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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,
Но ва 2014. го ди на је не са мо сти гла, већ „од ра ди ла“ 

свој пр ви ме сец, али и по ред то га пр во што ра дим у 
овом увод ни ку је да вас осло вим са „дра ге ко ле ги ни
це и дра ге ко ле ге“, а дру го, да у 2014. го ди ни бу де мо 
здра ви и ве се ли, да има мо пу но по сла и ни шта ма ње 
успе ха, не са мо на по слов ном пла ну, не го и на при
ват ном, јед но без дру гог не мо же, јер је то нер аски
ди ва ве за. 

По ли ти ча ри, сви од ре да, нас упо зо ра ва ју, да не ка
жем – пла ше, да ће 2014. го ди на би ти го ра и те жа од 
од ла зе ће, а ка ква је ова би ла, не ћу ни да вас под се
ћам – све сте са ми ви де ли и осе ти ли. Оно што ја оче
ку јем од 2014. го ди не је да бу де до не сен „но ви не и
мар ски за кон“, ма да сам, искрен да бу дем, ве ро вао да 
ће га Скуп шти на усво ји ти пре ис те ка 2013. Али ни је. 
У Ми ни стар ству гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма ка жу 
да ће пре ис те ка ја ну а ра би ти от по слат пре ма До му 
На род не Скуп шти не под име ном – За кон о пла ни ра
њу, про јек то ва њу и из град њи. 

Што се ти че Ко мо ре, оче ку јем „та ла са ње“, јер по сто
ји ма ли број чла но ва, да не ка жем ша чи ца, ко ја же ли 
да је фраг мен ти ра, да бу дем пот пу но ди рек тан, ко ја 
же ли да је „рас фор ми ше“. То су по ку ша ва ли уче ству
ју ћи или са ра ђу ју ћи на из ра ди „не и мар ских за ко на“. 
На рав но да смо те раз дру жу ју ће еле мен те, ак ци је и 
ак тив но сти – при ме ти ли и по сле раз го во ра и до го
во ра у на шем ре сор ним ми ни стар ству и са ре сор ном 
ми ни стром, на шли смо за јед нич ко и нај бо ље ре ше
ње, а то је да ће Ин же њер ска ко мо ра Ср би је и на да ље 
оста ти у нај ва жни јем не имар ском до ку мен ту – За ко
ну о пла ни ра њу, про јек то ва њу и из град њи. То дру гим 
ре чи ма зна чи да ле ги сла тив на, а ти ме и дру штве на 
по зи ци ја Ко мо ре оста је не про ме ње на. Зна чи, из бо
ри ли смо се за нај ва жни ју, али и не до вољ ну по зи ци
ју. Са да нам сле ди да се сви за је дно и на оку пу, по
тру ди мо да ту по зи ци ју уна пре ди мо. Да по ста не мо 
мно го ви дљи ви ји и при сут ни ји у јав ном и по слов ном 
жи во ту Ср би је, ка ко бисмо у пу ном све тлу по ка за ли 
оно што смо од би ли то ком сво је пр ве де це ни је по
сто ја ња – нај ве ћи и нај зна чај ни ји не и мар ски, кре
а тив ни и ин те лек ту ал ни по тен ци јал Ср би је. То ни је 
са мо те жња 26.000 ин же ње ра, на ших чла но ва, не го 
оба ве за пре ма са да шњо сти, још ви ше оба ве за пре
ма бу дућ но сти.

У на ред них 11 ме се ци ин тен зив но ће мо ра ди ти на 
три глав на ко ло се ка – пер ма нент ној еду ка ци ји, ли
цен ци ра њу и уну тарсек циј ској ре о рга ни за ци ји, да
ка ко, не за по ста вља ју ћи ни је дан дру ги сег мент или 
сек тор Ко мо ре. Кад је реч о по сти за њу ви со ких ком
пе тен ци ја свих на ших чла но ва кроз пер ма нент но 
уса вр ша ва ње, већ се ин тен зив но ра ди на до но ше њу 
по треб них до ку ме на та, од про гра ма за сва ку де лат
ност, пре ко про це ду ра за из во ђе ње обу ке, до вред но
ва ња и оце њи ва ња по ла зни ка, та ко зва ног, бо до ва
ња. Фор ми ра ли смо и „Ве ли ку ко ми си ју“ ко ја ће се 
ба ви ти пре и спи ти ва њем опи са по сто је ћих и утвр
ђи ва њу пред ло га но вих вр ста ли цен ци од го вор них 
пла не ра, ур ба ни ста, про јек та на та и из во ђа ча ра до
ва. Ка да је реч о „ре ор га ни за ци ји“ она се, пре све га, 
од но си на две ве ли ке ма тич не сек ци је Про јек та на
та и Из во ђа ча ра до ва, од ко јих се оче ку је да се нај о
збиљ ни је по за ба ве и пред ло же но ву уну тарсек циј
ску орга ни за ци ју.

Бес по сли ца и бес па ри ца ко је тре су Ср би ју, уз др ма
ле су и ка су Ко мо ре, јер је оче ки ва ни при лив сред
ста ва од чла на ри не и дру гих при хо да ско ро за пе ти
ну ма њи од пла ни ра ног. Ме ђу тим, то ни је ути ца ло 
на ре а ли за ци ју ни јед ног про гра ма, ни јед не пла ни
ра не ак ци је, на про тив. На и ме, ово ће би ти пр ва го
ди на да ће бу џе ти ма тич них сек ци ја би ти до кра ја 
ис пра жње ни, што зна чи да су сви пла ни ра ни про
гра ми и ре а ли зо ва ли. То да је сред ста ва ма ње, а да 
су про гра ми и пла но ви ра да и фи нан си ја ре а ли зо ва
ни до кра ја, ус пе ли смо сма ње њем рас хо да и штед
њом и по ду би ни, и по ши ри ни, це ле Ко мо ре. То је 
на „сво јој ко жи“ осе тио и „Гла сник“, по што ће се по
ја ви ти у елек трон ском фор ма ту, не и у штам па ном, 
чи ме је уште ђе но 85 од сто сред ста ва од це не штам
па ног бро ја.

У го ди ни ко ја до ла зи по себ но ће мо ин тен зи ви ра ти 
по сло ве на обез бе ђе њу по слов ног про сто ра за све ре
ги о нал не цен тре. Тач но је да је би ло из ве сних за сто ја 
на том пла ну, али не из фи нан сиј ских раз ло га, по што 
су сред ства од ра ни је обез бе ђе на (не из кре ди та, не го 
ис кљу чи во од соп стве них при хо да), већ из фор мал
них раз ло га, имо вин скоправ не про ви ни јен ци је. Са
да је тај про блем ре шен и кре ће мо да обез бе ђу је мо 
кров над гла вом на шим кан це ла ри ја ма у Су бо ти ци, 
Кра гу јев цу, Чач ку, Кра ље ву, Ва ље ву.  ■
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ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

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 44.755

ПОРАСТ БРОЈА чЛАНОвА КОМОРЕ 
У ПЕРИОДУ ОД 2003. ДО 2013. гОДИНЕ

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО МАТИчНИМ СЕКЦИЈАМА

■ ИЗвођАЧИ рАДовА 15.998

■ ИЗвођАЧИ рАДовА (виша) 1.621

■ пројЕКТАНТИ 20.443

■ УрБАНИСТИ 1.383

■ пЛАНЕрИ 238

ЛИЦЕНЦЕ 
чЛАНОвА КОМОРЕ

■ ИЗвођАЧИ рАДовА 17.762

■ ИЗвођАЧИ рАДовА (виша) 1.791

■ пројЕКТАНТИ 23.572

■ УрБАНИСТИ 1.392

■ пЛАНЕрИ 238

УКУПНО 44.755

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО СТРУКАМА

■ АрхИТЕКАТА 5.240

■ ГрАђЕвИНАцА 9.039

■ ЕЛЕКТроИНжЕњЕрА 4.984

■ МАшИНАцА 4.316

■ оСТАЛИх СТрУКА 2.443

УКУПНО 26.022

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО РЕгИОНИМА

■ СУБоТИцА 1.189

■ НовИ САД 3.926

■ БЕоГрАД 13.747

■ КрАГУјЕвАц 1.428

■ вАљЕво 859

■ ЧАЧАК 909

■ КрАљЕво 1.124

■ НИш 2.745

■ КоСовСКА МИТровИцА 95

УКУПНО 26.022
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ТРАГОМ ДОГАЂАЈА
–  На Ко па о ни ку 19. пут одр жа ни су сре ти про стор них пла не ра (6); Одр жан Са бор ге о де та цен трал не 

Ср би је (7); 14. Да ни ар хи тек ту ре Ни ша; Раз вој одр жи ве енер ги је у Ју го и сточ ној Евро пи (8); Беч
ки Yo.V.A.3 за хва љу ћи ИКС у Бе о гра ду (9); Са о бра ћај у гра до ви ма ју го и сточ не Евро пе; Ва си Н. 
Кре со ви ћу „Та ба ко вић 2013“ (10); Ве ли ка на гра да Са ло на – За во ду за ур ба ни зам Вој во ди не (11); 
У Кра гу јев цу одр жа на Ге о дет ска ра ди о ни ца (12); Руским инвеститорима нудимо профит (13); 
Ин те грал но про јек то ва ње и здра ве згра де нул те еми си је СО2 (15); Осми пут додељена „Награда 
Ранко Радовић“ (16); Обез бе ђе но 2.900 ула зни ца; Лич не пре зен та ци је по ста ви ло 5.059 чла но ва (17)

КРУПАН ПЛАН
18 – Циљ Коморе је да заштити струку

СКУПШТИНА
24 –  Финансије стабилизационе, програми офанзивни
32 –  План и програм рада Инжењерске коморе Србије за 2014. годину
34 –  Финансијски план Ин же њер ске ко мо ре Ср би је за 2014. го ди ну
38 –  Полиса осигурања одговорности

ГО ВО РЕ ЧЕЛ НИ ЦИ МС
38 –  Подсекција ОТС добија одељења по струкама
40 –  Потребан 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 са рад њу до бр жег пре по зна ва ња про бле ма уну тар стру ке
46 – Ре спек та бил ни члан три ме ђу на род не ор га ни за ци је

МЕРИДИЈАНИ
48 – У Бечу одржана 41. седница ИО ECEC

– Де сет го ди на по сто ја ња КИ ИПБ
49 – У Но вом Са ду одр жан са ста нак ИИРС
50 – Тех нич ка ко мо ра Грч ке и ECEC обе ле жи ли ју би лар не го ди шњи це
51 – Ин же њер ска ко мо ра Цр не Го ре oбележила 12 го ди на по сто ја ња
52 – Пер ма нент но обра зо ва ње у цен тру па жње

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 – Вр ше ње тех нич ког пре гле да обје ка та и из да ва ње упо треб не до зво ле
80 –  Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра 

Ауто пу та Е761, де о ни ца По ја те – Пре љи на
86 –  Тех нич ки и еко ном ски иза зо ви но вих и об но вљи вих из во ра енер ги је 

на енер гет ском тр жи шту – под руч је Вој во ди не
НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ: Спорт ски цен тар Фуд бал ског са ве за Ср би је у Ста рој Па зо ви, 
који су пројектовале Гор да на Ва си ље вић Ми ло ва но вић и Све тла на Ка ра но вић из Са о бра ћај ног 
ин сти ту та ЦИП, награђен је годишњим признањем Коморе
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На Ко па о ни ку 
19. пут одр жа ни 
су сре ти просторних
планера

Струч ни скуп „Су сре ти про стор них пла не ра Ср би
је 2013“, одр жан је од 2 – 4. ок то бра на Ко па о ни ку, 
а у ор га ни за ци ји Из вр шног од бо ра Ма тич не сек
ци је планерa. Су сре ти про стор них пла не ра ор га
ни зо ва ни су по 19. пут и пред ста вља ју на ста вак 
тра ди ци је су сре та ња пла не ра „дру ге Ју го сла ви је“ 
одр жа ва них у Ду бров ни ку.

Те ма Ску па је би ла „Про стор но пла ни ра ње као по
др шка еко ном ском раз во ју Ср би је“, у скла ду са ак ту
ел ном си ту а ци јом у ко јој се од ви ја про цес из ра де про
стор них пла но ва. Проф. др Ми лан Ба че вић, ми ни стар 
при род них ре сур са, ру дар ства и про стор ног пла ни ра
ња Ср би је, по слао је те ле грам по др шке, ко ји је пред
сед ник ИО МС пла не ра, мр Алек сан дар Ву чи ће вић, 
про чи тао на отва ра њу „Сусретa про стор них пла не ра 
Ср би је 2013“. 

Ску пу је при су ство ва ло пре ко 110 по ла зни ка–чла но
ва МСУ, плус, чла но ви Управ ног од бо ра ИКС, Ми ло рад 
Ми ла ди но вић, пот пред сед ник Скуп шти не Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је; проф. др Ми лан Гли шић, пред сед ник ИО 
МС про јек та на та; проф. др Ми лан Пу ни шић, спе ци јал
ни са вет ник ми ни стра при род них ре сур са, ру дар ства и 
про стор ног пла ни ра ња Ср би је; Сло бо дан Пу зо вић, се
кре тар за ар хи тек ту ру, ур ба ни зам и гра ди тељ ство АП 
Вој во ди не; Са ња Чи плић, за ме ни ца се кре та ра за ар хи
тек ту ру, ур ба ни зам и гра ди тељ ство АП Вој во ди не; Ва
лен ти на Арам ба шић, по моћ ни ца се кре та ра за ар хи
тек ту ру, ур ба ни зам и гра ди тељ ство АП Вој во ди не; мр 
Драган Дун чић, ди рек тор Ре пу блич ке аген ци је за про
стор но пла ни ра ње; Ми ро слав Ма рић, пред сед ник Асо
ци ја ци је про стор них пла не ра Ср би је; Љу би ша Ми тић, 
ди рек тор За во да за ур ба ни зам Ниш; Дра ги ца Ар на у
то вић Ак сић, ди рек тор ка Но вог ур ба ни стич ког за во да 
Ре пу бли ке Срп ске; др Не бој ша Сте фа но вић, ди рек тор 
Ур ба ни стич ког за во да Бе о гра да као и пред став ни ци 
Ужи ца, Кра ље ва, Су бо ти це, Но вог Са да, Ни ша, Ва ље ва, 
Кра гу јев ца, пред став ни ци ви ше оп шти на, број них јав
них пред у зе ћа, ре пу блич ких, ло кал них и дру гих ин
сти ту ци ја. Спе ци јал ни гост Ску па пла не ра био је проф. 
др Ми о драг Зец, ре дов ни про фе сор Бе о град ског уни
вер зи те та на Фи ло зоф ском фа кул те ту. 

Ак тив но сти Из вр шног од бо ра Ма тич не сек ци је пла
не ра су се од апри ла до сеп тем бра 2013. го ди не ве ли ким 
де лом од но си ле на ор га ни за ци ју овог тра ди ци о нал ног 
Струч ног ску па (из бор те ме Ску па, пре глед при ја вље
них те ма са ода би ром пре да ва ча, при пре ма про гра ма 

и по треб них оба ве ште ња, бла го вре ме но ин фор ми са ње 
члан ства о пред сто је ћим ак тив но сти ма...). 

Те ма ово го ди шњег Струч ног ску па ре а ли зо ва на је 
кроз че ти ри се си је, ка ко је про гра мом пред ви ђе но. У 
окви ру пр ве се си је ор га ни зо ван је „окру гли сто“ на ко
ме су, као увод у рас пра ву, по слу жи ла из ла га ња Ми
о дра га Зе ца и Драгана Дун чића. Усле ди ла је ши ро ко 
за сно ва на ди ску си ја, што је би ло и оче ки ва но има ју
ћи у ви ду струк ту ру уче сни ка на окру глом сто лу и об
у хва ти ла је ра зно ли ке по гле де на прак су про стор ног 
пла ни ра ња, од ко јих су не ки: исто риј ски, еко ном ски, 
со ци о ло шки...

Дру га се си ја има ла је те му „Пла ни ра ње и уре ђе ње 
про сто ра у за шти ће ним при род ним до бри ма“, а ба ви
ла се им пле мен та ци јом план ских ре ше ња на Ко па о
ни ку. Те му је пред ста вио Сло бо дан Ми тро вић, дипл. 
инж. арх. кроз из ла га ње хро но ло ги је пла ни ра ња „Ко
па о ник 1962 – 2012. Про стор но – план ски про це си“. Дру

го из ла га ње у овој се си ји је би ло „При род на до бра и 
пре де ли у функ ци ји еко ном ског раз во ја оп шти не Свр
љиг’’ ко је су при пре ми ле ко ле ге из ЈП За вод за ур ба
ни зам Ниш – Ми ли ја на Пет ко вић Ко стић, дипл. инж. 
пејз. арх., Та ма ра Јо ва но вић, дипл. инж. арх. и Ни ко ла 
Ле чић, дипл. инж. арх. 

Се си ја ко ја је би ла пред ви ђе на да се одр жи на те ре
ну са ди ску си јом о им пле мен та ци ји план ских ре ше ња, 
због не по вољ них вре мен ских усло ва одр жа на је у са ли. 
При сут не уче сни ке Ску па је ве о ма за ин те ре со ва ло из
ла га ње о ви ше де це ниј ском освр ту на план ска ре ше ња 
на Ко па о ни ку, где је Ко па о ник са гле дан са два аспек та: 
као на ци о нал ни парк и као ту ри стич ка де сти на ци ја. 
По сле то га, у са рад њи са пред став ни ци ма ЈП „Ски ја ли
шта Ср би је“, уче сни ци ма је омо гу ће но бес плат но ко
ри шће ње жи ча ре до Пан чи ће вог вр ха. Уче сни ци Ску
па, пу ни ис тра жи вач ког ду ха, при хва ти ли су иза зов и 
об и шли те рен ка ко жи ча ром, та ко и пе ши це.

