), при чему пресеца, односно повезује следеће путне
браћајне тражње у будућем периоду, док се секундарна
правце: Горњи Милановац – Чачак – Ужице, Крагујевац
функција огледа у подстицају развоја ближег и даљег
– Краљево – Рашка и Крушевац – Александровац.
окружења тј. планског подручја и региона који њему
Општа одлика западноморавске долине дуж целог
гравитирају, уз остваривање максималних комерци
истражног простора су врло неповољни просторни
јалних ефеката у директном окружењу аутопута.
односи између градских насеља (ценатара национал
ног значаја Крушевца, Краљева и
Чачка) и околних села, где се сео
ска, псеудоурбана и градска насе
ља повезују и формирају изграђе
на подручја. Насеља су углавном
на терасним ободима долине Мо
рав е. Цел а зап адн ом ор авс ка до
лина се налази у рејону ратарске
производње са најквалитетнијим
бонитетом земљишта, али у водо
привредно неур еђ еном простору,
па се реализацијом аутопута, по
ред извесног умањења површина
пољопривредног земљишта, очеку
ју ефекти побољшања услова обра
де истих.
Значајни туристички потенција
ли овог региона који ће се наћи у
утицајној зони будућег аутопута су:
део средишње копаоничке зоне са
центрима Жељине, Гоч и Столови,
затим горња Расина, Врњачка Бања,
Просторни размештај инфраструктурних коридора
Краљево, бања Горња Трепча и Ма
тарушка Бања.
КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА

И ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА
РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА
И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ
Реализација аутопутског коридора имаће на средњи
и дужи рок значајне утицаје на ближе и даље окруже
ње по питању режима коришћења простора, демограф
ских кретања и утицаја на привредни развој. Шири
значај аутопутског коридора огледа се у повезивању
ширег утицајног подручја тј. Турске, Бугарске, Србије,
Босне и Херцеговине и Хрватске, као и коридора Х са
планираним коридором Е-763 Београд – Јужни Јадран,
тј. Јадранским приобаљем и луком Бар, као значајним
робно-транспортним центром. У оквиру Транс–Европ
ске путне мреже односно мреже међународних путе
ва, коридор путног правца Појате – Прељина појављу
је се као везни пут Е-761 секундарног значаја, чијом
ће се реализацијом омогућити бољи квалитет услуге
превоза путника и роба.
ЈАНУАР 2014.

Основно концепцијско опредељење је резервисање
простора за коридор планираног аутопута уз задово
љење основних планско – пројектних елемената, ра
ционалније искоришћавање постојећих капацитета,
реконструкција и изградња остале путне инфраструк
туре у циљу побољшања повезаности простора са бли
жим и даљим окружењем уз валоризацију потенци
јала ужег и ширег утицајног подручја.
Планиране активности представљају разраду стра
тегије дефинисане Просторним планом Републике
Србије („Сл. гласник РС” бр. 88/10), Стратегијом раз
воја железничког, друмског, водног, ваздушног и ин
термодалног транспорта у Републици Србији од 2008.
до 2015. године („Сл. гласник РС” бр. 4/08) и Генерал
ним мастер планом саобраћаја у Србији (2009.), где је
коридор аутопута Е-761 дефинисан као развојни про
јекат од приоритетног значаја. Такође је предвиђена
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ГРАНИЦE ЗАШТИТНОГ КОРИДОРА И ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ГРАНИЦE ЗАШТИТНОГ КОРИДО
РА према Закону о безбедности са
обраћаја („Службени гласник РС”, бр.
101/05 и 123/07)

ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
које се односе на саобраћајни коридор
и објекте у функцији аутопута

Могућност изградње објеката и ши
рина појаса / зоне

ЗОНА АУТОПУТА
Аутопут у оквиру путног појаса од око 70 m, који представља и појас експропријације, има по две коловозне траке и јед
ну зауставну траку у оба смера, као и разделно острво између њих, косине насипа и заштитну ограду и има следећи по
ложај и техничке карактеристике по деоницама.
Земљишни појас аутопутског кори
дора резервисан за потребе изградње и
функционисања пута који је дефини
сан за изградњу пута и функциониса
ње саобраћаја на њему.

ЗОНА АУТОПУТА је дефинисани про
стор за потребе изградње аутопута и ње
гово функционисање.