На тре ћој се си ји ана ли зи ра на је „Ме ђу соб на уса гла
ше ност план ских до ку ме на та кроз раз ма тра ње мо гућ
но сти и огра ни че ња“ ко ју су кроз при ме ре из прак се 
пре зен то ва ле ко ле ге из Ур ба ни стич ког за во да Бе о
гра да – др Не бој ша Сте фа но вић, Ма ри ја Ла ло ше вић, 
дипл. инж. арх и тро је дипл. пр. пла не ра Мир ја на 

Једна од сесија била је предвиђена да се одржи 
„на терену“, али неповољни временски услови 
задржали су учеснике у сали
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Не дељ ко вић, Бо жи дар Бо јо вић и Ми лан Цвет ко вић. 
Уче сни ци ма Ску па на овој се си ји је пре зен то ва но и 
сле де ће: При каз ре зул та та Ан ке те о оп штин ским ко
ми си ја ма за пла но ве (мр Ти хо мир Об ра до вић, дипл. 
инж. арх.); Град по ме ри де те та – ма ни фе ста ци ја у 
Сток хол му, Бе о град ски фе сти вал цве ћа и Ур ба не ба
ште Бе о гра да (Ива на Ма рић Ма ли но вић, дипл. по ли
ти ко лог). Бо га то илу стро ва не и ин фор ма тив не пре
зен та ци је су би ле пра во из не на ђе ње, та ко да су уне ле 
при јат ну ат мос фе ру ме ђу уче сни ке Ску па. 

Че твр та се си ја, тре ћег да на Ску па, ба ви ла се „Пла ни
ра њем ин фра струк тур них ко ри до ра у Ср би ји“ у окви ру 
ко је су пре зен то ва не те ме: „За шти та про сто ра у про це
су пла ни ра ња ин фра струк тур них ко ри до ра у Ср би ји“ 
(МА Ду шан Шљи ван ча нин, дипл. пр. пла нер), као и 
„Ме то до ло шкоструч ни при ступ у из ра ди про стор них 
пла но ва под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур них 
ко ри до ра“ са при ка зом сле де ћих про стор них пла но
ва: Из ме на и до пу на Про стор ног пла на под руч ја по
себ не на ме не тран сна ци о нал ног га со во да „Ју жни ток’’ 
(мр Мир ја на Ке ре бић, дипл. пр. пла нер); Про стор ни 
план под руч ја по себ не на ме не вод ног пу та хи дро е
нер гет ског си сте ма ка на ла Ду навМо ра ва (Мр Ђор ђе 
Ми лић, дипл. пр. пла нер) и Про стор ни план под руч ја 
по себ не на ме не за да ле ко во де (Зо ри ца Са на дер, дипл. 
инж. ел.). Пре зен та ци је за сно ва не на прак тич ним ис
ку стви ма из ра де пла но ва иза зва ле су мно га пи та ња 
и ко мен та ре ко ле га из пу бли ке, та ко да је бо га та ди
ску си ја обе ле жи ла че твр ту се си ју.

Мо де ра то ри се си ја су би ли: мр Алек сан дар Ву чи
ће вић, Сло бо дан Ми тро вић и мр Ђор ђе Ми лић. Уче
сни ци Струч ног ску па су ак тив но пра ти ли из ла га ња 
и укљу чи ва ли се у ди ску си ју, та ко да се рад на Ску пу 
мо же оце ни ти као ин тер ак ти ван. Ма те ри јал са Ску па 
се мо же пре у зе ти на сај ту Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је: www.ingkomora.org.rs/planeri/download/SusretiPros
tornihPlaneraKopaonik2013.zip

За кључ ним раз ма тра њем пред сед ни ка ИО МСП, мр 
Алек сан д ра Ву чи ће ви ћа и отво ре ном сед ни цом Из вр
шног од бо ра Ма тич не сек ци је пла не ра, ко јој су мо гли 
да при су ству ју сви уче сни ци Ску па, за вр ше ни су „Су
сре ти про стор них пла не ра Ср би је 2013“. На отво ре ној 
сед ни ци су раз ма тра на ак ту ел на пи та ња и про бле ми 
ко ји се су сре ћу у прак си из ра де про стор них пла но ва, 
укљу чу ју ћи и осврт на из ра ду За ко на о пла ни ра њу и 
изград њи. Скуп про стор них пла не ра на Ко па о ни ку из
у зет но је по зи тив но оце њен ме ђу уче сни ци ма. 

 Ива на Ла зин

ОдржанСаборгеодета
цен трал не Ср би је

Са бор Удру же ња ге о де та цен трал не Ср би је, 12. по 
ре ду, одр жан је 5. ок то бра у Аран ђе лов цу. Са бо ру 
је при су ство ва ло ви ше од 150 чла но ва и го сти ју. 

До ма ћин Са бо ра би ла је Слу жба за ка та стар не
по крет но сти Аран ђе ло вац Ре пу блич ког ге о дет
ског за во да.

Удру же ње ге о де та цен трал не Ср би је (УГЦС) јед но је 
од нај ор га ни зо ва ни јих стру ков них удру же ња у Ср би ји, 
ко је јед ном го ди шње, а у скла ду са усво је ним пла ном 
и про гра мом ра да и де ло ва ња, ор га ни зу је оку пља ње 
сво јих чла но ва ко је се зо ве – Са бор, па зе ћи да до ма
ћин увек бу де из но вог, дру гог, гра да. У скло пу Са бо ра 
ор га ни зу ју се струч на пре да ва ња, про мо ци је струч
не ли те ра ту ре, струч них ча со пи са и од го ва ра ју ће пу
бли ци сти ке. У струч ном де лу Са бо ра би ло је пред ви
ђе но да се одр жи струч но пре да ва ње – „Пре зен та ци ја 
бес пи лот них аеро фо то гра ме триј ских си сте ма (БАС)“. 
С об зи ром да је вре ме тра ја ња пре зен та ци је ду же од 
180 ми ну та, до го во ре но је да ће се струч ни део Са бо
ра ор га ни зо ва ти на Ге о дет ској ра ди о ни ци за ка за ној 
да се одр жи 26. но вем бра у Кра гу јев цу. 

До ма ћин Са бо ра увек се по тру ди да чла но ве Удру же
ња и го сте упо зна са зна ме ни то сти ма свог ме ста кроз 
„ин фор ма тив ну про ме на ду“, што је учи ње но и ово га 
пу та. Та ко су уче сни ци 12. Са бо ра об и шли Ри со вач ку 

пе ћи ну у ко јој су про на ђе ни број ни фо сил ни оста ци 
жи во ти ња из ле де ног до ба, ме ђу ко ји ма су и пе ћин
ски ме двед, пе ћин ски лав, је лен, ма мут, но со рог,... Ри
со вач ка пе ћи на не по но вљи ве ле по те и тај но ви то сти 
про гла ше на је за кул тур но и при род но до бро од из у
зет ног зна ча ја. Сле де ћа де сти на ци ја је би ло Га ра шко 
је зе ро, ве штач ка аку му ла ци ја, ло ци ра на на па ди на
ма Бу ку ље, ко ја слу жи као снаб де вач во дом за пи ће 
Аран ђе лов ца и јед ног бро ја окол них се ла. На кра ју ту
ри стич коин фор ма тив не мар шру те по се ћен је и хо тел 
„Из вор“. Овај пре сти жни хо тел скоту ри стич ки цен тар, 
ар хи тек ту ром, мо дер ним ен те ри је ром, ве ли ким бро
јем са др жа ја – кон гре сни цен тар итд. је но си лац ви ше 
пре сти жних на гра да ме ђу ко ји ма и на гра да Но во сад
ског сај ма за нај бо љи хо тел у Ср би ји за 2011. го ди ну.

Све тро шко ве око ор га ни за ци је Са бо ра сно си Удру
же ње ге о де та цен трал не Ср би је. Кад смо код фи нан

Поред „рада“ у сали (ресторан „Александар“), 
још је лепше било на обиласку природних лепота 
око Аранђеловца
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си ја, мо ра мо да на гла си мо, да се тро шко ви ра да Удру
же ња фи нан си ра ју из го ди шње чла на ри не, али и уз 
по моћ спон зо ра. Из та ко при ку пље них сред ста ва Удру
же ње сво јим чла но ви ма обез бе ђу је на го ди шњем ни
воу, по ред Са бо ра и дру же ња у при ро ди, и свој лист 
„Ге о дет ски бил тен“ и по слов ни ка лен дар за на ред
ну го ди ну. Ово го ди шњи Са бор одр жан је у ре сто ра ну 
„Алек сан дар“ по зна том по сво јој екс клу зив но сти, иде
ји, по ло жа ју, ам би јен ту, уго сти тељ ској по ну ди, као и 
обе леж ји ма ди на сти је Ка ра ђор ђе вић.

12. Са бо ру Удру же ња ге о де та цен трал не Ср би је као 
го сти би ли су при сут ни Бра ни слав Ву ја нац, пот пред
сед ник Са ве за ге о де та Ср би је, мр Ду шан Ми нић, пред
сед ник Удружења ур ба ни ста Ср би је, Бо јан Ра до вић, 
пред сед ник оп шти не Аран ђе ло вац, Ни ко ла Ус тић, на
чел ник оп штин ске упра ве, као и дру ге ува же не ко ле ге 
из про свет ног и при вред ног сек то ра.

 Стан ко Бо жи ло вић

14. Да ни 
архитектуреНиша

У пе ри о ду од 15. ок то бра до 1. де цем бра Дру штво 
ар хи те ка та Ни ша у су ор га ни за ци ји са Ин же њер
ском ко мо ром Ср би је – Ре ги о нал ним цен тром у 
Ни шу, од но сно, Под сек ци јом ди пло ми ра них ин
же ње ра ар хи тек ту ре ор га ни зо ва ли су ма ни фе ста
ци ју – „14. Да ни ар хи тек ту ре Ни ша“. Сва де ша ва ња 
токoм 47 да на тра ја ња Ма ни фе ста ци је би ла су у 
Га ле ри ји Дру штва ар хи те ка та Ни ша (ДАН). 

Но вим кон цеп том ко јим је уса гла ше на из ме ђу Дру
штва ар хи те ка та Ни ша и су ор га ни за то ра, ма ни фе ста
ци ја пре ра ста у ви ше сед мич ни збир до га ђа ја у окви
ру ко јег је у про сто ру Га ле ри је ДАН при ка за но шест 
из ло жби, са пра те ћим пре да ва њи ма, сту дент ском ра
ди о ни цом и струч ном рас пра вом. 

14. Да ни ар хи тек ту ре Ни ша, за по че ти су изложбoм 
нај по зна ти јег срп ског брач ног па ра ар хи те ка та – Ми
ле ни је и Дар ка Ма ру ши ћа. Из ло жба ар хи тек ту ре Ми
ле ни је и Дар ка Ма ру ши ћа на 27 па ноа пред ста вља 
са мо ма ли, али ре пре зен та ти ван, при каз бо га тог ар
хи тек тон ског опу са овог ства ра лач ког па ра. Сле де ћег 
да на 16. ок то бра, у ам фи те а тру Гра ђе винско – ар хи
тек тон ског фа кул те та Ни шког уни вер зи те та, про фе сор 
Дар ко Ма ру шић, одр жао је отво ре ни час – пре да ва ње 
под на зи вом „Од конк тек ста до кон цеп та – Ар хи тек
ту ра Ми ле ни је и Дар ка Ма ру ши ћа“.

Дру га из ла гач ка ма ни фе ста ци ја пред ста ви ла је 
при каз де ла по став ке са 8. Бе о град ске ин тер на ци
о нал не не де ље ар хи тек ту ре – BИNA 2013. У окви ру 
по став ке су при ка за не две из ло жбе – „Кон кур си у 
Ср би ји 2012 – 2013. го ди на“ – пред ста вља при каз одр
жа них кон кур са у Ср би ји у јед но го ди шњем пе ри о ду, 
а у ор га ни за ци ји Удру же ња ар хи те ка та Ср би је, док 

изложба „Мо дер ни зам у Ср би ји“ представља рад сту
де на та пр ве го ди не ди плом ских ака дем ских сту ди ја 
ма стер 2010/11. Ар хи тек тон ског фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду, у окви ру из бор ног пред ме та Са вре
ме на ар хи тек ту ра: мо дер ни зам у Ср би ји. Из ло жбу 
је при пре е ми ла Гру па Do.co.мo.мo. Sr bi ja ко ја је на
ци о нал на сек ци ја „Ме ђу на род не рад не гру пе за до
ку мен та ци ју и кон зер ва ци ју гра ђе ви на, ме ста и це
ли на мо дер ног по кре та у ар хи тек ту ри“ Do.co.мo.мo. 
In ter na ti o nal.

Истог да на, за по че та је и сту ден тска ра ди о ни ца под 
на зи вом „Мо дер на схва та ња“ ко ја је тра ја ла до за вр
шни це ма ни фе ста ци је.

Из ло жба „Ар хи тек ту ра на мар ги на ма“ ауто ра, исто
ри ча ра умет но сти Мар ка Сто ја но ви ћа и Ср ђа на Га
ври ло ви ћа, дипл,арх.инж. из Бе о гра да, би ла је тре ћи 
из ла гач ки до га ђај. У окви ру отва ра ња, Мар ко Сто ја но
вић је одр жао пре да ва ње на те му из ло жбе – Мар ги на

ли зо ва на ар хи тек ту ра. Че твр та из ло жба је би ла ве за
на за про мо ци ју књи ге „Ар хи тек та Ју ли јан Љ. Дју пон, 
ни шки пе ри од“, ауто ра Зо ра на Че ме ри ки ћа, дипл.арх.
инж. Пе та из ло жба је на ста ла у про дук ци ји про јект
ног би роа „Фор ма ан ти ка“ из Ни ша у по след њих 20 
го ди на, док је по след ња, ше ста из ло жба у ни зу ко јом 
су за тво ре ни 14. Да ни ар хи тек ту ре Ни ша би ла из ло
жба ра до ва на ста лих на Сту дент ској ра ди о ни ци „Мо
дер на схва та ња“. 

 Александар Панчић

Развојодрживе
енергије
у ју го и сточ ној Евро пи

У Бе о гра ду је 18. ок то бра, у хо те лу „Me tro pol Pa la
ce“, одр жа на кон фе рен ци ја „Раз вој одр жи ве енер
ги је у Ју го и сточ ној Евро пи“ ко јој је при су ство ва ло 

Студенти архитектуре вредно су радили у радионици 
„Модерна схватања“ и све „произведено“ су показали/
приказали на веома успелој изложби
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пре ко 150 пред став ни ка ин сти ту ци ја којe се ба ве 
овом про бле ма ти ком. На Кон фе рен ци ји су уче
ство ва ли, по ред пред став ни ка Ср би је, и го сти из 
Не мач ке, Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, Сло ве
ни је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Аустри је, Ре пу бли ке 
Срп ске, Ита ли је, Сло вач ке и Хр ват ске. 

По тре ба за енер ги јом је сва ким да ном све ве ћа, док 
се по сто је ћи ми не рал ни из во ри енер ги је из да на у 
дан сма њу ју, па се об но вљи ви из во ри енер ги је на
ме ћу као је ди но одр жи во ре ше ње, по што су би о ма са, 
ге о тер мал на енер ги ја, енер ги ја ве тра, во да и со лар
на енер ги ја, прак тич но не ис црп ни из во ри енер ги
је. У на шој зе мљи, до ма ћин ства тро ше 2,5 пу та ви ше 
енер ги је по ква драт ном ме тру стам бе ног про сто ра не
го до ма ћин ства у се вер ном де лу Евро пе. Пре ма то ме, 
ми смо уво зно за ви сна зе мља, по што се уво зи ви ше 
од тре ћи не по треб них енер ге на та. У апри лу ове го
ди не до нет је за кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер
ги је, по ко ме је оба ве за на ше зе мље да уште ди нај
ма ње 10 од сто бру то фи нал не по тро шње енер ги је до 
2018. го ди не. Још смо у оба ве зи да сма њи мо еми си ју 
угљенди ок си да за 10 про це на та до 2030. го ди не. По
ред то га, на ша зе мља, до 2020. го ди не тре ба да удео 
об но вљи вих из во ра енер ги је у про из вод њи по ве ћа са 
21 на 27 про це на та.

Све су то пла но ви и ди рек ти ве ко је Ср би ја мо ра да 
пра ти ка ко би се до 2020. го ди не при бли жи ла нор ма
ма ко је је про пи са ла ЕУ. Са рад ња у Ју го и сточ ној Евро
пи, и стра те шко парт нер ство као и да ље уна пре ђе ње 
за ко но дав ног си сте ма, нео п ход ни су за оства ри ва ње 
ових ци ље ва. Са рад ња из ме ђу зе ма ља Ју го и сточ не 
Евро пе ко је спро во де ме ђу на род не про јек те и ко ри
сте по слов не мо гућ но сти, тре ба да убр за и по бољ ша 
тре нут ну си ту а ци ју, ка ко би све зе мље Ју го и сточ не 
Евро пе по бољ ша ле сво је кон ку рент ске пер фор ман
се, по ста ле кон ку рент ни је у окви ру Европ ске уни је.  
Рад Кон фе рен ци је ор га ни зо ван је кроз две па нел рас
пра ве/пре зен та ци је са укуп но 15 из ла га ча. Пр ви па нел 
је био на сло вљен са „Стра те шки прав ци раз во ја одр
жи ве енер ги је у зе мља ма Ју го и сточ не Евро пе“ и имао 
је осам из ла га ча, док је дру ги озна чен као „Иза зо ви 
им пле мен та ци је одр жи ве енер ги је и ка ко их пре ва
зи ћи“, са се дам из ла га ча. 

Те ме пр вог па не ла су би ле: Ко ли ко су енер гет ска 
ефи ка сност и об но вљи ви из во ри енер ги је за сту пље ни 
у на ци о нал ним стра те ги ја ма раз во ја енер ге ти ке зе ма
ља Ју го и сточ не Евро пе? Ко ли ко да ле ко су сти гле зе мље 
Ју го и сточ не Евро пе у спро во ђе њу про гра ма енер гет ске 
ефи ка сно сти и об но вљи вих из во ра енер ги је? Енер гет
ска по ли ти ка и по ли ти ка жи вот не сре ди не у зе мља
ма Европ ске уни је; Ка ко на пред на би о го ри ва ути чу 
на раз вој би о е ко но ми је? На ко ји на чин су на ци о нал
не енер гет ске стра те ги је зе ма ља чла ни ца Цен трал но
е вроп ске ини ци ја ти ве ускла ђе не са ЕУ 2020 ци ље ви
ма? Ко ји про це нат из бу џе та из два ја ју вла де зе ма ља 
Ју го и сточ не Евро пе за енер ги ју из об но вљи вих из во ра? 
Дру ги па нел имао је сле де ћи па кет те ма: Раз вој на ци

о нал них ак ци о них пла но ва за енер гет ску ефи ка сност 
и об но вљи ве из во ре енер ги је; Feed – in та ри фе у Ср би
ји; Ко ји су на чи ни фи нан си ра ња про је ка та из обла сти 
одр жи ве енер ги је и енер гет ске ефи ка сно сти – зна чај 
ло кал них, ре ги о нал них и европ ских фон до ва; Би о ма са 
као ве ли ки по тен ци јал одр жи ве енер ги је; Ма ле хи дро
е лек тра не – мо гућ ност за „ма ле“ ин ве сти то ре; Ка ква су 
до са да шња ис ку ства ко ри шће ња га сне ко ге не ра ци је у 
Ср би ји? и Ка ко сти му ли са ти ко ге не ра ци ју?

Јо ван Ми лић, дипл. инж. маш.
уче сник Кон фе рен ције

Беч ки Yo.V.A.3 
захваљућиИКС
уБеограду

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је и Град Беч уз по др
шку Ур ба ни стич ког за во да Бе о гра да, би ли су ор
га ни за то ри/до ма ћи ни из ло жбе ко ја је има ла име 
– „Young Vi en ne se Ar chi tects 3“, од но сно, „Мла ди 
беч ки ар хи тек ти 3“. Из ло жба је одр жа на у Бе о гра
ду, тра ја ла од 23. ок то бра до 6. но вем бра, а би ла је 
ло ци ра на у Кул тур ном цен тру Mik ser Ho u se, у Са
ва ма ли (Ка ра ђор ђе ва 46).

Из ло жба по пу лар но на зва на Yo.V.A.3 пре зен то ва
ла је про јек те два на ест ар хи тек тон ских би роа из Бе
ча – Fat tin ger Or so Ri e per, Flatz ar chi tects, Ga bu He indl, 
Grund stein, Ka uf mann Wa nas, Kirsch ZT GmbH, Kro na
us Kin zel bach, Shi bu ka wa Eder, SO MA, Span, Sput nic i 
Stu di o gru ber.

Град Беч је 2005. го ди не по кре нуо про је кат Yo.V.A. са 
ци љем да пру жи по др шку и под стрек мла дим беч ким 
ар хи тек та ма. Из ло жба пред ста вља плат фор му по мо ћу 
ко је мла ди ар хи тек ти мо гу да ис ка жу сво је про јек те, 
иде је и кон цеп те. Пра во да уче ству ју у про јек ту има ли 
су сви ар хи тек ти до 45 го ди на ста ро сти са се ди штем 
у Бе чу и нај ма ње јед ним ре а ли зо ва ним про јек том у 
Бе чу. Из ло жба у про сто ру „Mik ser Ho u se“ је већ тре ће 
из да ње из се ри је Yo.V.A. Под се ћа ња ра ди, дру го из да ње 
Yо.V.А. би ло је при ка за но у бе о град ском До му омла
ди не 2009. го ди не у окви ру Бе о град ске ин тер на ци о
нал не не де ље ар хи тек ту ре BИNA.

Иако из бор про је ка та „Yo.V.A. 3“ мо же пред ста вља ти 
са мо мо мен тал ни и де ли ми чан ода бир ди на мич не 
и ви тал не мла де ар хи тек тон ске сце не Бе ча, из ло жба 
да је увид у раз ли чи те на чи не ра да као и обла сти ин
те ре со ва ња мла дих беч ких ар хи те ка та. Пре зен то ва ни 
про јек ти се жу од фу ту ри стич ког са јам ског па ви љо на 
за свет ску из ло жбу пре ко уре ђе ња фа са да, па све до 
ино ва тив ног кон цеп та об да ни шта, од ак ци ја са кул
тур ним и со ци јал ним аспек ти ма пре ко по нов не упо
тре бе обје ка та, па до са вре ме не ар хи тек ту ре у отво
ре ном про сто ру.
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Атрак тив ну и про дук циј ски из у зет ну из ло жбу су 
пред број ном за ин те ре со ва ном пу бли ком 23. ок то
бра све ча но отво ри ли ар хи тек та Ма ри ја Ла ло ше вић, 
ор га ни за тор из ло жбе у Бе о гра ду, Ми ха ел Дим (Mic
hael Dim), ви со ки пред став ник упра ве Гра да Бе ча, др 
Не бој ша Сте фа но вић, ди рек тор Ур ба ни стич ког за во
да Бе о гра да и проф. др Ми лан Гли шић – пред сед ник 
Ма тич не сек ци је про јек та на та Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је.

 Радован Радовић

Са о бра ћај у гра до ви ма 
ЈугоисточнеЕвропе

У пе ри о ду од 24 – 25. ок то бра у ор га ни за ци ји Ре
ги о нал них од бо ра ди пло ми ра них ин же ње ра оста
лих тех ни чих стру ка, у са рад њи са Фа кул те том 
тех нич ких на у ка из Но вог Са да, Де парт ма ном за 
са о бра ћај и Удру же њем „Ху ма ни град“ ор га ни зо
ва на је IV ме ђу на род на кон фе рен ци ја „To wards 
a Hu ma ne City“ са кључ ном те мом „Са о бра ћај у 
гра до ви ма ју го и сточ не Евро пе“. IV ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја је одр жа на у Но вом Са ду у згра
ди Ба но ви не – Скуп шти ни АП Вој во ди не. Кон фе
рен ци ја је организованa у са рад њи и уз по др шку 
Скуп шти не Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не, По
кра јин ског се кре та ри ја та за на у ку и тех но ло шки 
раз вој, По кра јин ског се кре та ри ја та за при вре ду, 
за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, Ми ни
стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
Ми ни стар ства са о бра ћа ја, Ми ни стар ства енер
ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не Ре
пу бли ке Ср би је, Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, UITP 
– The In ter na ti o nal As so ci a tion of Pu blic Tran sport, 
UNDP – Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram me 
Ser bia, EuCAN – Euro pean Con cept for Ac ces si bi lity 
Net work, De sign for All Fo un da tion, Цен т ра „Жи
ве ти ус прав но“, Но во сад ске би ци кли стич ке ини
ци ја ти ве, Ин сти ту та Ми хај ло Пу пин и ГСП Но
ви Сад.

Кон фе рен ци ја је би ла по све ће на те ма ма жи вот не 
сре ди не и ур ба ног са о бра ћа ја, уло зи јав ног град ског 
пре во за, по ли ти ци упра вља ња пар ки ра њем, по тен
ци ја лу би ци кли стич ког и пе ша чог са о бра ћа ја, при
сту пач но сти и уло зи ИТС у одр жи вом раз во ју са о
бра ћај ног си сте ма. По се бан ак це нат ста вљен је на 
зна чај ни је уче шће не мо то ри зо ва них на чи на пу то ва
ња, при сту пач ност и оства ри ва ње усло ва за одр жи ви 
раз вој ур ба них си сте ма.

Кон фе рен ци ји су при су ство ва ли и уче ство ва ли у ње
ном ра ду пред став ни ци ме ђу на род них и на ци о нал
них асо ци ја ци ја, про фе со ри са ви ше уни вер зи те та и 
на уч ни рад ни ци ши рег ре ги о на, пред став ни ци град
ских вла сти, јав них град ских са о бра ћај них пред у зе ћа 

и град ских слу жби из обла сти са о бра ћа ја, ур ба ни зма 
и за шти те жи вот не сре ди не. По зва ни пре да ва чиекс
пер ти из зе мље и ино стран ства при ка за ли су ста ње 
раз во ја на у ке и стру ке и тен ден ци је раз во ја у на ве
де ним обла сти ма. Штам пан је збор ник на ен гле ском 
је зи ку. При пре мљен је и ди ги тал ни ма те ри јал – CD са 
збор ни ком ра до ва.

IV кон фе рен ци ја је би ла посвећенa ак ту ел ним на
уч ним про бле ми ма у обла сти пла ни ра ња и упра вља
ња са о бра ћа јем и ко ри шће ња зе мљи шта у гра до ви ма 
и мо гућ но сти ма при ме не стра те ги ја и пла но ва ка ко 
би се про бле ми са о бра ћа ја ре ша ва ли на ефи ка сан и 
ху ман на чин. Ис пу њен је и циљ Кон фе рен ци је – упо
зна ва ње струч не јав но сти и ор га на упра ве са са вре
ме ним тен ден ци ја ма ре ша ва ња про бле ма са о бра ћа ја 
у гра до ви ма, ути цај ур ба ног са о бра ћа ја на жи вот ну 
сре ди ну, као и уло га ИТ сек то ра у одр жи вом раз во ју 
са о бра ћај ног си сте ма.

Ива Вукадиновић

ва си Н. Кре со ви ћу 
„Табаковић2013“

Дру штво ар хи те ка та Но вог Са да (ДаНС) до де ли ло 
је по 15 пут сво ју тра ди ци о нал ну „Та ба ко ви ће ву 
на гра ду за ар хи тек ту ру 2013. го ди не“ ко ја је ово га 
пу та при па ла Ва си Н. Кре со ви ћу, дипл.инж.арх. за 
ње гов ду го го ди шњи ак тив ни до при нос ар хи тек
тон ском ства ра ла штву и из у зет не кре а тив не до
ме те у про мо ви са њу ар хи тек тон ске ми сли у до
ма ћој сре ди ни, а као ду го го ди шњи члан ДаНСа 
дао је ве ли ки до при нос уна пре ђе њу и афир ма ци
ји стру ке. Жи ри јем са ста вље ним од до са да шњих 
до бит ни ка „Та ба ко ви ће ве на гра де“, ове го ди не је 
пред се да вао Ми ро слав Кр сто но шић. 

У че твр так, 7. но вем бра у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
је отво ре на ре тро спек тив на из ло жба ар хи тек те Ва се 
Н. Кре со ви ћа по во дом до де ле „Та ба ко ви ће ве на гра
де за ар хи тек ту ру 2013. го ди не“, на ко јој је ла у ре а ту 
при зна ње уру чио Ср ђан Цр кве ња ков, дипл.инж.арх, 
пред сед ник ДаНСа. 

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

Ор га ни за ци ју и ре а ли за ци ју „Та ба ко ви ће ве на гра
де 2013“ ор га ни зо вао је ДаНС уз ве ли ку по моћ Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, од но сно, Ре ги о нал ног цен те ра 
Но ви Сад – Под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра ар
хи тек ту ре. 

Радован Радовић
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ве ли ка на гра да 
Са ло на –Заводуза
урбанизамВојводине

У ор га ни за ци ји Удру же ња ур ба ни ста Ср би је одр
жан је 22. ме ђу на род ни са лон ур ба ни зма, од 8. до 
15. но вем бра у Га ле ри ји „Ср би ја“ у Ни шу. Са лон је 
отво рио мр Ве ли мир Илић, ми ни стар гра ђе ви нар
ства и ур ба ни зма Срби је.

Са лон ур ба ни зма је тра ди ци о нал на го ди шња ма
ни фе ста ци ја Удру же ња ур ба ни ста Ср би је ко ји пред
ста вља смо тру нај зна чај ни јих, ак ту ел них оства ре ња у 
обла сти про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, ур
ба ни стич ког про јек то ва ња и ре а ли за ци ја. Уче сни ци 
22. ме ђу на род ног са ло на ур ба ни зма су би ли чла но ви 
Удру же ња ур ба ни ста Ср би је, као и до ма ће и стра не ор
га ни за ци је и по је дин ци. 

На отва ра њу су пре ми ни стра Или ћа го во ри ли: мр 
Ду шан Ми нић, пред сед ник Удру же ња ур ба ни ста Ср би
је, Сла ви ца Фе ренц, пред сед н и ца Са ве та Са ло на ур ба
ни зма, Љу би ша Ми тић, ди рек тор ЈП За во да за ур ба ни
зам Ниш, проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, пред сед ник 
Над зор ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, проф. др 
Зо ран Пе ри шић, гра до на чел ник Гра да Ни ша. 

На кон отва ра ња Са ло на ур ба ни зма, при сут ни ма се 
обра тио мр Дра ган Дун чић, ди рек тор Аген ци је за про
стор но пла ни ра ње Ре пу бли ке Ср би је, а по сле ње га су 
Сла ви ца Фе ренц и др Рат ко Чо лић, пред сед ник жи ри ја, 
про чи та ли име на и уру чи ли при зна ња на гра ђе ни ма.

На 22. ме ђу на род ном са ло ну ур ба ни зма би ло је при
ка за но тач но 91 ра до ва у 12 ка те го ри ја. На гра ђе но је 
52 ра до ва. 

Ве ли ка на гра да Са ло на ове го ди не је при па ла За во
ду за ур ба ни зам Вој во ди не из Но вог Са да.

Ка те го ри ја 1а – Ре ги о нал ни про стор ни пла но ви и 
ПППН. Пр ва на гра да – Про стор ни план под руч ја по
себ не на ме не мул ти функ ци о нал ног еко ло шког ко ри
до ра Ти се, ЈП За вод за ур ба ни зам Вој во ди не и Про стор
ни план под руч ја по себ не на ме не тран сна ци о нал ног 
га со во да „Ју жни ток“ – Ин сти тут за ар хи тек ту ру и ур
ба ни зам Ср би је (ИАУС) – Бе о град и ЈП За вод за ур ба ни
зам Вој во ди не – Но ви Сад. Дру га на гра да – Ре ги о нал ни 
про стор ни план за под руч је Ко лу бар ског и Ма чван ског 
управ ног окру га Ср би је (2013) – Ин сти тут за ар хи тек ту ру 
и ур ба ни зам Ср би је (ИАУС) – Бе о град. Тре ћа на гра да – 
Про стор ни план под руч ја по себ них оби љеж ја за шти ће
ни пеј заж „Ко њух“ 2010–2030 – АД Про јект – Ба ња Лу ка

Ка те го ри ја 1б – Про стор ни пла но ви оп шти на и гра
до ва. Пр ва на гра да – Про стор ни пла но ви оп шти на: 
Бо га тић*, Ша бац, Љу бо ви ја, Ма ли Звор ник, Кру пањ, 
Ко це ље ва и Вла ди мир ци – при каз ин те грал ног пла на 
– ЈУП „План“ – Ша бац**. Дру га на гра да – Про стор ни 
план оп шти не Ди ми тров град – ЈП За вод за ур ба ни

зам – Ниш. Тре ћа на гра да – Про стор ни план оп шти
не Срем ски Кар лов ци – ЈП За вод за ур ба ни зам Вој во
ди не – Но ви Сад.

Ка те го ри ја 2 – Ге не рал ни ур ба ни стич ки пла но ви. 
Пр ва на гра да – Ге не рал ни план Гра да Но вог Са да 
до 2030. го ди не – ЈП Ур ба ни зам, За во да за ур ба ни зам 
Но ви Сад. Дру га на гра да – Ге не рал ни ур ба ни стич ки 
план Кра ље во 2020 – Ди рек ци ја за ур ба ни зам и из
град њу „Кра ље во“. Тре ћа на гра да – Ге не рал ни ур ба
ни стич ки план Ки кин де – ЈП За вод за ур ба ни зам Вој
во ди не – Но ви Сад. При зна ње – Var na – Ge ne ral spa tial 
plan 2008–2012 – Ter ri to rial Pro jec ting Or ga ni za tion (TRO) 
i Na ti o nal Cen tra le of Ur ba nism – So fia. 

Ка те го ри ја 3а – Пла но ви ге не рал не ре гу ла ци је на се
ља. Пр ва на гра да – План ге не рал не ре гу ла ци је за на се
ље но ме сто Ко вин – ЈП За вод за ур ба ни зам Вој во ди не – 
Но ви Сад. Дру га на гра да – План ге не рал не ре гу ла ци је 
за на се ље но ме сто Ра шка – ЈП Ди рек ци ја за ур ба ни зам 
Кра гу је вац. Тре ћа на гра да – План ге не рал не ре гу ла ци
је на се ље ног ме ста Фу тог – ЈП Ур ба ни зам, За во да за ур
ба ни зам Но ви Сад. При зна ње – План ге не рал не ре гу ла
ци је Вр њач ке ба ње – ЈП За вод за ур ба ни зам – Вра ње. 