Изградња објеката подразумева објек
те пута и објекте у функцији саобраћаја
на њему, као и објекте инфраструктур
них система који се укрштају или па
ралелно воде у коридору пута. Ширина
зоне износи 70,0 m

Заш титн и пој ас кој и је деф ин и
сан као зона за обезбеђење заштите од
штетног утицаја путног коридора на
окружење.

Зона непосредне заштите је утвр
ђена за обезбеђење заштите од штет
ног утицаја путног коридора на окру
жење.

Изградња објеката није дозвољена
осим за објекте који су у функцији пу
та и сао браћаја на њему и на деони
цама кроз грађевинска подручја, где
се пружа могућност формирања и из
градње сервисних саобраћајница у по
јасу непосредне заштите. Ширина зоне
директно произилази из законске регу
лативе и износи 40,0 m од Земљишног
појаса.

Појас контролисане изградње који
је у функцији путног коридора и њего
вог несметаног функционисања у про
стору.

Зона шире заштите је у функцији
путног коридора и његовог несметаног
функционисања у простору.

Изградња објеката је дозвољена по
селективном принципу уз израду од
гов ар ај ућ е планс ке док ум ент ац иј е.
Ширина појаса контролисане изград
ње директно произилази из законске
регулативе и износи 40,0 m од Заштит
ног појаса

Напомена: Подручје којe је у функционалној вези са линијским системом одређено је границом појаса контролисане
изградње и границом обухвата Просторног плана
ЗОНЕ УКРШТАЊА аутопута са постојећом и планираном путном мрежом и осталим видовима саобраћаја и постоје
ћом и планираном инфраструктуром и водотоцима приказане су на рефералним картама, а резервисан простор омогу
ћује имплементацију планираног вида укрштаја у фази пројектовања.
Просторним планом су дефинисана укрштања са државним и општинским путевима за деонице за које се издаје ло
кацијска дозвола директно из Просторног плана, док би за укрштаје и прелазе у зонама грађевинских подручја насеља
и радних зона, као и за деонице за које је предвиђена урбанистичка разрада требало оставити могућност дефинисања
плановима нижег реда, уз саобраћајно техничке услове управљача пута.
Обезбеђење приступачности планираном аутопуту свим корисницима и остваривање везе са постојећом и планира
ном путном мрежом омогућиће се формирањем петљи и укрштаја. Обезбеђењем сервисних, паралелних путних права
ца и изградњом денивелисаних укрштаја (подвожњаци и надвожњаци) омогућиће се повезаност различитих страна ин
фраструктурног коридора без утицаја на услове одвијања саобраћаја на аутопуту Е-761.
Повезивање подручја са супротних страна аутопутског коридора остварује се планским размештајем денивелисаних
укрштаја, тј. надвожњака и потпутњака, којима се повезују трасе државних путева, фреквентнијих општинских путева и
појединих пољских путева.
ЗОНА ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА чине објекти уз државни пут, који имају улогу да омогуће што боље функционисање са
обраћаја, као и да пруже услуге потребне корисницима државног пута, тј. задовоље њихове потребе и захтеве, како би се
обезбедило безбедније и комфорније путовање, или извршење транспортног рада.

реконструкција одређених деоница државних путева
и реализација обилазних путних праваца у складу са
смерницама ПП Републике Србије и Просторних пла
нова јединица локалне самоуправе, у циљу повећања
нивоа саобраћајне услуге. Општинска путна мрежа ће
се прилагођавати захтевима и потребама локалних
самоуп
 рава и усклађивати са путном мрежом вишег
нивоа у зависности од утврђених приоритета.

 оложај коридора
П
и трасе аутопута Е-761
За коридор аутопута Е-761, деон
 ица Појате – Прељи
на, резервише се простор укупне дужине око 110,9 km.
Ширина коридора, којом је обухваћена ширина путног
појаса од 70,0 m, обострани појас непосредне заштите
(80 m), обострани појас контролисане изградње (80 m)
и шири заштитни појас од 470 m, износи укупно 700
ЈАНУАР 2014.
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m. Траса аутопута је дефинисана на основу пројект
не документације: ревидованог Генералног пројекта
и Претходне студије оправданости, као и кроз кон
султације са обрађивачима Идејних пројеката поје
диних деоница.
Аутопут у оквиру путног појаса од око 70 m, који
представља и појас експропријације, има по две ко
ловозне траке и једну зауставну траку у оба смера,
као и разделно острво између њих, косине насипа и
заштитну ограду и има следећи положај и техничке
карактеристике по деоницама.
Попречни профил планираног аутопута подразу
мева:
1. коловозне траке: возне траке 4х3,75 m, ивичне тра
ке 2х(1,0 m + 0,5 m) и зауставне траке 2х2,50 m
2. пратећи елементи коловоза: разделна трака 3,004,00 m, банкине 2х1,5 m.
Посебно је напоменуто да су у приказима деон
 и
ца, денивелисаних раскрсница – петљи, објеката на
траси и пратећих садржаја аутопута у Плану, стацио
наже индикативног карактера, на нивоу генералних
техничких решења. У току даље разраде техничке до
кументације може доћи до извесних одступања, из
објективних разлога.