Ка те го ри ја 3б – Пла но ви ге не рал не ре гу ла ци је де ло
ва на се ља. Пр ва на гра да – План ге не рал не ре гу ла ци је 
под руч ја град ске оп шти не Пан те леј – дру га фа за – ЈП 
За вод за ур ба ни зам – Ниш. Дру га на гра да – План ге
нера лне ре гу ла ци је за ту ри стич ки цен тар „Го ле ма ре
ка“ са ту ри стич ким пунк том „Ми ри ца“ и ту ри стич ким 

пунк том „Ко зар ни ца“ и сек тор алп ског ски ја ли шта „Го
ле ма ре ка“, оп шти на Кња же вац – Ин сти тут за ар хи
тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је (ИАУС) – Бе о град. Тре ћа 
на гра да – План ге не рал не ре гу ла ци је 5 у Ле сков цу – 
„Хи сар“ ши ра град ска зо на – ЈП Ди рек ци ја за ур ба ни
зам и из град њу – Ле ско вац.

Ка те го ри ја 4 – Пла но ви де таљ не ре гу ла ци је. Дру га 
на гра да – План де таљ не ре гу ла ци је де ла под руч ја Аде 
ху је (зо на А), град ских оп шти на Ста ри град и Па ли
лу ла – Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да, ЈУП и Де та љан 
план уре ђе ња под руч ја Реф та лајуг у Оси је ку – Ур ба

На отварању 22. међународног салона урбанизма 
говорио је и проф. др Милисав Дамњановић, 
председник Надзорног одбора ИКС
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ни стич ки за вод гра да За гре ба. Тре ћа на гра да – План 
де таљ не ре гу ла ци је про из вод нопо слов не зо не Уб – Ар
хи план – Аран ђе ло вац и План де таљ не ре гу ла ци је де
ла Омла дин ске ули це у Ужи цу – ЈП Ди рек ци ја за из
гра дњу Ужи це. При зна ње – План де таљ не ре гу ла ци је 
не фор мал ног ром ског на се ља „Ма ла гу ба“ у Про ку пљу 
– Ју го сло вен ски ин сти тут за ур ба ни зам и ста но ва ње 
и Дру штво за уна пре ђе ње ром ских на се ља „Ro ma no 
Kher“ и План де таљ не ре гу ла ци је на под руч ју Сме де
рев ске па лан ке – про цес тран сфор ма ци је на се ља ко је 
на ста је раз во јем ба ње – „Ин фо план“ – Аран ђе ло вац

Ка те го ри ја 5 – Ур ба ни стич ки про јек ти и ре а ли за ци
је. Пр ва на гра да – Ур ба ни стич ки про је кат гра да бу
дућ но сти, Пе кинг, Ки на – Het zel De sign inc, Ca li for nia 
USA; СтуДио – Бе о град. Тре ћа на гра да – Ур ба ни стич
ки про јект за ур ба ни стич коар хи тек тон ску раз ра ду 
ком плек са „Омла дин ско на се ље“ на Па ли ћу – За вод 
за ур ба ни зам гра да Су бо ти це.

Ка те го ри ја 6 – Кон кур си. Пр ва на гра да – „Ac tive Mo
sa ic“ re de sig ning the Agia So fia Axis in Thes sa lo ni ki Gre
e ce, TTDZ ar chi tects Ana sta si os Tel li os, De spo i na Za vra ka; 
col la bo ra tors: Apo sto los Apo sto li nas, Di mi tris Gro zo po
u los, Efi Ka si ma ti, El le a na Pa na go u lia, Ti tie Pa pa do po u
lou (co un se lor); Дру га на гра да – Блок Ба дел у За гре
бу, Зо ран Хе бар, Ур ба ни стич ки за вод Гра да За гре ба; 
Тре ћа на гра да – Cre a ti ve Li ne идеј но ре ше ња уре ђе
ња цен тра Тр сте ни ка (III фа за од Ста рог ви се ћег мо
ста на За пад ној Мо ра ви са глав ном пе шач ком зо ном 
у Тр сте ни ку), Аутор ски тим: Не ма ња Ву ко вић МАпх, 
Ма ја Ми ло ше вић МАпх, Не ве на Га ври ло вић МАпх, 
Ре на та Ђу рић МАпх, др Ми ле на Вук ми ро вић и проф. 
др Алек сан дар Ђу кић.

Ка те го ри ја 7 – Ис тра жи ва ња и сту ди је из обла сти 
про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња. Пр ва на гра
да – Сту ди ја при род ног је згра Бе о гра да, Ур ба ни стич ки 
за вод Бе о гра да, ЈУП; Дру га на гра да – Ур ба ни стич ка 
ана ли за про стор них по тен ци ја ла ло ка ли те та Ма је ви
ца и Ка ме нич ка ада у Но вом Са ду, ЈП „Ур ба ни зам“ За
во да за ур ба ни зам Но ви Сад **; Тре ћа на гра да – Тран
сфор ма ци јом до уште де енер ги је и бо га ти јег град ског 
пеј за жа: пред школ ске у ста но ве у Ни шу, Гра ђе вин ско
ар хи тек тон ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу: При
зна ње – Cen tral Ni ko sia Area Sche me, Cyprus, Mar ti na 
Ju va ra (Ur ban Si len ce), Glaf os Co stan ti ni des (In te gra ted 
Plan ning Ser vi ces) and ot hers for SKM Co lin Buc ha nan.

Ка те го ри ја 8 – За шти та жи вот не сре ди не кроз сту
ди је и пла но ве. Пр ва на гра да – Ана ли за ло ка ци ја за 
из град њу ре ци кла жних цен та ра – дво ри шта, Ур ба ни
стич ки за вод Бе о гра да, ЈУП; Дру га на гра да – Енер ги ја 
и жи вот на сре ди на, Ecologica Urbo; Тре ћа на гра да – 
Стра те шка оце на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПГР 
Ра шка, ПГР Гор њи Ми ла но вац, ПГР При је по ље и ПГР 
Рад на зо на Кра гу је вац и Зо на по сло ва ња, ЈП Ди рек ци ја 
за ур ба ни зам Кра гу је вац; При зна ње – Ела бо рат о зо
на ма са ни тар не за шти те из во ри шта во до снаб де ва ња 
аку му ла ци је „Се ло ва“, ЈП За вод за ур ба ни зам Ниш.

Ка те го ри ја 10 – Пу бли ка ци је. Пр ва на гра да – Стра
те ги ја ин те грал ног ур ба ног раз во ја цен трал не град ске 

зо не Кра гу јев ца, Ди рек ци ја за ур ба ни зам Кра гу је вац, 
мр Дра ган Јев то вић, дипл. инж. маш. др Рат ка Чо лић, 
дипл. инж. арх. Ina Zer che; Дру га на гра да – Ур ба ни зам 
Бе о гра да: При руч ник за ис тра жи ва ње про це са про из
вод ње про сто ра, др Ма ри ја Ма ру на, Ар хи тек тон ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду; Тре ћа на гра да – 
Ур ба ни стич ко пла ни ра ње Бе о гра да и очу ва ње би о ди
вер зи те та, мр Ани ца Те о фи ло вић, Би о ло шки фа кул
тет Универзитета у Бе о гра ду и „Без бед ност ур ба них 
про сто ра“, др На та ша Да ни ло вић Хри стић. При зна
ња – Ин стант град: Ар хи тек тон ски огле ди, Алек сан
дру Ву ја и Ве сна Ми ла Чо лић Да мја но вић и За ста ва у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка, др Ра до љуб Ми цић и дру ги, 
Удру же ње „Кра гу је вац – наш град“.

Ка те го ри ја 11 – Сту дент ски ра до ви. Пр ва на гра да – 
Бај сбокс – по кре тач би ци кли стич ког са о бра ћа ја у гра
ду, Ду шан Ли лић, проф. др Пе тар Мит ко вић, мр Ми ле
на Ди нић, Је ле на Ђу рић, Гра ђе вин скоар хи тек тон ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу; Дру га на гра да – Кре
и ра ње скло по ва и ам би јен та у при род ном окру же њу 
на при ме ру но вог екокул тур ног цен тра на Вла син
ском је зе ру, Ива на Пе тров, Бо ја на Си ме у но вић, Ар хи
тек тон ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Еco City 
Шав ник – ак ти ви ра ње по тен ци ја ла и еко ур ба ни иза
зо ви, Ана До бра ши но вић и На ђа Ра ду ло вић, Ар хи тек
тон ски фа кул тет Под го ри ца; Тре ћа на гра да – Кон курс 
за ур ба ни стич ко рје ше ње град ског цен тра Клак сви
ка, Фар ска остр ва, Бо ја на Ра дић, На та ша Ра да ко вић, 
Би ља на Се ку чић, Ја сна Ку тић, Гра ђе вин скоар хи тек
тон ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Ба ња Лу ци и Ур ба ни
стич ка сту ди ја отво ре них про сто ра Му зе ја Вој во ди не, 
Де парт ман за ар хи тек ту ру Фа клу те та тех нич ких на
у ка Уни вер зи те та у Но вом Са ду; При зна ње – Ка ри ка 
ко ја не до ста је, Nиko la Pla me nom Malи nov, VFU „Cher
nor izets Hra bar“, Var na и Ag ge loc hori: Парк све тло сти, 
Је ле на Ра ко циј, Мар ко Ди ма нић, Chri stos Mar ko po u
los, Ари сто тел уни вер зи тет у Со лу ну, Ар хи тек тон ски 
фа кул тет.

 Ива Вукадиновић

У Кра гу јев цу 
одржанаГеодетска
радионица

Удру же ње ге о де та цен трал не Ср би је, са се ди штем 
у Кра гу јев цу, ор га ни зо ва ло је 26. но вем бра Ге о дет
ску ра ди о ни цу, дру гу по ре ду, ко ја је одр жа на у 
хо те лу „Шу ма ри це“ и на те ре ни ма ме мо ри јал ног 
ком плек са Шу ма ри це. На кон све ча ног отва ра ња 
Ра ди о ни це уз ма ли кон церт нај бо љих уче ни ка му
зич ке шко ле из Кра гу јев ца и по здрав них го во ра, 
усле ди ла је „Пре зен та ци ја бес пи лот них аеро фо то
гра ме триј ских си сте ма (БАС)“, а пре да вач и де мон
стра тор је био Љу би ша Аџе мо вић, дипл.инж.ге од. 
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из бе о град ске фир ме „Ли во на“, ко ји је у при род ном 
ам би јен ту прак тич но по ка зао ка ко функ ци о ни ше 
уре ђај/ле ти ли ца за аеро фо то гра ме три ју.

У ра ду Дру ге ге о дет ске ра ди о ни це уче ство вао је и др 
Зо ран Кре јо вић, ди рек тор Ре пу блич ког ге о дет ског за
во да.

На Дру гој ге о дет ској ра ди о ни ци био је при пре мљен и 
ре а ли зо ван из у зет но атрак ти ван про грам, ди на ми чан 
при лаз нај но ви јег на чи на сни ма ња те ре на бес пи лот
ном ле ти ли цом, док је ин те ре со ва ње би ло пре ко оче
ки ва ња – пре ко 250 уче сни ка из це ле Ср би је. Уче шће 
у ра ду Ге о дет ске ра ди о ни це узе ла су јав на пред у зе ћа 
за ур ба ни зам и пла ни ра ње, аген ци је за про јек то ва ње, 
при ват не ге о дет ске фир ме. Прак тич но сви су бјек ти ко
ји на би ло ко ји на чин уче ству ју у по сло ви ма пла ни
ра ња и из град ње, про јек то ва ња и уре ђе ња про сто ра. 
По себ но тре ба по хва ли ти при су ство уче ни ка Пр ве тех
нич ке шко ле ар хи тек тон ског сме ра. С. Б.

руским 
инвеститорима 
нудимопрофит

То ми слав Ни ко лић, пред сед ник Ср би је отво рио је 
30. ок то бра у Мо скви Ин ве сти ци о ну кон фе рен ци
ју, на ко јој су по тен ци јал ним ру ским ин ве сти то ри
ма пред ста вље на 74 про јек та из Ср би је и Ре пу бли
ке Срп ске. Су срет ру ских и срп ских при вред ни ка 
одр жан је у Тр го вин скоин ду стриј ској ко мо ри Ру
ске Фе де ра ци је у ор га ни за ци ји При вред не ко мо
ре Ср би је.

„До ђи те у Ср би ју. Не ка вам на ше при ја тељ ство и мо ја 
реч бу ду га рант за ва ше си гур но по сло ва ње у Ср би ји. 
Ми ће мо са на ше стра не учи ни ти све да се у Ср би ји 
осе ћа те до бро и да ва ше ин ве сти ци је бу ду си гур не и 
успе шне“, ре као је Ни ко лић отва ра ју ћи Ин ве сти ци о ну 
кон фе рен ци ју. Још је на гла сио да же ли да охра бри ин
ве сти то ре да ула жу у Ср би ји и да на тај на чин осна же 
еко ном ску, по ли тич ку и кул тур ну са рад њу и при ја тељ
ске ве зе две зе мље. Ни ко лић је оце нио да је еко ном ска 
са рад ња са Ру си јом ве о ма раз ви је на, али да исто вре
ме но по сто је ре ал не мо гућ но сти и ве ли ки по тен ци јал 
за уна пре ђе ње и по ве ћа ње ин ве сти ци ја, пре све га, у 
обла сти по љо при вре де, пут не ин фра струк ту ре, енер
ге ти ке и ту ри зма. Пред сед ник Ср би је по звао је ин ве
сти то ре да уче ству ју у ве ли ким про јек ти ма из град ње 
и об но ве са о бра ћај не и те ле ко му ни ка ци о не ин фра
струк ту ре, ка пи тал ним ин ве сти ци ја ма у енер ге ти ци 
– об но ви ста рих и из град њи но вих ка па ци те та, као и 
у при ме ни но вих тех но ло ги ја. „Кроз парт нер ство или 
ку по ви ну пред у зе ћа у др жав ном вла сни штву до би ја
те мо гућ ност ак тив ног уче шћа и уло гу мо де ра то ра и 

кре а то ра при вред ног окру же ња Ср би је“, за кљу чио је 
Ни ко лић.

На отва ра њу Ин ве сти ци о не кон фе рен ци је још су го
во ри ли – Жељ ко Сер тић, пред сед ник При вред не ко мо
ре Ср би је, Сер геј Ка ти рин, пред сед ник Тр го вин скоин
ду стриј ске ко мо ре Ру ске Фе де ра ци је, Ми лан Ба че вић, 
ми ни стар при род них ре сур са, ру дар ства и про стор ног 
пла ни ра ња Ср би је, као и ви со ки ру ко во ди о ци ве ли ких 
ру ских ком па ни ја и ба на ка ко ји већ има ју еко ном ске 
и инве сти ци о не опе ра ци је у Ср би ји. 

Срп ско гра ђе ви нар ство оста ви ло је, и још увек оста
вља, не из бри сив траг на про сто ри ма Ру ске Фе де ра ци је, 
а по нај ви ше у Мо скви. За то је све уче сни ке Ин ве сти
ци о не кон фе рен ције из РФ из не на дио ма ли број при ја
вље них про је ка та из гра ђе ви нар ства. При ја вље но је пет 
про је ка та из че ти ри ком па ни је са укуп ним ин ве сти ци
о ним зах те вом ма њим од 30 ми ли о на евра, с тим што 
је Qu at tro Ho u ses из Бе о гра да, за свој про је кат „Фа бри
ка за про из вод њу пре фа бри ко ва них еле ме на та у гра
ђе ви нар ству“ за тра жи ла 12 – 24 ми ли о на евра. Оста ле 
три ком па ни је по ка за ле су не у по ре ди во ма њи ин ве
сти ци о ни прох тев: ГП Мо сто град ња, у ре струк ту ри ра њу, 
и Aedes Co op – Бе о град, за про јек те – „Одр жи ва зе ле на 
град ња зи да них ни ско енер гет ских згра да ве ли ке се и
змич ке си гур но сти гра ђе них са ино ва тив ним БЕТ зи
дар ским еле мен ти ма – па тен ти ра ни Aedes Eko – си стем 
гра ђе ња – 800.000 евра, од но сно, за „Одр жи ва зе ле на 
екоград ња пре фа бри ко ва них мон та жноде мон та жних 
ни скоенер гет ских згра да ве ли ке се и змич ке си гур но сти 
– па тен ти ра ни Aedes Gre en leb – ми ли он евра, Кру шик 
пла сти ка из Осе чи не, за про је кат „Тех но ло ги ја из ра
де ко ру го ва них ка на ли за ци о них це ви преч ни ка Ø400
1000mm – 1,45 ми ли он евра, Руд ник ка о ли на „Мо та ји ца“ 
АД Ко баш и „Ка о лин про мет“ – Ср бац, Ре пу бли ка Срп ска 
за про је кат „По кре та ње се па ра ци је к а oли ни са ног гра
ни та и пра те ћих ми не ра ла“ – 1,6 ми ли он евра. 

Ин ве сти ци о ној кон фе рен ци ји при су ство вао је и 
„Гла сник“ ИКС, по што су од го вор ни уред ник и фо то
ре по рер, ста ви ли на ин фор мaци о ни пулт 20ак при ме

„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
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ра ка и још то ли ко по де ли ли, пре те жно на шим гра ђе
ви на ри ма ко ји ра де и гра де по Мо скви. Уз то у на ред на 
дватри да на по се ти ли су и три „ру ске, а на ше“ ком па
ни је – Ро клер, ПСПФар ман и Ком текс, вла сник Ми
ло рад Теп шић.

ПО ЧЕ ЛА Из ГРАД ЊА „РИ ГА МО ЛА“

Ком па ни ја „Ро клер“ (Roc kler) је ру ско/ки пар ско/цр
но гор ска фир ма на ста ла пре де це ни ју и по од чу ве ног 
гра ђе вин ског пред у зе ћа „Рад“ из Бе о гра да. 

„У овој смо го ди ни ин ве сти то ри ма пре да ли два 
објек та – Би знис цен тар „Ка ме ле он“ од 22.000 ква дра
та и по слов ни ком плекс од 8.500 ква дра та, на Ја ган
ском про спек ту, где смо ста ру фа брич ку ха лу и по
слов ну згра ду, пре тво рили у по слов ни обје кат А кла се, 
док смо пре ко ју не де љу по че ли са из град њом тр жног 
цен тра „Ри га мол“ од 155.000 ква драт них ме та ра“, ка
же Злат ко Ка тић, ге не рал ни и фи нан сиј ски ди рек тор 
„Ро кле ра“. „На овом тр жи шту врх фи нан сиј ске и при
вред не кри зе про шао је то ком 2008–2009. го ди не ка да 
је ви ше од 60 од сто гра ђе вин ских фир ми – не ста ло. Ми 
смо ус пе ли да одр жи мо кон ти ну и тет фир ме, да са чу
ва мо основ ни са став рад ни ка, ин же ње ра, тех нич ког 
осо бља, али и на ших ду го го ди шњих ко о пе ра на та ов
де у ло ка лу. У то ме нам је по мо гла окол ност да смо у 
том пе ри о ду има ли је дан ве ли ки по ди зво ђач ки по сао 
– на из град њи кон струк ци је (гру би ра до ви) за би знис 
цен тар од 124.000 ква дра та, 
где је но си лац по сла био бе
о град ски „Мон тин вест“. Већ 
од 2010. го ди не ишли смо из 
јед ног у дру ги по сао и та ко 
до да на шњих да на“. 

У по след њој де це ни ји „Ро
клер“ је сва ку по лу де це ни
ју обе ле жа вао из у зет ним 
објек ти ма. У пе ри о ду 2002
2007. го ди на био је то тр
жни цен тар „Вре ме на го да“ 
(Го ди шња до ба) на Ку ту зов
ском про спек ту, не да ле ко од 
Пар ка По бе де, од 55.000 ква
драт них ме та ра, док је за пе ри од 2008–2013. тај епи тет 
по нео цен трал ни по слов ни обје кат „Рос Ги дро“ (вла
сни ка свих хи дро е лек тра на у Ру си ји) од 15.000 ква дра
та. У пи та њу је би ла ре кон струк ци ја, ре ви та ли за ци ја 
и до град ња ве ли ког по слов ног објек та. 

Као и два прет ход на пе то го ди шта и ово до ла зе ће 
2013–2017. го ди на „Ро клер“ за по чи ње са ве ли ким објек
том, већ поменутим „Ри га мо лом“ од 155.000 ква дра та, 
про јек то ва ним по нај са вре ме ни јим ме то да ма, који 
мо ра би ти из ве ден према „лид сер ти фи ка ту“ (Leed Cer
ti fi ca tion Systems) ко ји је ве зан за еко ло шке стан дар
де, енер гет ску ефи ка сност, за шти ту жи вот не сре ди не, 
ко ри шће ње при род них из во ра енер ги је, ком фор љу ди 
ко ји бу ду ра ди ли у тр жном цен тру. 

МА ТР ЈО ШКА И СТА ДИ ОН ЦСК

„ПСПФар ман се кон цен три сао на ра до ве у Мо скви 
и ње ној око ли ни (Мо сков ска област), та ко да у по след
њих шест го ди на има мо у ре а ли за ци ји, сва ке го ди не, 
из ме ђу 350.000 и 400.000 ква драт них ме та ра обје ка та“, 
ка же Де јан Де ди јер, ди рек тор ПСПФар ман“. Та ко је и 
са да, и ти објек ти су у ра зним ста ди ју ми ма из во ђе ња/
го то во сти. Мно ги пре сти жни објек ти ко ји су за по че ти 
пре не ко ли ко го ди на за вр ше ни су у за да тим ро ко ви

ма и са да се успе шно екс
п ло а ти шу. Не мо гу а да не 
ис так нем да је на отва ра њу 
на ша два, за и ста ви ше не
го ре пре зе нан ти ва објек та, 
био Дми триј Ме две дев, та
да у функ ци ји пред сед ни
ка Ру ске Фе де ра ци је. Реч је 
о отва ра њу Мо сков ске шко
ле упра вле ни ја – Скол ко во 
и пр вог објек та у ком плек
су Но во Скол ко во – „Хи пер 
куб“. ПСПФар ман тре нут но 
у Но вом Скол ко ву гра ди би
знис цен тар, обје кат ко ји се 

по пу лар но зо ве „Матрјoш ка“, чи ји је аутор мла ди ру ски 
ар хи тек та Бо рис Бер на ско ни и ко ји је за ми слио да ли чи 
на ма тр јо шку („ба бу шку“, ка ко је стран ци по гре шно зо
ву) ко ја је за штит ни знак Ру си је. „Ма тр јо шка“ је спо ља 
ви со ка 55 ме та ра и има об лик за се че не пи ра ми де, док је 
уну тра шњи атри јум у об ли ки ма тр јо шке. Да за кљу чим 
са Скол ко вом – сви до са да из гра ђе ни објек ти су де ло 
ПСПФар ма на као глав ног из во ђа ча ра до ва“. 

По ред на ве де них, ди рек тор Де ди јер, ис ти че још два 
ком плек са ко ји су пу ној из град њи. Је дан је у Под мо
ско вљу, дру ги у Мо скви. Ми кро ре јон, стам бе но на се
ље од 400.000 ква драт них ме та ра, ко је гра де од мах иза 
МКАДа (ауто пут ског пр сте на око Мо скве) у Один цов
ском ре јо ну. Ми кро ре јон се грaди по ета па ма, а до са
да је за вр ше на и пре да та на ко ри шће ње јед на тре ћи
на про јек то ва них ква дра та. Дру ги про је кат je ста ди он 
фуд бал ског клу ба ЦСК. Реч је о објек ту укуп не по вр ши
не 172.000 ква дра та. То ни је са мо фудбалски ста ди он, 
већ је дан мно го функ ци о на ли ком плекс са ку лом од 180 
ме та ра, хо тел ским ком плексом и по слов ном згра дом.

„Ина че, из град њом тог објек та прак тич но ру ко во дим 
из ове со бе, по што је на гра ди ли шту по ста вље но ви
ше де се ти на ка м е ра и ја у сва ком тре нут ку, на екра ну 
свог ком пју те ра, ви дим шта се на гра ди ли шту до га ђа“, 
ре као је на кра ју раз го во ра Де јан Де ди јер. 

СПЕ ЦИ ЈАЛ ИзО ВА НИ 
зА бО ГА ТУ КЛИ ЈЕН ТЕ ЛУ

Ком па ни ју „Ко текс“ осно вао је Ми о драг Теп шић, 
дипл.грађ.инж. 2007. го ди не и де фи ни сао је као спе
ци ја ли зо ва ну фир му за за вр шне ра до ве у гра ђе ви нар

Злат ко Ка тић

Де јан Де ди јер
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ству. Ина че, ин же њер Теп шић је го то во две де це ни је на 
ра ду у Ру ској Фе де ра ци ји и до са да је ра дио у ви ше фир
ми, ко ји ма је про да вао сво је ком пе тен ци је, али и у не
ко ли ко соп стве них, анг ажу ју ћи ин же њер ски ка дар са 

Ex Yu про сто ра. „Ко текс“ др
жи ру ко вод ни са став од 20
ак љу ди, ин же ње ра, а ан га
жу је од не ко ли ко де се ти на, 
до не ко ли ко сто ти на (500
600) рад ни ка, у за ви сно сти 
од бро ја гра ди ли шта. 

„Пре ма мо јој оце н и „Ко
текс“ је фир ма сред ње ве ли
чи не, ме ђу на шим фир ма
ма ко је по слу ју у Мо скви, а 
то од ре ђу је број љу ди ко ји 
ра ди на гра ди ли шту и по
слов ни при хо ди/обрт ка пи
та ла“, ка же Ми о драг Теп
шић. „Три су глав на прав ца 

по слов них опе ра ци ја „Ко тек са“: пр ви, ин ду стриј ско гра
ђе ви нар ство (из град ња фа брич ких ха ла, про из вод ног 
про сто ра) пре све га у фар ма це ут ској ин ду стри ји, дру ги 
– елит но гра ђе ви нар ство, гра ђе вин ски објек ти ку ће и 
ста но ви, на ме ње ни бо га тој кли јен те ли, тре ћи – ве ли ки 
стам бе ни ком плек си, у чи јој ре а ли за ци ји уче ству је мо 
са за нат ским ра до ви ма. Тре нут но смо ан га жо в ани на 
сле де ћим про је ти ма: две фар ма це ут ске фа бри ке – Astra 
Ze ne ka у гра ду Обин ску (ин ве сти тор је ен гле ски Ha u
ser) и за из ра ле ску фир му TE VA, док смо у фа зи пре да
је објек та у гра ду Ка лу ги (хе миј ска фа бри ка Ber lin He
mie). У Под мо ско вљу ра ди мо на стам бе ном ком плексу 
„Ро ма шко во“ у гра ду Один цо во, док смо у Мо скви ан
га жова ни на стам бе ном ком плек су Но во Исма и ло во 
у Ба ла ши хи, и на Про спек ту ми ра где ра ди мо office А 
кла се за рен ти ра ње“. 

 Ра дош О. Дра гу ти но вић

44. КоН ГрЕС о КГх – БЕ о ГрАД, 4 – 6. ДЕцЕМБAр 

Интегрално
пројектовање
и здра ве згра де 
нул те еми си је Со

2

Дру штво за гре ја ње, хла ђе ње и кли ма ти за ци ју 
(КГХ), ко је де лу је у окви ру Са ве за ма шин ских и 
елек тро тех нич ких ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је 
(СМЕ ИТС), је и ове го ди не у Са ва цен тру ор га ни
зо ва ло тро днев ни, 44. по ре ду Ме ђу на род ни кон
грес о гре ја њу, хла ђе њу и кли ма ти за ци ји и пра те
ћу Из ло жбу опре ме и до стиг ну ћа. 

Бе о град ски Кон грес о КГХ је нај ве ћи европ ски кон
грес у гру пи оних ко ји се одр жа ва ју сва ке го ди не, ме
ђу на род но по знат и при знат од нај а у то ри та тив ни јих 
срод них асо ци ја ци ја, као сто су Аме рич ко дру штво 
ин же ње ра за гре ја ње, хла ђе ње и кли ма ти за ци ју (AS
HRAE), во де ћа свет ска ор га ни за ци ја у овој обла сти, 
Фе де ра ци ја европ ских дру шта ва за гре ја ње и кли ма
ти за ци ју (RE HVA), Ме ђу на род ни ин сти тут за хла ђе ње 
(IIR), Аген ци ја Ује ди ње них на ци ја за жи вот ну сре ди
ну (UNEP) и Ме ђу на род на асо ци ја ци ја за си му ла ци ју 
осо би на – ди на ми ке по на ша ња згра да (IBPSA). По ред 
на ве де них асо ци ја ци ја, Кон грес је, већ тра ди ци о нал
но, као про грам ски спон зор, по др жа ла Ин же њер ска 
ко мо ра Ср би је, као и Ми ни стар ство енер ге ти ке, раз
во ја и за шти те жи вот не сре ди не, При вред на ко мо ра 
Ср би је и При вред на ко мо ра Бе о гра да.

Ге не рал ни по кро ви тељ ово го ди шњег Кон гре са је 
би ло пред у зе ће STE EL SOFT, а из ло жбе FLUX PRO из 
Бе о гра да. Кон грес је по др жа ло и 78 спон зо ра, ан га
жо ва них на уна пре ђе њу, мо дер ни за ци ји и уво ђе њу 
нај но ви јих тех но ло ги ја у си сте ме КГХ. 

Ово го ди шњи Кон грес био је по све ћен ин те грал ном 
про јек то ва њу и здра вим згра да ма ну ла еми си је угљен 

ди ок си да. По ред ових цен трал них те ма скуп се, у скла
ду са вре ме ном и тен ден ци ја ма у на у ци и тех ни ци, 
ба вио енер гет ском ефи ка сно шћу, згра да ма ну ла енер
ги је, ко ри шће њем об но вљи вих из во ра енер ги је и за
ме ном рас хлад них флу и да ко ји штет но де лу ју на чо
ве ко ву око ли ну, али и дру гим те ма ма ко је су да нас 
нај ак ту ел ни је и од по себ ног ин те ре са у овој обла сти.

На по чет ку ра да уче сни ке Кон гре са су по здра ви ли 
го спо дин Ду шан Мра кић, др жав ни се кре тар у Ми
ни стар ству енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не 
сре ди не, проф. Ви ли јам Бан флет (Wil li am Bahnfleth), 
пред сед ник AS HRAEа, Ди дје Ку лом (Di di er Coulomb), 
ди рек тор IIRa, проф. Ка рел Ка бе ле (Ka rel Ka be le), 
пред сед ник RE HVAе и Хал варт Ко пен (Hal vart Ko ep
pen), ди рек тор UNEPа.

Пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра Кон гре са и 
пред сед ник Дру штва за КГХ Ср би је, проф. др Бра
ни слав То до ро вић, је у знак за хвал но сти Ин же њер
ској ко мо ри Ср би је за ви ше го ди шњу по моћ Кон гре су, 
по звао пред сед ни ка Ин же њер ске ко мо ре, го спо ди на 
Ми ло ва на Гла во њи ћа, да зва нич но отво ри Кон грес.

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

Ми о драг Теп шић
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Ауто ри из на ше зе мље, из свих др жа ва бив ше Ју го
сла ви је и мно гих зе ма ља Евро пе, Ази је и Аме ри ке су 
кроз 86 ра до ва из ло же них на Кон гре су об ра ди ли те
ме ко је тре ти ра ју по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно
сти, ин те грал но про јек то ва ње одр жи вих згра да, но ве 
тех но ло ги је хла ђе ња по год не за очу ва ње кли мат ских 
усло ва и озон ског омо та ча, ба лан си ра ње по тре ба енер
ги је си сте ма згра де и про из вод ње енер ги је „па мет ном 
мре жом“ , при ме ну ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја, па мет них ма те ри ја ла, као и за кон ску 
ре гу ла ти ву из на ве де них обла сти код нас и у све ту.

По већ уста ље ној тра ди ци ји, дру гог да на Кон гре са 
ор га ни зо ван је по се бан про грам за мла де ин же ње ре, 
док то ран де, сту ден те за вр шних го ди на, где су бу ду ћи 
струч ња ци у обла сти КГХ из ло жи ли ре зул та те сво јих 
се ми нар ских, ди плом ских, ма ги стар ских или док тор
ских ра до ва. Као са став ни део Кон гре са, у Са ва цен тру 
је на про сто ру од пре ко 1.000 ква драт них ме та ра одр
жа на и из ло жба опре ме и до стиг ну ћа у до ме ну гре
ја ња, хла ђе ња и кли ма ти за ци је, на ко јој је пре ко 90 
до ма ћих и стра них пред у зе ћа и про из во ђа ча опре ме 
при ка за ло сво је про из во де и ин фор ми са ло број не по
се ти о це о сво јој де лат но сти. 

Пла ке те „КГХ“ у знак за хвал но сти за ду го го ди шњу 
за па же ну са рад њу у ак тив но сти ма Дру штва за КГХ Ср
би је, до при нос ши ре њу ње го вог ме ђу на род ног угле
да, као и ши ре њу зна ња и тех но ло ги ја за по сти за ње 
енер гет ске ефи ка сно сти гра ђе вин ских обје ка та и си
сте ма у њи ма до де ље не су др Јо а ну Сил виу До бо шиу 
и др Адри а ну Ре те за ну из Те ми шва ра, Ру му ни ја. Пла
ке те у знак при зна ња за из ван ре дан доп ри нос стру ци 
КГХ до би ли су Пред у зе ће TROX Austria GmbH, пред
став ни штво Ср би ја и Цен тар за гре ја ње, кли ма ти за
ци ју и со лар ну енер ги ју при Ла бо ра то ри ји за тер мо
ди на ми ку и тер мо тех ни ку Фа кул те та ин же њер ских 
на у ка у Кра гу јев цу.

По ве ље у знак за хвал но сти за ду го го ди шњу успе шну 
са рад њу у ак тив но сти ма ко је зна чај но до при но се раз
во ју и на прет ку до ма ће тех ни ке и стру ке гре ја ња хла
ђе ња и кли ма ти за ци је, уру че не су пред став ни ци ма 
пред у зе ћа: OVEX, SIDEK INŽE NJERING и KO MOYU из 
Бе о гра да и OVEN TROP GmbH & Co. KG из Не мач ке.

За вал ни цу за ве ли ку по др шку и до при нос да љем на
прет ку стру ке и на у ке у овој обла сти до би ло је пред
у зе ће STE EL SOFT, као ге не рал ни по кро ви тељ 44. кон
гре са о КГХ.

Ди пло ма за нај а трак тив ни ји штанд на из ло жби 
у окви ру 44. кон гре са о КГХ, до де ље на је пред у зе
ћу ТЕХ НО САМ из Су бо ти це, а ди пло му за ори ги на
лан, но ви до ма ћи про из вод – пло ча стодо бо ша сти 
раз ме њи вач то пло те до би ло је пред у зе ће EURO HE
AT из Кра гу јев ца. 