зинских станица на путној мрежи у оквиру Планског
подручја, тј. на приступним саобраћајницама ауто
путу, а на основу Просторних планова локалних са
моуправа.

Пратећи садржаји у коридору аутопута Е-761
Пратећи садржаји омогућавају боље услове функ
ционисања саобраћаја, као и задовољавање потреба
и захтева корисника пута у циљу безбеднијег и ефи
каснијег транспорта.
– Функционални садржаји државног пута обу
хватају службе и објекте који утичу на експлоатаци
оне параметре и услове саобраћаја, пре свега у циљу
остварења пројектованог капацитета, брзине и квали
тета услуге, а то су: базе за одржавање путева, објекте
контроле и управљања (системе за обезбеђивање пра
вовремених информација и систем обавештавања) и
објекте наплате путарине.
– Садржаји за потребе корисника државног пута
подразумевају све објекте и функције које обезбеђују
безбедније и комфорније путовање учесника у сао
браћају уз остварење позитивних економских ефеката
(паркиралишта, одморишта, услужни центри).
Основни критеријуми за избор микролокација за
пратеће садржаје су: саобраћајно технички услови,
просторни услови, природни услови, комунална и ин
фраструктурна опремљеност; и услови заштите жи
вотне средине.
Изградња пратећих садржаја аутопута реализоваће
се на основу овог Плана, а у свему према пројектној
документацији. У току даљих теренских истражива
ња за потребе израде техничке документације и из
вођења радова може доћи до извесних одступања од
Планом утврђених стационажа, које су Планом де
финисане индикативно на нивоу генералних технич
ких решења.
Поред пратећих садржаја у оквиру коридора аутопу
та, Планом се омогућава и реал
 изација мотела и бен
ЈАНУАР 2014.