Ра до ви из ло же ни на овом из у зет но ус пе лом Кон
гре су и об ја вље ни у Збор ни ку, сва ка ко ће пред ста вља
ти сво је вр сни до ку мент ко ји ће сле де ћим ге не ра ци ја
ма све до чи ти о тру ду њи хо вих прет ход ни ка да сво јим 
пре га ла штвом Зе мљу са чу ва ју у што бо љем ста њу.

 Би сер ка Шварц

осми пут додељена 
„НаградаРанко
Радовић“

У Бе о гра ду су 23. де цем бра у За ду жби ни Или је 
М. Ко лар ца уру че не „На гра де Ран ко Ра до вић“ ко
је су ове го ди не при па ле ар хи тек ти Љи ља ни Ба
кић, мла дим ар хи тек та ма Алек сан дри Ра о нић и 
Бра ни сла ву Ри сто ви ћу и пет на е сто чла ној еки пи 
про фе со ра и сту де на та Фа кул те та тех нич ких на
у ка, Де парт ма на за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам, ко
ји је уте ме љио Ран ко Ра до вић. У Га ле ри ји је би ла 
отво ре на из ло жба свих при спе лих ра до ва, с тим 
да ће ова из ло жбе на по став ка би ти при ка за на то
ком мар таапри ла 2014. го ди не на Фа кул те ту тех
нич ких на у ка у Но вом Са ду.

Ар хи тек та Ли ља на Ба кић аутор ка мо но гра фи је „Ана
то ми ја Б & Б ар хи тек ту ре“ до бит ни ца је „На гра де Ран
ко Ра до вић 2012“ у ка те го ри ји 1 – кри тич ко те о риј ски 
тек сто ви о ар хи тек ту ри, ур ба ни зму и гра ду. На гра ђе
на књи га ба ви се по лу ве ков ном прак сом ар хи те ка та 
Љи ља не и Дра го љу ба Ба ки ћа, иза ко јих је оста ло ве
ли ко не и мар ско де ло.

Пет на е сто чла ној еки пи проф. др Је ле не То до ро вић, 
аутор ки кон цеп та, и сту де на тимаауто рима ра до ва: 
Ре на ти Бал зам, Та та ја ни Че гар, Бо ја ни Дра гу ти но вић, 
Де ја ну Еце ту, Нор бер ту Хар ма ти, Ла ни Иса ков, Ива ни 
Мар ци јус, Кар лу Мич кеи, Сла вен ки Ми тро вићЛа за
ре вић, Де ја ну Па вло ви ћу, Алек сан дри Пе ште рац, Ан
дреи Та маш и Ви шњи Жу гић за из ло жбу „Не ви дљи ви 
гра до ви“ до де ље на је „На гра да Ран ко Ра до вић“ у ка те
го ри ји 2 – те ле ви зиј ске еми си је, из ло жбе, мул ти ме ди
јал не пре зен та ци је. Свој сту дент ски екс пе ри мент еки
па је ре а ли зо ва ла у окви ру на ста ве на Де парт ма ну за 
ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Фа кул те та тех нич ких на у ка 
Но во сад ског уни вер зи те та, а при ка за ла на из ло жба
ма у Но вом Са ду (Ма ну ал парк и Му зе ју са вре ме не 
умет но сти Вој во ди не), Бе че ју (га ле ри ја Круг), Су бо
ти ци (Отво ре ни уни вер зи тет) и Бе о гра ду (Бе о град ска 
ин тер на ци о нал на не де ља ар хи тек ту ре БИ НА 2013). 

Сту дио Ра ум – Алек сан дра Ра о нић, аутор, и Бра ни слав 
Ри сто вић, коаутор, до бит ни ци су На гра де Ран ко Ра до
вић у ка те го ри ји 3 – ре а ли зо ва но ар хи тек тон ско де ло – 
По ро дич на ку ћа за од мор у Би го ву (Цр на Го ра).

На гра да Ран ко Ра до вић до де љу је се од 2006. го ди не, 
yз ово го ди шњу пре ми је ру, осму по ре ду, би ло је при
ја вље но 40 ра до ва, на ко ји ма је би ло ан га жо ва но го
то во 90 ауто ра у ма лим или ве ли ким ти мо ви ма. За 
ка те го ри ју кри тич ко те о риј ски тек сто ви о ар хи тек ту
ри, ур ба ни зму и гра ду сти гло је 22 штам па них де ла, 
ко ја је пот пи са ло 29 ауто ра. У ка те го ри ји те ле ви зиј
ске еми си је, из ло жбе, мул ти ме ди јал не пре зен та ци је, 
би ло је при ја вље но се дам аутор ских про је ка та у ко
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ји ма је уче ство ва ло 26 ауто ра, док је у ка те го ри ји ре а
ли зо ва но ар хи тек тон ско де ло, би ло 11 окје ка та – по ро
дич них ку ћа, хо те ла, ре кон струк ци ја/ре ви та ли за ци ја, 
стам бе них обје ка та, на ко ји ма је би ло ан га жо ва но 27 
ар хи те ка та.

При спе ле ра до ве оце њи ва ла су три жи ри ја, а у њи
ма су би ли: проф. др Љи ља на Бла го је вић, дипл. инж. 
арх. (пред сед ни ца), проф. др Ми ле на Дра ги ће вић Ше
шић, кул ту ро ло шки ња и проф. др Ду брав ка Сто ја но
вић, исто ри чар ка, за ка те го ри ју 1, проф. др Ма ри е ла 
Цве тић, умет ни ца и те о ре ти чар ка умет но сти (пред
сед ни ца), мр Ма ја Ско вран, сли кар ка и проф. др Та тја
на Да дић Ди ну ло вић, те о ре ти чар ка умет но сти и ме
ди ја – ка те го ри ја 2 и Вла да Сла ви ца, дипл. инж. арх. 
(пред сед ник) Го ран Вој во дић, дипл. инж. арх. и проф. 
Ми ха и ло Ти мо ти је вић, дипл. инж. арх. 

Осни ва чи и ре а ли за то ри „На гра де Ран ко Ра до вић“ 
су – Удру же ње ли ков них умет ни ка при ме ње них умет
но сти и ди зај не ра Ср би је – 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

обез бе ђе но 
2.900улазница

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је на ста ви ла је и у по
след њем тро ме сеч ју 2013. прак су обез бе ђи ва ња бес
плат них ула зни ца за ме ђу на род не из ло жбе ко је су 
одр жа ва не на Бе о град ском сај му, а за ко је је по сто
јао ин те рес чла но ва да их ви де/по се те.

За три са јам ске из ло жбе – Енер ге ти ке, Са јам књи
га и Са јам на ме шта ја обез бе ђе но је 2.900 ула зни ца и 

пла ће но Бе о град ском сај му пре ко 620.000 ди на ра. Та
ко је за 9. ме ђу на род ни са јам енер ге ти ке (елек трич на 
енер ги ја, ко ге не ра ци ја, угаљ, гас и наф та, об но вљи ви 
из во ри енер ги је, енер гет ска ефи ка сност) и 10. ме ђу на
род ни са јам за шти те жи вот не сре ди не и при род них 
ре сур са – Eco fa ir, оба одр жа на од 9. до 12. ок то бра, ку
пље но 410 ула зни ца. Нај ве ће ин те ре со ва ње чла но ви 
Ко мо ре по ка за ли су за 58. ме ђу на род ни са јам књи
га, одр жан од 20. до 27. ок то бра, а по се ти ло га је 1.450 
чла но ва, од но сно, 51. ме ђу на род ни са јам на ме шта ја, 
опре ме и уну тра шње де ко ра ци је и 51. ме ђу на род ну 
из ло жбу ма ши на, ала та и ре про ма те ри ја ла за дрв ну 
ин ду стри ју, одр жа ни од 11. до 17. но вем бра, ви де ло 1.040 
чла но ва ИКС. Р. Р

Лич не пре зен та ци је 
поставило
5.059чланова

Мо дер не тех но ло ги је омо гу ћа ва ју са вре ме ном чо
ве ку ве ли ке по тен ци ја ле за ост вари ва ње нај ра
зли ши ти јих ви до ва ко му ни ка ци је и лич не пре
зен та ци је, ко ји се ре а ли зу ју пре ко дру штве них 
мре жа.

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је је од уста но вља ва ња сај
та на ин тер не ту и по ста вља ња спи ска име на свих чла
но ва Ко мо ре, по ма тич ним сек ци ја ма, а у окви ру ње 
и по стру ка ма, али је отво ри ла и „про зор че“ за лич не 
пре зен та ци је. Иако мо гућ ност за лич ну пре зен та ци ју 
по сто ји већ се дамосам го ди на, овај ко му ни ка циј ски 
ка нал се не ко ри сти до вољ но. На и ме, од бли зу 27.000 
чла но ва, лич не пре зен та ци је је по ста ви ло ма ње од 
пе ти не чла но ва – 5.059. Лич не пре зен та ци је су об ја
вље не по пре зи ме ни ма. Нај а гил ни ји су би ли чла но ви 
са пре зи ме ном на сло во М – 740 пре зен та ци ја, сле де 
они на С – 534 и сло во П – 417. Нај ма њи број пре зен
та ци ја је на три „ла ти нич на дво сло ва“ – Nj – тро је, Lj 
– 13 i Dž – 15. Р. Р

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
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Милован Главоњић, председник Инжењерске коморе Србије

Циљ Коморе је
дазаштитиструку

Про те кла го ди на, од но сно, мо је пред сед ни ко ва ње Ко мо ром, би ло је ви ше не го на пор но, али 
су по ка за ни и при ка за ни зна чај ни по зи тив ни ре зул та ти. По мом су ду, има ли смо ве о ма до
бру ко му ни ка ци ју са „на шим“ Ми ни стар ством гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма, по себ но са ми
ни стром Или ћем, др жав ним се кре та ром Ми ље ви ћем, по моћ ни ци ма и оста лим слу жба ма ми
ни стар ства, да ли смо ве ли ки број прак тич них и кон струк тив них пред ло га за из ра ду рад них 
вер зи ја и на цр та осно вног не и мар ског до ку мен та, ко ји се у по след њој ва ри јан ти зо ве На црт 
за ко на о пла ни ра њу, про јек то ва њу и из град њи. У овој го ди ни по себ ну па жњу ће мо по све ти
ти пер ма не нет ном обра зо ва њу и уса вр ша ва њу члано ва, пре и спи ти ва њу опи са по сто је ћих и 
утвр ђи ва њу пред ло га но вих вр ста ли цен ци од го вор них пла не ра, ур ба ни ста, про јек та на та и из
во ђа ча ра до ва, од но сно, да се две ве ли ке ма тич не сек ци је Про јек та на та и Из во ђа ча ра до ва 
по за ба ве и пред ло же но ву уну тарсек циј ску орг ани за ци ју
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Ка ко оце њу је те уку пан рад Ко
мо ре у 2013. го ди ни, по себ но, ка
ко је ра ди о УО ИКС, ко ме сте на 
че лу?

Про шла го ди на је би ла ви ше не го 
на пор на, што се ти че мог ан га жма
на у Ко мо ри, са мо да под се тим, био 
сам у два са ста ва Управ ног од бо ра 
– пр ви ко ји сам за те као кра јем ја
ну а ра, за вр шио ман дат у ма ју ме
се цу, ка да је фор ми ран тре нут но 
ак ту ел ни УО ИКС. У про те клим 56 
ме се ци УО ИКС имао је, у про се ку 
јед ну сед ни цу ме сеч но, до кра ја го
ди не их је би ло 14 укуп но, а сва ка 
је тра ја ла по мно го са ти. На при
мер, јед на од по след њих је по че
ла у 13, а за вр ши ла се у 21 сат. Сма
трам да је то крај ње не е фи ка сан 
рад УО, а чи ни ми се не ма ли број 
чла но ва, до ла зи на те са стан ке не 
про чи тав ши при пре мље ни ма те
ри јал, што им не сме та да се „ви
ше крат но“ укљу че у рас пра ву. Иако 
је По слов ник о ра ду УО ИКС ја сан 
и пре ци зан – из ла га ње го вор ни ка 
мо же да тра је пет ми ну та, уз са
мо јед но ја вља ње. Ни сам же лео да 
бу дем пре ве ли ки фор ма ли ста, па 
сам до пу штао и ду ге го во ран ци је, 
и мно го стру ко ја вља ње за реч, али 
ми се чи ни да је то би ла гре шка, па 
ћу се у Но вој 2014. го ди ни ри го ро
зно др жа ти од ре да ба По слов ни ка о 
ра ду УО ИКС. Од ла зе ћа го ди на би
ла је на пор на и због че ти ри одр жа
не Скуп шти не Ко мо ре. Скуп шти на 
је за се да ла у ја ну а ру, мар ту, ма ју 
и 27. де цем бра. Ако то ме до да мо 
и 14 сед ни ца Управ ног од бо ра Ко
мо ре, мо же се ла ко за кљу чи ти да 
се мно го ра ди ло. Уз то, Ко мо ра је 
по себ ну па жњу по све ти ла са рад
њи са ре сор ним Ми ни стар ством 
гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма, од
но сно, ми ни стром Или ћем и ње го
вим са рад ни ци ма. 

То ком сво је пр ве де це ни је по
сто ја ња Ко мо ра је има ла ве о ма 
успе шну и кон струк тив ну са рад
њу са сво јим ре сор ним ми ни стар
ством (без об зи ра које је име но
си ло). Ка ко је ИКС са ра ђи ва ла са 
МГУ (Ми ни стар ством гра ђе ви
нарства и ур ба ни зма) у Ва шем 
ман да ту, то ком 2013. го ди не?

Мо гу ре ћи да има мо у на че лу ја
ко до бру са рад њу, ка ко са ми ни
стром Ве ли ми ром Или ћем, та ко 
и са др жав ним се кре та ром Ми
ла ном Ми ље ви ћем, као и са свим 
по моћ ни ци ма и оста лим слу жба
ма Ми ни стар ства. Ко мо ра мо
ра и тре ба да има кон ти ну и ра ну 
са рад њу са ре сор ним Ми ни стар
ством, што је успе шно ре а ли зо ва
но про те клих де сет го ди на, да ка
ко и за ових го ди ну да на колико 
сам на че лу Ко мо ре. На и ме, на ма 
је Ми ни стар ство де ле ги ра ло не ка 
пи та ња/по сло ве ко је оба вља мо у 
ње го во име, па је Ко мо ра, на не
ки на чин, „про ду же на ру ка“ ре сор
ног Ми ни стар ства. Ви ше пу та сам 
се са ста јао са Ми ни стром, ин фор
ми сао га о ак ци ја ма и ак тив но сти
ма Ко мо ре – шта ра ди, али и шта 
би же ле ла да ра ди у бу дућ но сти. 
Дао је по др шку Ко мо ри за ње не 
на ме ре, од но сно, план и про грам 
ра да. УО ИКС, на мо је ин си сти ра
ње, обра тио се у апри лу ми ни стру 
Или ћу са мол бом/зах те вом да нас 
Ми ни стар ство слу жбе но по зо ве да 
уче ству је мо у ра ду на из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи. Ко мо ра је би ла вр ло ак
тив на око из ме на и до пу на За ко
на.., од ма ја до ав гу ста. Ме ђу тим, 
то ком сеп тем бра ни смо има ли ни
ка квих ин фор ма ци ја шта је ура ђе
но са рад ним тек стом За ко на, за
пра во, ни смо зна ли шта се са њим 
де ша ва. А он да смо кра јем ок то
бра са зна ли да је на пи сан и у јав
ну рас пра ву по слат – На црт за ко
на о уре ђе њу про сто ра и из град њи 
у чи јој из ра ди ни смо уче ство ва
ли (Рад ној гру пи МГУ су по ма га
ли екс пер ти Кан це ла ри је за бр зе 
од го во ре и USAID). На црт је пр ви 
пут јав но пре зен ти ран 20. но вем
бра, на сајт Ми нистар с тва је по ста
вљен дан ка сни је, а јав на рас пра ва 
је тра ја ла сле де ће три не де ље до 
12. де цем бра. То ком тра ја ња јав не 
рас пра ве вeлики број на ших чла
но ва, ви ше од 800, као и Ко ми си ја 
за при пре му за кон ске и дру ге ре
гу ла ти ве УО ИКС, по ку ша ли су да 
сво јим пред ло зи ма за шти те стру
ку, да ре ше ња по ну ђе на у На цр
ту за ко на пре и на че у ко рист свих 
ин же ње ра и де лат но сти. На и ме, 

на ша же ља је би ла да се у но вом 
За ко ну на ђе сле де ћа од ред ни ца/
ре ше ње – „да од го вор ни про јек
тант и вр ши лац тех нич ке кон тро ле 
пе ру зи мају пот пу ну од го вор ност 
за ква ли  тет и ис прав ност тех нич
ке до ку ме нат аци је, а да се при то
ме ад ми ни стра ци ја што „ма ње ме
ша“ у тех ни ку, већ са мо у оста ле 
фор мал не ства ри“. Зна чи, на ма у 
Ко мо ри је све вре ме био циљ да 
за шти ти мо стру ку. А где ви ди мо 
за шти ту? Ви ди мо је кроз из ра ду 
са др жа ја тех нич ке до ку мен та ци
је. Она је са да кла си фи ко ва на кроз 
објек те, а код са др жи не про је ка та 
тре ба ло би бо ље по ра ди ти и пре
ци зни је ста ви ти – не го што је са
да у На цр ту. Пред ло зи/ре ше ња ко
ја су да та у На цр ту, чи ни ми се да 
су ма ло кон фу зна, ни су тран спа
рент на, и упра во при мед бе ко је је 
да ла Ко мо ра кре ћу се у том сме ру 
– ја сном, пре ци зном, тран спа рент
ном са др жа ју тех нич ке до ку мен
та ци је. Мо рам кон ста то вати да је 
до ста на ших при медби/пред ло га 
при хва ће но у обла сти око про јек
то ва ња и из во ђе ња. Део при мед би 
ко је смо да ли на пла ни ра ње – ни
је (МС Пла не ра ви дим да ни је за
до вољ на са ре ше њи ма у На цр ту), 
док је део при мед би МС Ур ба ни ста 
при хва ћен. Ка да је реч о по ло жа
ју ИКС у На цр ту за ко на о уре ђе њу 
про сто ра и из град њи, ни је про ме
њен ста тус и ин ге рен ци је Ко мо ре, 
а има и но вих зах те ва – по сло ва 
ко ји ма се ИКС, по сле усва ја ња За
ко на, мо ра по за ба ви ти. Да не бу
де за бу не мо рам и ово да ка жем. 
На црт за ко на ко ји ће Вла да усво
ји ти и про сле ди ти Скуп шти ни на 
усва ја ње но си ће име За кон о пла
ни ра њу, про јек то ва њу и гра ђе њу, 
а не За кон о уре ђе њу про сто ра и 
из град њи. Над ле жни ме уве ра ва ју 
да је са мо реч о про ме ни име на, а 
да је су шти на оста ла непро ме ње
на, у шта ће мо има ти при ли ку да 
се уве ри мо пре кра ја ја ну а ра. На
дам се! 

Ка да се по гле да рад ма тич них 
сек ци ја, мо же ли се ре ћи: ова је 
би ла нај бо ља, а ова пре ма по ка
за ним ре зул та ти ма ни је за до во
љила оче ки ва ња?
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Од кад је име но ван са да шњи са
зив УО ИКС, ре дов но смо пра ти ли 
и ана ли зи ра ли рад свих ор га  ни за
ци о них је ди ни ца Ко мо ре, од ма
тич них сек ци ја, пре ко ре ги о нал
них ор га ни за ци ја, до ко ми си ја. 
Сва ка од по ме ну тих це ли на је ва
жна и зна чај на за рад Ко мо ре, али 
ак тив ност ма тич них сек ци ја има 
не што ве ћу „спе ци фич ну те жи ну“. 
Ми слим да су две нај ве ће ма тич
не сек ци је „удар на сна га ИКС“ и 
ја лич но у на ред ном пе ри о ду оче
ку јем њи хо во још ве ће ан га жо ва
ње. Та ко ђе ми слим, да би Ма тич на 
сек ци ја про јек та на та, с об зи ром на 
број ност и ства ра лач ки по тен ци јал, 
тре ба ло да бу де аван гар да це ле Ко
мо ре, свих ње них чла но ва, што ни
је био слу чај. Ина че, сви чла но ви 
УО има ли су за мер ки, али и по хва
ла, о ра ду ма тич них сек ци ја. По себ
но се, али у кри ти ци ра да ма тич
них сек ци ја, ис ти цао др Сло бо дан 
Ото вић, члан УО ИКС ис пред Ми
ни стар ства гра ђе ви нар ства и ур ба
ни зма, апо стро фира ју ћи рад МСИР 
и МСП. Ме ђу тим, ми слим да је УО 
упра во од го во ран за рад ИО МС, јер 
све че ти ри МС има ју план ра да ко
ји је одо брио УО (до и ста у ста ром 
са зи ву) и ко га мо ра ју спро во ди ти, а 
по ред то га у ра ду ИО МС ди рект но 
уче ству ју нај ма ње по је дан члан УО 
и у МС Про јек та на та и МС Из во ђа
ча ра до ва. И још не што. Све че ти ри 
ма тич не сек ци је – Пла не ра, Ур ба
ни ста, Про јек та на та и Из во ђа ча ра
до ва, до не ле су сво је пла но ве ра да 
за 2014. го ди ну и до ста ви ле их УО 
ИКС на одо бра ва ње. На сед ни ци на 
ко јој је тре ба ло те пла но ве да одо
бри мо, у по себ ној тач ки днев ног 
ре да, пла ни рао сам нај ма ње по ла 
са та рас пра ве о пред ло же ним пла
но ви ма ра да, оче ку ју ћи при мед бе 
свих чла но ва, а по себ но го спо ди на 
Ото ви ћа. По што ни је про збо рио ни 
јед ну реч за мер ке, ја сам му ре као, 
да је сед ни ца УО ме сто на ко ме он 
во ди и ру ко во ди Ко мо ром, по себ но 
ра дом ма тич них сек ци ја, а с об зи
ром да ни је имао ни ти јед ну при
ме бу на њи хо ве пла но ве за 2014. 
го ди ну, оче ку јем да бу де ко рек тан 
кад их бу де на скуп штин ским за се
да њи ма „оце њи вао и про зи вао“ за 
лош рад и не до вољ ну ак тив ност.

По мо јој оце ни ма тич не сек ци
је ни су ло ше ра ди ле у 2013. го ди ни, 
али знам да мо гу и мо ра ју још бо
ље и ви ше. Што се ти че ма тич них 
сек ци ја Пла не ра и Ур ба ни ста, оне 
су за и ста до бро ра ди ле, ве ро ват но и 
за то што су знат но ма ње, па су опе
ра тив ни је и флек си бил ни је у ра ду. 
Ме ђу тим, ми слим да ове две сек ци

је мо ра ју мно го ви ше да ме ђу соб но 
са ра ђу ју, да ор га ни зу ју за јед нич ке 
ак ци је, са стан ке, се ми на ре, ску по
ве,... На при мер, МСП и МСИР су 
ор га ни зо ва ле за јед нич ки скуп Да
ни ин же ње ра у До њем Ми ла нов цу, 
док су Пла не ри и Ур ба ни сти одр жа

ли сво је ма ни фе ста ци је на Ко па о
ни ку и у Ива њи ци – али сва ко по
себ но и са мо стал но. Чи ни ми се да 
ти ња су коб из ме ђу пла не ра и ур ба
ни ста, а на ви де ло је иза шао када су 
чла но ви Ко мо ре да ва ли пред ло ге 
и при мед бе на На црт за ко на о уре
ђе њу про сто ра и из град њи. На и ме, 
за пред ло же на за кон ска ре ше ња 

ур ба ни сти твр де да су мно го ве ћи 
зна чај до би ли про стор ни пла не ри, 
док про стор ни пла не ри „оп ту жу
ју“ ур ба ни сте „за оти ма ње рад ног 
про сто ра и дру штве ног ути ца ја“. 
Тај су коб око за кон ских пред ло га 
(ре ше ња), нор мал но, пре нет је и у 

„ве ли ка ко ми си ја“ у „ква дра ту ри кру га“

„За функ ци о ни са ње Ко мо ре, ми слим да је нај ва жни ја Ко ми си ја за пре
и спи ти ва ње опи са и уво ђе ње но вих ли цен ци, ко ја је фор ми ра на по сле 
свих оста лих ко ми си ја, на 3. сед ни ци УО ИКС, одр жа ној 4. ју ла, док је 
„оста лих“ осам фор ми ра но на 2. сед ни ци УО ИКС одр жа ној 12. ју на“, ка
же Ми ло ван Гла во њић. „Њен за да так је да пре и спи та по сто је ће опи се 
ли цен ци, пред ла же уво ђе ње но вих и да по ну ди пред лог за из ме ну Од
лу ке о из да ва њу ли цен ци ИКС. То је ви ше не го озби љан за да так и Ко
ми си ја ве о ма до бро ра ди, али је још увек у под руч ју ана ли зе при спе
лих зах те ва по је ди них стру ка за уво ђе ње но вих ли цен ци или зах те ва 
за про ме ну опи са по сто је ћих ли цен ци. Чим за вр ши са тим по слом пре
ћи ће на пре о ста ле рад не за дат ке. Ко ли ко је то озби љан по сао ви ди се 
из то га, да у по ве ли ком ха о су ко ји вла да у срп ском обра зо ва њу, тре ба 
објек тив но вред но ва ти сва ки при сти гли зах тев за ли цен ци ра њем, не 
оште тити ни јед ног по тен ци јал ног чла на, али исто вре ме но ис по што
ва ти сва за кон ска ре ше ња, што је рав но „ква дра ту ри кру га“. 

Ко ми си ју за пре и спи ти ва ње опи са по сто је ћих и утвр ђи ва ње пред
ло га но вих вр ста ли цен ци од го вор них пла не ра, ур ба ни ста, про јек та
на та и из во ђа ча радова са чи ња ва ју: пред сед ник проф. др Ми ро слав 
Ста но је вић, дипл. маш. инж. док су чла но ви – из Ма тич не сек ци је 
пла не ра: др. Не бој ша Сте фа но вић, дипл. пр. пла нер, из Ма тич не сек
ци је ур ба ни ста: Дра га на Ђор ђе вић, дипл. инж. арх. из Ма тич не сек
ци је про јек та на та: Зо ри ца Чо ло вић Су бо тић, дипл. инж. арх. проф. мр. 
Пе тар Ар сић, дипл. инж. арх. На да Па вло вић, дипл. грађ. инж. Зо ри ца 
Не сто ро вић, дипл. инж. ел. Ми лу тин Сте фа но вић, дипл. инж. шум. 
из Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Зо ри ца Слав ко вић Мар ја но вић, 
дипл. инж. арх. проф. др. Мир ја на Ма ле шев, дипл. грађ. инж. Ве сна 
ИлићМи ло ва но вић, дипл. инж. ел. проф.др Сло бо дан Ри стић, дипл. 
маш. инж. Или ја Ал брехт, дипл. инж. са об. и из Ми ни стар ства: гра ђе
ви нар ства и ур ба ни зма: Ми ли ја Ђа ло вић, дипл. прав ник .

Да по но ви мо и име на „оста лих“ осам ко ми си ја: за пер ма нент но 
обра зо ва ње (се дам чла но ва), пред став ке и пред ло ге (7), за раз ма тра
ње при го во ра (8), за еду ка ци ју и при ме ну FI DIC (7), за са рад њу са 
стру ков ним ор га ни за ци ја ма, са ве зи ма и удру же њи ма (7), за при пре
му за кон ске и дру ге ре гу ла ти ве (7), за ин фор ми са ње (8) и за ме ђу на
род ну са рад њу (6)
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ИКС. Оба ве за ми је да се то ти ња
ње од мах уга си, јер Ко мо ра је и за
ми шље на као ме сто оку пља ња свих 
стру ка ве за них за из град њу гра ђе
вин ских обје ка та, ко је ће струч
но, де мо крат ски и тран спа рен тно, 
рас пра вља ти о сва ком стру ков ном 
про бле му и по ку ша ти да про на ђу 
оп ти мал но ре ше ње. МСИР је ра ди

ла од лич но, уоста лом и за то што јој 
је на че лу Ла тин ка Об ра до вић, ко
ја има не ма ло ис ку ства у ор га ни
ма Ко мо ре. У овој го ди ни ма тич не 
сек ци је Про јек та на та и Из во ђа ча 
ра до ва тре ба ло би да се по за ба ве 
и пред ло же но ву уну тарсек циј ску 
орга ни за ци ју. Реч је о фор ми ра њу 
оде ље ња у ко ја би тре ба ло сме сти
ти/рас по ре ди ти чла но ве под сек
ци ја ОТС (оста ле тех нич ке стру ке) 
– тех но ло ге, ге о де те, ге о ме тре, са о
бра ћа ја це, шу ма ре, аграр це, пеј за
жне ар хи тек те. За пра во тре ба ло би 
да до не су кри те ри ју ме за фор ми
ра ње тих оде ље ња уну тар ма тич не 

сек ци је, као и дру гим по сло ви ма 
ко ји про ис тек ну из но вог За ко на, 
ка да бу де усво јен.

Го то во свих прет ход них го ди
на две нај ве ће ма тич не сек ци је 
ни су успе ва ле да „по тро ше“ одо
бре ни им бу џет, што је де ко ди ра
но као не до вољ на ак тив ност, да 

не ка же мо, не за и нте ре со ва ност, 
ка ко члан ства, та ко и сек циј ског 
ру ко вод ства. Ка ко је би ло у 2013. 
го ди ни?

Ка да го во ри мо о упра вља њу и ру
ко во ђе њу бу џе ти ма ма тич них сек
ци ја, си ту а ци ја је би ла раз ли чи та 
у сва кој од њих, са за јед нич ким 
за кључ ком да не по тро ше них па ра 
ни је би ло. Ма тич на сек ци ја пла не
ра је свој бу џет „ре а ли зо ва ла“ већ 
у сеп тем бруок то бру. Ур ба ни сти 
су знат но бо ље га здо ва ли сво јим 
„ка пи та лом“, па су чак и део сво
јих сред ста ва усту пи ли пла не ри

ма. Ка да је реч и о две ве ли ке ма
тич не сек ци је – про јек тан ти ма и 
из во ђа чи ма ра до ва, и оне ће пр ви 
пут од осни ва ња Ко мо ре, го то во до 
дна ис пра зни ти сво је ка се. Ка да је 
реч о све че ти ри ма тич не сек ци је, 
укуп но пра жње ње њи хо вих бу џе та 
ове го ди не је сти гло на 99 про це на
та, с тим да је МС пла не ра је ди на 
„про би ла“ свој бу џет ски по тен ци
јал. Ка да се по гле да ком плет на Ко
мо ра, пра ви раз лог за ова ко тро ше
ње сред ста ва ле жи у ак тив но сти ма 
ре ги о нал них од бо ра. На и ме, про
шле го ди не иза бра на су ру ко вод
ства у осам ре ги о нал них цен та ра 
(по сле шест го ди на де си ли су се из
бо ри), до шли су но ви љу ди, са но
вим пла но ви ма и про гра ми ма, са 
но вим иде ја ма и же ља ма, са ве
ли ком енер ги јом и ен ту зи ја змом, 
па су ИО ма тич них сек ци ја има ли 
шта да нов ча но по др же у ре ги о ни
ма, од но сно, сред ства су ефи ка сни
је и ефект ни је ко ри шће на. 

Ако је рад ма тич них сек ци ја, 
пр ви, ак тив но сти ре ги о нал них 
цен та ра – дру ги, не ма сум ње да 
су ко ми си је – тре ћи ка нал ра да 
Ко мо ре. По ку шај те да на пра ви те 
„топ ли сту“ пре ма ост варе ним ре
зул та ти ма свих де вет ко ми си ја?

Од го вор на ово пи та ње мо рам 
да за поч нем – еду ка тив но. Ста ту
том Ко мо ре је пред ви ђе но да за вр
ше ње од ре ђе них по сло ва Управ ни 
од бор мо же обра зо ва ти ко ми си је. 
Од лу ком о обра зо ва њу ко ми си је 
уре ђу је се њен де ло круг рада и са
став. Ко ри сте ћи то пра во УО ИКС 
је фор ми рао де вет ко ми си ја, осам 
у ју ну, а по мом ми шље њу нај ва
жни ју – Ко ми си ју за пре и спи ти ва
ње опи са и уво ђе ње но вих ли цен
ци, у ју лу. Пр вих осам фор ми ра них 
ко ми си ја има ју шест и се дам чла
но ва, док је у по след њој ан га жо
ва но чак 14 љу ди/чла но ва, па је са 
раз ло гом зо ве мо „Ве ли ка ко ми си
ја“. (по гле дај оквир)

Рад ко ми си ја био је при хва тљив 
у гло ба лу, с тим да су две но во фор
ми ра не, за FI DIC и са рад њу са стру
ков ним орга ни за ци ја ма, би ле ме ђу 
нај ак тив ни јим. По себ но бих по хва
лио рад Ко ми си је за при пре му за

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
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кон ске и дру ге ре гу ла ти ве, у ко јој 
сам и сам ак тив но све вре ме уче
ство вао као и у пе ри о ду пре фор
ми ра ња исте (бив ша Ко ми си ја за 
про пи се у прет ход ном пе ри о ду). 
На ме ра и же ља УО је би ла да та 
Ко ми си ја на пра ви но ви ин же њер
ски пред лог за ко на о гра ђе њу (Ко
мо рин пред лог ин же њер ског за ко
на или свејед но ка ко се он звао), 
као и да на пра ви пред лог За ко
на о ин же њер ској ко мо ри. Ме ђу
тим, по сле све га ме сец и по да на 
од фор ми ра ња исте, у раз го во ри ма 
са ми ни стром Или ћем и ње го вим 
нај бли жим са ра дни ци ма до го во
ре но је да ће се ра ди ти на из ме на
ма и до пу на ма За ко на о пла ни ра
њу и из град њи, и уоп ште се ни је 
по ми њао но ви до ку мент (За кон). 
На жа лост, Ко ми си ја за при пре
му за кон ске и дру ге ре гу ла ти ве УО 
ИКС, ни је сти гла да за вр ши оба за
по че та за кон ска пред ло га/тек ста 
(За кон о гра ђе њу и За кон о Ин же
њер ској ко мо ри), јер је до би ла но
ви за да так да ак тив но уче ству је у 
по мо ћи Ми ни стар ству на из ра ди 
пред ло га тек ста из ме на и до пу на 
по сто је ћег За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи, што је она у пот пу но сти 
и учи ни ла, и за и ста нај ве ћи број 
рад них са ста на ка, од свих ко ми си
ја, упра во је та ко ми си ја има ла. Ко
ми си ја за пер ма нент но обра зо ва
ње мо ра у на ред ном пе ри о ду да се 
дру га чи је ор га ни зу је, јер еду ка ци ја 
по ста је од из у зет не ва жно сти за це
ло куп ну Ко мо ру. Уз то има мо и оба
ве зу при хва ће ну од ECEC као и на 
осно ву Ин же њер ске ини ци ја ти ве 
на шег ре ги о на, да уве де мо пер ма
нент но обра зо ва ње. То зна чи да Ко
ми си ја „под хит но“ мо ра да из ра ди 
Пра вил ник о пер ма нент ном обра
зо ва њу ко ји би ре шио ка ко се бо
ду ју уче сни ци се ми на ра, ску по ва, 
три би на и ка ко се во ди еви ден ци ја, 
и... Већ је ура ђе на „рад на ва ри јан
та“ Пра вил ни ка, ко јом, мо рам при
зна ти, ни сам за до во љан, јер је ве ћи 
зна чај дат на уч ном, не го струч ном 
обра зо ва њу. Ко мо ра је стру ков на, а 
не на уч на ор га ни за ци ја, што зна чи 
да чла но ви ма мо ра ју да се пре зен
ти ра ју, у пр вом ре ду, струч на и стру
ков на зна ња, а тек по том да им се 
ор га ни зу је не ка вр ста „еx“ ка те дра 

на ста ве. Што се ти че оста лих ко ми
си ја, све су ис ка за ле за па же ну ини
ци ја ти ву, сва ка је одр жа ла по не ко 
пре да ва ње, не ку ак ци ју, али ће мо 
их оце њи ва ти тек по сле пре гле да 
и уви да у ре а ли зо ва но у план ским 
до ку мен ти ма. У на ред ном пе ри о
ду ће мо из вр ши ти по де лу зах те ва 
ра да ко ми си ја – на оне ко је има ју 
стал ни рад, и на оне чи ја је де лат
ност по вре ме на. Ина че, у рад де вет 
ко ми си ја УО ИКС укљу чен је ве ли
ки број ко ле га, тач но 71, и то из свих 
ре ги о нал них цен та ра рав но мер но, 
са иде јом во ди љом да они та сво ја 
са зна ња и ис ку ства пре не су сво јој 
не по сред ној ба зи. 