План веза аутопута Е-761 са окружењем
Обезбеђење приступачности планираном аутопуту
свим корисницима и остваривање везе са постојећом
и планираном путном мрежом омогућиће се форми
рањем петљи и укрштаја. Обезбеђењем сервисних, па
ралелних путних праваца и изградњом денивелиса
них укрштаја (подвожњака и надвожњака) омогућиће
се повезаност различитих страна инфраструктурног
коридора, без утицаја на услове одвијања саобраћаја
на аутопуту Е-761.
Утицај посебне намене на животну средину
Изградња и експлоатација инфраструктурних си
стема у инфраструктурном коридору манифестоваће
се повећаним нивоом еколошког оптерећења у одно
су на постојеће стање елемената животне средине у
погледу утицаја/ефеката на земљиште, воде, ваздух,
флору, фауну, угроженост буком, опасност од последи
ца хемијских удеса и акцидената. Због специфично
сти подручја Западног Поморавља (густа изграђеност
насеља, радних зона и постојећих комуникација, по
љопривредно земљиште као вредан ресурс овог кра
ја Србије, локалитети и зоне атрактивни за туризам,
бројни водотоци и плавне зоне, зоне изворишта водо
снабдевања, вредних и заштићених природних пре
дела и локалитети заштићених и евидентираних кул
турних добара и др.), истиче се обавеза пројектанта
да у фази израде техничке документације поступи
према условима надлежних завода за заштиту при
роде, споменика културе (како државног, тако и реги
оналног нивоа), институција и државних и локалних
предузећа у чијој су надлежности мреже и објекти ин
фраструктуре, и то у погледу пројектовања положаја
и техничких елемената трасе, пратеће инфраструк
туре и пратећих садржаја аутопута, процена утицаја
на животну средину и пројектовање одговарајућих
мера заштите како у току изградње аутопута, тако и
у току његове експлоатације у редовним и акцидент
ним условима.
Услови изградње
У Просторном плану су детаљно дати услови изград
ње како аутопута, тако и осталих инфраструктура које
се укрштају са трасом аутопута.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Просторни план се спроводи локацијском дозволом
коју издаје надлежно министарство на основу прави
ла из овог плана, односно урбанистичким планом и
пројектом за зоне за које је прописана израда истих.
Могуће је фазно спровођење по деоницама (деон
 ица
од Појата до Кошева, деоница од Адрана до Прељине
и деоница од Кошева до Адрана).
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Просторни план, заједно са претходном, пројект
ном и другом документацијом неопходном за изград
њу аутопута, даје елементе за директно спровођење.
Тиме је омогућено дефинисање просторне, техноло
шке или функционалне везе коридора са непосред
ним окружењем, као и положај и правила уређења,
грађења и коришћења објеката и површина у кори
дору као што су базе за одржавање пута, одморишта,
објекти за систем наплате путарине, петље, надво
жњаци, места укрштања са другом инфраструкту
ром и др.
Доношењем овог Просторног плана, подручја у обу
хвату Плана која су ван коридора од 700 метара пла
нираног аутопута (по 350 метара обострано од осо
вин е аутоп ута) спров од е се на основу прос торн их
планова (подручја посебне намене, јединица локал
них самоуправа), као и урбанистичких планова доне
тих у складу с њима, а у коридору аутопута планска
решења тих планова се стављају ван снаге. У односу
на коридор, у складу са законском и подзаконском
регулативом (деловима који се односе на подзакон
ском регулативом прописану ширину коридора од
500 до 2000 метара), могућа извесна одступања у де
лу код заштићених добара, природних ресурса, из
грађених објеката, с тим да аутопутски коридор не
ремети друга подручја посебне намене, а нарочито
будући водни пут.
Главним пројектом биће прецизно дефинисана тра
са у плански резервисаном коридору од 700 метара
чиме се стварају суштински услови за спровођење
поступка легализације бесправно изграђених обје
ката у планском коридору који својом диспозицијом
и функцијом не ометају изградњу и функционисање
аутопута.
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Прос торн и план имп лем ент ир аћ е се обав ез ним
уграђивањем његових одредби у: планове и програме
јавних и других предуз ећа у области инфраструктуре
(саобраћај, водопривреда, електропривреда, телеко
муникације, енергетике и др.), као и посебне плано
ве, програме, пројекте и основе за поједине области
(пољопривредног, водног и шумског земљишта, рекул
тивацију деградираног земљишта, заштиту животне
средине, зоне заштићених природних и културних до
бара и др.).
Овај ППППН се разрађује урбанистичким планом
ради изградње пратећих садржаја у коридору ауто
пута, као и за прописане зоне обавезне урбанистичке
разраде: услужни центри у коридору аутопута у који
ма се планира развој комерцијалних садржаја (мо
тели, бензинске пумпе, трговина и сл.), пратећи са
држаји у функцји аутопута (функционални садржаји
и садржаји за кориснике аутопута) и сл. у складу са
овим Просторним планом.
Делови територије у оквиру коридора аутопута за ко
је је могућа израда плана детаљне регулације на осно
ву одлуке надлежног органа су: делови траса инфра
структуре за које се покаже да је потребно измештање
јер се поклапају или укрштају са трасом аутопута на
непрописан начин, или из другог разлога; подручја у
обухвату Плана која су ван коридора аутопута а спро
воде се на основу просторних планова јединица ло
калних самоуправа и урбанистичких планова, као и
остала подручја према потреби.
*Дубравка Павловић, дипл. просторни планер –
руководилац тима, Мр Александар Вучићевић, дипл.
просторни планер – коруководилац, и Никола Ристић,
дипл. инж. саобраћаја.

Посебна намена простора
ЈАНУАР 2014.
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Технички и економски
изазови нових и обновљивих
извора енергије
на енергетском тржишту
– подручје Војводине
Јан Клинко*
У овом тренутку енергетику Србије, а самим тим
и Војводине карактерише доминација класичних
енергената и енергетских конверзија који воде до
финалних потрошача. Када је реч о електричној
енергији у питању је око 927.000 купаца (потроша
ча) од којих домаћинства чине 90%.(1) Од прибли
жно 830.000 домаћинстава, сматра се да је 210.000
обухваћено гасификацијом, а 120.000 неким ви
дом даљинског грејања. Ово би у грубим цртама
била структура потрошача у Војводини. У дужем
низу година уочава се заостајање цене електрич
не енергије у односу на друге енергенте који нам
стоје на респолагању. Тај диспаритет и диспропор
ција још је очигледнија, када се домаћа цена упо
реди са ценом овог енергента са суседним земља
ма и земљама ЕУ.

Слика 2: Упоредни месечни трошкови
за разне врсте грејања стана површине 60м2
и грејне енергије 1500 кWх

Чак и у случају грејања већих стамбених површи
на веома је исплативо грејање термоакумулацион
 им
пећима. Тренд се појачава у низу година, што потро
шаче мотивише да електричну енергију као племе

Слика 1:
Цена електричне
енергије у земљама
окружења

Одређена корекција ценовника ступила је на снагу
од 01.09.2013.године, међутим односи и паритеи енер
гената нису промењени. Чак се констатује да је цена
у овом тренутку нешто нижа у евро износу у одно
су на претходни ценовник од 01.04. 2011 и ондашњи
курс Еура..
ЈАНУАР 2014.

нити вид трансформисане енергије користе као греј
ни енергент.
На овај начин се избегава коришћење других греј
них енергената, у првом реду природног гаса, чвр
стих горива разних врста, али и бројних решења ко
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ја припадају групацији нових, чистих, обновљивих и
алтернативних извора енергије. Нови Закон о енер
гетици предвиђа да цене електричне енергије и га
са доноси Агенција за енергетику Републике Србије
(АЕРС), на предлог електропривреде (ЕПС). Очиглед
но је намера била да се ценовна политика постепено
усмери ка тржишним механизмима што јеиyостало.
Овако успостављени ценовни односи, где на тржи
шту међусобно конкуришу регулисане и мање више
тржишно одређене цене у дужем периоду довеле су
до нежељених трендова о чему речито говоре стати
стички подаци. Потрошња електричне енергије расте
у сектору домаћинства што је нарочито видљиво зи
ми, када се многа домаћинства греју путем електро
термичких апарата док се употреба природног гаса и
чврстих горива, избегава. Поучан у овом погледу био
је фебруар 2012.године, када су привредни потроша
чи зауставили производњу у периоду од 12 дана док
су домаћинства била поштеђена рестрикција. Увоз је
био у тим данима енорман по високим ценама, при
вреда је остала без дохотка, што је довело до значај
них штета. Штета је могла бити избегнута, да не по
стоји диспаритет који је присутан и који ничим није
отклоњен последњом корекцијом цена електричне
енергије.
Утврђен је амбициозан план да се од 2015 године
тржиште електричне енергије либерализује (демоно
полизује), а очекивања су да ово створи амбијент и
услове за одрживи развој учесника на енергетском
тржишту. План ће свакако наић
 и на мноштво иску
шења и препрека, имајући у виду велику задуженост
купаца, привреду привикнуту у дужем низу година,
на релативно ниске цене електричне енергије, оси
ромашене кућне буџете ослоњене у великој мери на
заштитни третман код куповине електричне енерги
је. Нагло, или постепено либерализовање тржишта
аутоматски ће прелити утицај цена околних земаља
и европског тржишта и довести до ценовног удара код
потрошача. На ово морају рачунати будући инвестито
ри нових обновљивих, чистих и алтернативних енер
гетских извора.

Пример два велика енергетска
објекта „Ветропарк у јужном
Банату“ и „Соларна електрана
на југу Србије“
У дужем периоду се најављује изградња соларне фо
товолтаичне електране на југу Србије снаге 1000 MW
која би требала да буде највећи објекат те врсте на све
ту и Ветропарка у Банату снаге 450 МW. Док је будућ
ност изградње соларне електране сасвим неизвесна
и најављен је епилог са одштетним захтевом на суду,
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пројекат ветропарка такође је наишао на препреке,
како медији извештавају, финансијске природе. Ов
де ћемо се позабавити неким аспектима о којима се
у расправама ређе говори, а од пресудне су важности
код техноекономских анализа.

Ветропарк у јужном Банату
Овај пројекат припрема се у дужем временском пе
риод.Предвиђена снага требала би да буде 450 МW са
ценом од око 500 милиона Еура. Претходила су ви
шегодишња мерења ветропотенцијала на одабраној
микролокацији неопх
 одна за пројектовање енергет
ског постројења ветропарка и билансирања будуће
„Еолске” електране. Међутим пројекат је (не)очеки
вано заустављен због, како је у медијима јављено, не
спремности финансијских учесника да инвестирају
под постојећим условима. Инвеститори доводе под
сумњу исплативост улагања.У припреми и планирању
овог пројекта ЕПС није у потребној мери укључиван.
Укључивањем ветроелектране она фактички постаје
део постојећег производног система. Група стручња
ка са Електротехничког Факултета у Београду, недав
но је урадила анализу утицаја ове ветроелектране на
експлоатацију постојећих производних капацитета(5).
Резултати анализе и симулације очекиване интерак
ције, указују да ће рад ветропарка произвести знача
јан утицај на рад производног системе у целини. У
новој констелацији електрана, ремети се оптималан
рад акумулационих електрана, које у том случају не
довољно спремне дочекују зимску (вишу) сезону, када
би садржај акумулација био најпотребнијиу.. Посебно
критичан бива догађај, када цела ветроелектрана ис
падне одједном, што је честа појава, а догађа се када
ветар достигне брзину од око 25 м/сец.
Ови услови се тешко могу превазићи без електра
не која је у стању да веома брзо одреагује на овакав
догађај, изрегулише наглу промену и сачува стабил
ност система. Све указује да изградња ветропарка зах
тева изградњу балансног постројења. У овом случају
то би била реверзибилна хидроелектрана Бистрица
4x175 МW чиме би се решило питање позитивне и не
гативне резерве. Изградња РХЕ Бистрице сагледана је
у дугорочним плановима ЕПС-а и процењена на 650
милиона Еура.
Пропратимо на кратко економику овако произведе
не енергије. Уредбом о мерама подстицаја ЕПС је ду
жан да на прагу оваквог повлашћеног произвођача от
купљује енергију по 9,2 цЕу. Преносом и дистрибуцијом
до купца губи се типично око 20% енергије па овакав
директно пласиран kWh постиже цену од 9,2x1,2=11,2
цЕу без услуга преноса и дистрибуције. Са ценом ових
услуга (1,5цЕу) долазимо до цене од 12,7 цЕу.
ЈАНУАР 2014.
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Међутим знатан део ветроелектричне енергије ће
се пумпати у реверзибилно постројење са ефикасно
шћу од 70% па ће тај део електричне енергије про
стом рачуницом достићи цену од 18 цЕу без услуга
пумпања. Лако је закључити је да ће се цена енерги
је, по трошковном принципу формирати између 13 и
20 и више цЕу. Остаје питање ко треба да инвестира
реверзибилну електрану која је неопходна као баланс
ветроел
 ектрани.

Под претпоставком да су изграђене обе електране и
ако би се задржала пракса да се откуп енергије повла
шћених произвођача финансира „накнадом“, рачуни
ца показује да се „накнада” мора повећати око 20 пута
а просечна нова цена кWх постаје 20% скупља удносу
на постојећу, само откупом енергије из ове две елек
тране. Истовремено учешће енергије у укупној про
изводњи износило би свега око 6%.
Честа је појава, да се вредност будућих инвести
ционих пројеката одређује паушално и на тај начин
ствара погрешна слика у јавности. Када се графички
представља динамика кумулативних трошкова енер
гетских (и сличних објеката), добијају се различите
тзв. „S” криве.
Када се трошак актуализује, на пример на заврше
так градње, потребно је вредности сабрати применом
каматног рачуна. У случају градње кредитним сред
ствима, рачуница зависи од кредитних услова, камата,
интеркаларних камата, трајања градње. Коначна су
ма улагања може постат значајно већа од прве проце
не. Тренутно не постоји повољан инвестициони амби
јент код нас, на шта указује и есконтна стопа Народне
Банке Sрбије, која се ове године креће у распону 11%12%. Потенцијални страни инвеститори се оријентишу
према овој стопи и не налазе бонитет уложеног капи
тала, нарочито имајући у виду тренутне цене елек
тричне енергије у Sрбији. Овакве детаљне прорачуне
очигледно спроводе и потенцијални инвеститори па
најновије информације говоре да је пројекат ветро
елелектране код Вршца померен за неке боље дане,
а Међународна банка за обнову и развој (ЕБРД) обја
вљује да није више заинтересована за инвестирање
ТЕ Колубара Б. Очигледно има разлога што се тешко
или никако не налазе „стратешки“ партнери за зајед
ничка улагања.

Соларна електрана на југу Србије
Соларна фотонапонска електрана на југу Србије, на
јављивана је као будућа највећа соларна електрана
на свету, два пута већа од тренутно највеће у пустињи
Мојаве у Калифорнији. Потписан је прелиминарни
уговор са фирмом Сецурум Еqуитy Партнерс са седи
штем на Кајманским Острвима и Малти. Процењена
вредност инвестиције износи 2 милијарде Еур, са по
вршином колектора на 3000 хектара. Соларна елек
трана од почетка је изазвала подозрење у круговима
енергетичара. Идеја је по свему судећи доживела не
успех а најављена је тужба против Србије, са одштет
ним захтевом од 160 милиона Еура од стране иностра
не фирме. Електрана овог типа има одређене сличне
погонске карактеристике у односу на електроенергет
ски систем са мањим искоришћењем снаге (око 10%).
Производња је директно условљена интензитетом ин
солације, значи метеоролошким фактором. Проблем
уклапања овакве електране је смештање оваквог изво
ра у дневни распоред ангажовања електрана у систе
му, балансирање са великим дневним осцилацијама
снаге и релативно мало временско искориштење опре
ме. Симулација рада у систему сигурно би указала на
потребу изградње реверзибилног постројења можда и
веће снаге од споменуте хидроелектране Бистрица,
која је потребна да прати ветроелектрану веће снаге.
Економски проста рачуница, аналогно примеру ве
троелектране полази од подстицајне цене коју елек
тропривреда треба да плати електрани од 16,25 цЕу.
Са трошковима преноса, дистрибуције, те губицима
у мрежи ова енергија стиже до струјомера потроша
ча по цени нешто преко 21 цЕу или ако је претходно
акумулирана у пумпно акумулационом постројењу
достиже цену од 30 цЕу. Иначе индикативне цене за
услуге пумпања за ново постројење Бистрица се спо
мињу на нивоу 18 цЕу, што процењене цене диже на
заиста висок ниво. Поређења ради, просечна продај
на цена ЕПС-а у овом тренутку износи 5,3 цЕу. Почет
ком ове године купци имају нову ставку на рачунима,
„накнаду за нове изворе енергије”, 0,044 дин/кWх, која
за сада не представља значајну ставку (око 20 динара
по просечном рачуну).
ЈАНУАР 2014.

Глобални трендови
производње електричне енергије
из обновљивих извора
Међународна агенција за енергију извештава, наво
дећи мноштво примера, да се у последње време, про
изводња електричне енергије из обновљивих извора,
значајно успорава, укидају се или смањују подстицај
не мере у већини европских земаља. Узрока нарав
но има више, али су кључни финансијске природе.
Земље које предњаче у примени обновљивих извора,
нажалост су истовремено значајно оптеретиле кућне
буџете и трошкове привреде за електричну енергију.
Грчка уводи допринос од 54 евра за свако домаћин
ство намењено новим изворима. Наводи се да је ра
чун данског потрошача три пута већи од америчког.
Домаћинство у Немачкој која је један од лидера у при
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мени нових извора плаћа 26,5 цЕу по kWh, Холандија
18 цЕу док је Француска међу јефтинијима са 13 цЕу.
Истовремено се констатује да у погледу испуштања
гасова који изазивају ефекат „стаклене баште“, није
постигнуто значајно смањење. У условима економске
кризе, у Европи шансу користи угаљ као јефтиније го
риво и доживљава ренесансу. У Америци доминацију
чврсто држи природни гас подржан гасом из уљних
шкриљаца. Гас је при том у Америци много јефтини
ји него у Европи, што значајно спутава конкурентну
моћ европске привреде, стешњену између америчких
произвођача и конкуренције са Далеког Истока.

Стварни потенцијал
обновљивих извора у Србији
До данас је урађено обиље студијског и истраживач
ког материјала и анализа које одређују стварни потен
цијал класичних и нових, оновљивих извора енерги
је. Од суштинског значаја су актуелна сагледавања и
информације из ове области, све у циљу утврђивања
реалних стратегија, сада и у будућности.
Појмови као геолошке резерве, технички искори
стив, економски искористив потенцијал и слично, у
одређеној мери су променљиве категорије и зависне
од нових открића, али као што видимо од ново уведе
них ограничења. Данашње спознаје ипак су кључне за
будућа сагледавања. Нажалост срушен је некадашњи
мит о енергетски богатој Србији. Предвиђајући пер
спективу „обновљиваца”, од кључне је важности про
ценити економски искористиве потенцијале, не зава
равајући се категоријама као што су укупни билансни
потенцијали, најчешће много веће цифре. Летимичан
поглед нас обавештава да је најзначајнији обновљиви
извор хидроенергија искориштен са годишњом произ
водњом од око 10 TWh годишње. Економско исплатив
преостали потенцијала (мини, средње и велике ХЕ)
је реда производње једног Ђердапа(5). Преостале би
лансне ресерве угља су значајне и крећу се у распону
65-70% до сада утрошених. Резерве угља на Косову су
големе и до сада неут
 рошене (11 милијарди тона), али
је судбина овог горива крајње недефинисана. Потен
цијал биомасе различитих видова и примене је веома
значајан, нарочито у Војводини. Детаљна анализа је
озбиљан подухват. Укупан ергетски потенцијал про
цењује се на 3.389.223 тона еквивалентне нафте (тое).
Енергија ветра покушава да постане конкурентна а
економска оправданост се мора доказивати од лока
ције до локације, обавезно имајући у виду потребу да
се њена производња избалансира са остатком систе
ма. Сунчево зрачење представља значајан извор чи
сте енергије. Цена фотоволтаичних панела непрестано
пада па и економичност производње расте. Слично ве

СТРУЧНИ РАДОВИ

89

троелектранама нужно је адекватно решити биланси
рање и електроенергетско уклапање у систем. Велики
неискоришћени потенцијал лежи у непосредној кон
верзији сунчеве енергије у топлотну енергију.
Закључно се може рећи да је постојећа енергетска
статистика и база, доста неусаглашена и не и довољ
но поуздана за процену оптималних сценарија пер
спективног развоја.
Нацрт Стратегије развоја енергетике Србије до 2025.
са визијом до 2030 претпоставља пораст потрошње и
производње и потрошње електроенергије од 10,5% од
носно 16,6% до 2030. Ово је сасвим скроман тренд пора
ста и привидно га није тешко остварити. Предвиђа се
учешће обновљивих извора од 27%. Помиње се листа
кандидата нових електрана које треба изградити у са
гледаном периоду. Између осталог и 191 мини хидрое
лектране, збирне снаге 387 МW. Између редова треба
прочитати, да ће неколико термоелектрана изаћи из
погона (ТЕНТ А1, А2, ТЕ Морава, ТЕ Колубара, Панон
ске електране...).Просечна старост наших електрана
у овом тренутку је 25 и више година. Ускоро ступа на
снагу Директива ЕУ о великим ложиштима, која ће
очекивано, са својим захтевима изазвати велику по
метњу у Источној Европи, наравно и у Србији. Биће
потребно издвојити значајне средства да се задовоље
наметнуте норме.

Закључак
Учешће нових, обновљивих и чистих извора елек
тричне енергије, извесно ће се у будућности повећа
вати. Динамика ће нажалост бити мање извесна и
зависна од мноштва фактора. Мултидисциплинар
ност и ангажовање струке из различитих области
има кључну улогу при налажењу решења која успешно
дају компромис искоришћења енергетског потенци
јала у сагласности са еколошким, сигурносним и дру
штвеним захтевима. Пут ће бити трновит, као
уосталом и пут рехабилитација укупне енергетике
у земљи. Проблеми енергетике, нагомилани у дужем
периоду, финансијски положај електропривреде, пари
тети енергената, и читав низ других проблема, по
ставиће искушења у будућности. Кораци не морају би
ти мерени „мега“ мерама. Малим, али домаћинским
корацима, налажењем програма по сопственој мери,
може се такође успешно стићи на циљ, кроз равноте
жу могућности и жеља. Искуства појединих а сличних
по величини земаља речито сведоче о томе.

*дипл.инж.ел. запослен у Електровојводини – Нови
Сад. Предавање одржано 12. децембра 2013. године у
мултимедијалној сали Регионалног центра Нови Сад
– Инжењерске коморе Србије.
ЈАНУАР 2014.