Пла ни ра ли сте на ста вак ку по
ви не по слов ног про сто ра за ре
ги о нал не кан це ла ри је, али ове 
го ди не ни сте ту на ме ру ре али
зо ва ли. За што?

Од на бав ке/ку по ви не по слов ног 
про сто ра у свим ре ги о нал ним цен
три ма, где то ни је учи ње но, ни је се 
од у ста ло, али из ве сних за сто ја је би
ло. Кра јем де цем бра рас пи сан је по
но вље ни оглас за ку по ви ну по слов
ног про сто ра у Кра гу јев цу и Ва ље ву, 
док ће за Ча чак и Кра ље во и то би ти 
учи ње но до кра ја ја ну а ра ове го ди
не, а УО ИКС је на последњој сед ни
ци у про шлој го ди ни до нео од лу ку 
о при ба вља њу по слов ног про сто ра 
у Су бо ти ци. Зна чи, по слов ни про
стор ће би ти ку пљен, сред ства су од 
ра ни је обез бе ђе на, та ко да се на дам 
да ће у 2014. го ди ни свих осам ре ги
о нал них цен та ра има ти соп стве ни 
„кров над гла вом“. Прет по став ка да 
се по слов ни про стор не ку пу је за то 
што је упла та чла на ри не ове го ди
не са мо 77 одсто од плана (уплата 
чланарине никад није била слабија 
од оснива ња Ко мо ре), ни је тач на. 
Ствар ни раз лог за што ни смо ку пи
ли по слов ни про стор је следе ћи: до 
пре 20 да на ни смо би ли укњи жи ли 
про стор ко ји смо ку пи ли у Бе о гра
ду, Но вом Са ду и Ни шу. На и ме, ка да 
смо пре че ти ри го ди не ку пи ли по
слов ни про стор у Бе о гра ду и под не
ли зах тев Ре пу блич ком ге о дет ском 
за во ду да га укњи жи, до би ли смо 
од го вор да га не мо же мо укњи жи ти 
као имо ви ну Ин же њер ске ко мо ре 

Ср би је, већ са мо као имо ви ну др жа
ве Ср би је, па смо по ву кли зах тев из 
РГЗа. Од ка да сам на че лу ИКС, це
лу 2013. го ди ну, за јед но са прав ном 
слу жбом, тра гао сам за на чи ном 
ка ко да имо ви ну ко ју смо ку пи ли 
соп стве ним сред стви ма, укњи жи
мо као при ват но вла сни штво Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је. Ко нач но 
смо из на шли мо дел ко ји је при хва
ти ла и др жа ва, та ко да смо ку пље ни 
по слов ни про стор укњи жи ли као 
ис кљу чи во вла сни штво ИКС. 

У пр вој де це ни ји свог по сто ја
ња, Ко мо ра је ус пе ла да на оку пу 
(у свом члан ству) одр жи све стру
ке и про фе си је ве за не за из град
њу гра ђе вин ских обје ка та, иако 
су цен три пе тал не си ле ти ња
ле свих тих го ди на. Шта ће те Ви 
лич но, на рав но, и сва оста ла те ла 
Ко мо ре, учи ни ти да ИКС оста не 
у по сто је ћем фор ма ту?

На рав но да ћу се мак си мал но ан
га жо ва ти, као и ве ли ка ве ћи на Ко
мо ри них функ ци о не ра на свим ор
га ни за ци о ним ни во и ма, по себ но, 
али на пр вом ме сту и сви чла но
ви – да Ин же њер ска ко мо ра Ср би
је оста не је дин ст ве на ор га ни за ци
ја свих стру ка ве за них за из град њу 
гра ђе вин ских обје ка та. На рав но, да 
без по др шке за ко на то ни је мо гу
ће – да оста не мо на оку пу и је ди
нстве ни. Ако за кон бу де на кло њен 
по је ди ним стру ка ма, као што ми се 
чи ни да је пра вљен, то ни ка ко не
ће би ти до бро ни за стру ку, ни за 
Ко мо ру. Ова ко је дин стве ни има мо 
ве ћу сна гу, има мо ве ћи по тен ци
јал да спро ве де мо не што што је па
мет но за све стру ке. Оне стру ке ко је 
има ју ква ли тет ни јих иде ја, у је дин
стве ној Ко мо ри, мо гу да до би ју ви
ше не го ако се од лу че за из два ја
ње. Док сам на че лу Ко мо ре бо ри ћу 
се за ње но је дин ство, да на оку пу 
оста ну свих 10 стру ка, као и да нам 
се при дру же и дру ге, но ве, чи је је 
под руч је ра да, де ли мич но или пот
пу но, у овој на шој не и мар ској обла
сти (БЗНР, про тив по жар ци и дру ге 
стру ке ко је има ју по сло ва у обла сти 
про јек то ва ња и гра ђе ња).

Разговор водио
Ра дош О. Дра гу ти но вић
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Пе та ре дов на сед ни ца Скуп
шти не ИКС одр жа на је по след
њег пет ка у 2013. го ди ни, 27. де
цем бра, уз при су ство 88 од 119 
чла но ва Скуп шти не. По че ла 
је са ра дом у 11,15, а за вр ши ла 

у 14,30 ча со ва. Сед ни ци Скуп
шти не као го сти при су ство
ва ли су пред став ни ци до ми
цил ног ми ни стар ства, Ми лан 
Ми ље вић др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству гра ђе ви нар ства 

и ур ба ни зма, за тим мр Ђор ђе 
Ми лић, по моћ ник ди рек то ра 
РАПП (Ре пу блич ке аген ци је за 
про стор но пла ни ра ње), Управ
ни и Над зор ни од бо р Ко мо ре, 
у пу ном са ста ву, чла но ви Су

Пета редовна седница Скупштине Инжењерске 
коморе Србије, Београд 27. децембар

Финансије стабилизационе, 
програмиофанзивни

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 20032013.“. 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 редовна седница Скупштине ИКС одржана је пред двотрећинским кворумом, 
присустовало 88 чланова, 14 је најавило изостанак, док је стварно одсутно било 17.
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Ми лан Ми ље вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма пред ста вио На црт за ко на 
о пла ни ра њу, про јек то ва њу и из град њи

Ме сто и по ло жај Ко мо ре 
оста ју не про ме ње ни

Ко нач но смо ура ди ли На црт за ко на о пла ни ра њу, 
про јек то ва њу и из град њи, што зна чи да смо про
ме ни ли на зив, у по след њем тре нут ку (био је На
црт за ко на о пла ни ра њу про сто ра и из град њи), и 
пре да ли га на из ја ша ва ње ми ни стар стви ма и по
себ ним ор га ни за ци ја ма, ка ко је то и пред ви ђе но 
По слов ни ком о ра ду Вла де. 

Што се ти че Ко мо ре, у На цр ту не ма мно го из ме
на, у од но су на са да шња за кон ска ре ше ња, осим 
што су им пле мен ти ра на, од но сно, уне та, из Ста ту та 
ИКС, упра вљач ка те ла. Та ко ђе су уне те и не ке про
ме не ко је се ти чу оп штих ства ри, где Ко мо ра на ла
зи ши ре ци ље ве од са да шњег за кон ског ре ше ња.

У На цр ту је „про ву че на“ и од ред ни ца о пер ма
нент ном уса вр ша ва њу чла но ва Ко мо ре, али не као 
оба ве зу ју ћа фор ма. Раз ми шља ли смо да то бу де 
оба ве зу ју ће, али је рад на гру па ре кла да то ни је 
мо гу ће, јер ни је има ла пред со бам ни ка кав план и 
про грам тих ак тив но сти. Ипак је у На цр ту оста ла 
од ред ни ца да Ко мо ра оба вља пер ма нент но усавр
ша ва ње сво јих чла но ва.

Овај На црт за ко на о пла ни ра њу, про јек то ва њу и 
из град њи је ра ђен у са рад њи са вла ди ним и не
вла ди ним ор га ни за ци ја ма и асо ци ја ци ја ма. Ми
слим да је пре ви ше уне то ин тен ци ја да он бу де 
брз, то је по треб но, да би се оства ри ла ин ве сти ци
о на кли ма, али смо се ми за ла га ли да се оства ри 
рав но те жа из ме ђу оп штих ци ље ва и по бољ ша ња 
ин ве сти ци о не кли ме.

У На црт за ко на су уне та и не ка те ла ко ја до са
да ни су по сто ја ла, као што је Кан це ла ри ја за бр зе 
од го во ре, Ко ор ди на тор про јек та, уне те су и но ви
не ко је се ти чу се па ра та, за ко је се ин си сти ра ло 
да то бу ду скра ће ни и са же ти по да ци из пла но ва. 
Дру гим ре чи ма да ка жем, мик со ва ни са усло ви
ма по себ но овла шће них пред у зе ћа, у сми слу мо
гућ но сти ин фра струк тур них при кљу ча ка и дру гих 
усло ва. Код ових по ве ре них по сло ва на пра вље на 
је јед на ве ли ка ли ста или ле пе за обје ка та, пре ма 
оби му њи хо ве сло же но сти, од но сно, зна ча ја ко ји 
вр ше у про сто ру, од но сно, тех но ло шким, функ ци о
нал ним и дру гим опре де ље но сти ма. Опет је та гру
па по де ље на у два де ла – фак тич ки за јед но став не 
објек те, пре ма пред ло гу из На цр та, ти нај јед но
став ни ји објек ти су за ми шље ни да се за њих ра ди 
је дан јед но ста ван про је кат ко ји се на зи ва про је
кат за гра ђе вин ску до зво лу, на кон че га се до би ја 
гра ђе вин ска до зво ла, по сле че га ин ве сти тор ра ди 
глав ни про је кат, вр ши се при јем ра до ва, итд.

Мо жда се у пред ло же ном На цр ту за ко на вра ћа
мо на За кон о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го
ди не, ка да се до би ја њем гра ђе вин ске до зво ле не 
мо гу фак тич ки из во ди ти глав ни ра до ви, тек мо гу 
по че ти при прем ни ра до ви.

На црт за ко на је ве о ма ли бе ра лан и не пред ви ђа 
ове ру глав ног про јек та, у од но су на ње го ву кон тро
лу упра ве, као до са да, не го пот пу но и ис кљу чи во 
под ле же тех нич кој кон тро ли. Би ло је и пред ло га 
да се још ви ше ли бе ра ли зу је та ствар, да, ре ци мо 
(то ни смо ста ви ли у На црт), ако но си лац јав них 
овла шће ња и јав на пред у зе ћа не да ју сво је тех
нич ке усло ве у ро ку од осам да на, то ура де овла
шће ни ин же ње ри. Ја сма трам да је за та кво ре ше
ње код нас пре ви ше ра но.

Са дру ге стра не по ку ша ли смо, да се код пла ни
ра ња др жи мо, чак и да про ши ри мо, по сту пак до
но ше ња и из ра де пла но ва. Ми шље ња сам да Ср би
ја има пре ви ше вр ста пла но ва, има мо Про стор ни 
план Ср би је, ре ги о нал не про стор не пла но ве, про
стор ни план оп шти не, про стор не пла но ве по себ
них на ме на, и има мо три ур ба ни стич ка пла на ко
ји су пред ви ђе ни у гра до ви ма, за до ма ћин ства по 
гра до ви ма, и има мо план ге не рал не, од но сно, де
таљ не ре гу ла ци је. Ту има мо за мер ки да има мо су
ви ше пла но ва, јер, на при мер, јед на Не мач ка има 
са мо две вр сте пла но ва, од ко јих су про стор ни пла
но ви, уства ри, стра те шки пла но ви.

Овај На црт за ко на о пла ни ра њу, про јек то ва њу и 
из град њи смо ра ди ли у де мо крат ској ат мос фе ри, 
ме ња ли смо га че сто, али и оба ве шта ва ли бла го
вре ме но све уче сни ке о то ме. Тре нут на фа за На цр
та – пре дат је ми ни стар стви ма на из ја шња ва ње.  

Ми слим да је нај ве ћи пре о крет на сту пио ка
да смо са зна ли за обра зло же ње Устав ног су да о 
кон вер зи ји уз на кна ду код су бје ка та из сте ча ја и 
при ва ти за ци је, од но сно, са мо смо ми им пле мен
ти ра ли ту од лу ку. А та од лу ка ка же да пра во ко
ри шће ња ни ка да ни је би ло у про ме ту и да за пре
ла зак у пра во сво ји не, онај ко ји га тра жи, мо ра 
пла ти ти пу ну тр жи шну це ну. То је иза зва ло ве ли ке 
про те сте и кри ти ке, али ја мо гу са мо да ка жем да 
се од лу ке Устав ног су да не ко мен та ри шу. 
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да ча сти – пред сед ник, ту жи
лац и бра ни лац,... Ра дом скуп
штин ског за се да ња ру ко во дио 
је проф. др Дра го слав Шу ма
рац, пред сед ник Скуп шти не, 
а по ма га ли су му Ми ло рад 
Ми ла ди но вић, пот пред сед
ник Скуп шти не, Ива на Маг
де ли нић, в.д. се кре та ра Ко мо
ре, Сла ђа на Јан ко вић, струч ни 
са рад ник за прав не по сло ве и 
Бран ко Мар ко вић, струч ни са
рад ник за ин фор ма тич ку по др
шку у Се кре та ри ја ту ИКС.

Пе то ре дов но скуп штин ско за се
да ње отво рио је пред сед ник Шу ма
рац и за мо лио др жав ног се кре та ра 
Ми ље ви ћа да се обра ти при сут ни
ма, што је овај и учи нио. По здра
вио је све при сут не и за же лео успе
шан рад Скуп шти не, а глав на те ма 
ње го вог из ла га ња био је На црт за
ко на о пла ни ра њу, про јек то ва њу 
и из град њи, ко ји је Ми ни стар ство 
гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма дан 
ра ни је про сле ди ло Вла ди, од но
сно, над ле жним ми ни стар стви ма, 
на уса гла ша ва ње (оп шир ни је у ан
тр фи леу). 

По сле по здрав не ре чи Др жав ног 
се кре та ра усле ди ло је пред ла га ње 
и усва ја ње Днев ног ре да. Днев ни 
ред је јед но гла сно усво јен, без из
ме на и до пу на, и имао је шест та
ча ка: 1. Усва ја ње За пи сни ка са Че
твр те ре дов не сед ни це Скуп шти не 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је одр
жа не 10. ма ја 2013. го ди не; 2. Кон
ста то ва ње члан ства по по ло жа
ју пред сед ни ка из вр шних од бо ра 
ма тич них сек ци ја у Управ ном од
бо ру Ин же њер ске ко мо ре Ср би је; 
3. Усва ја ње Из ве шта ја о ра ду Су да 
ча сти Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
у 2013. го ди ни; 4. Утвр ђи ва ње ли
сте су ди ја Су да ча сти Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је; 5. До но ше ње Пла на 
и про гра ма ра да Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је за 2014. го ди ну; 6. До
но ше ње Фи нан сиј ског пла на Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је за 2014. 
го ди ну.

Од мах по усва ја њу Днев ног ре да, 
за реч се ја вио Са ља ху дин Му ра то
вић, члан Скуп шти не из Но вог Па
за ра и пред ло жио да се из ла га ња 
уче сни ка у рас пра ви, ко јих ће си

гур но би ти, огра ни че на три ми ну
та, што је јед но гла сно при хва ће но.

Као што ре ко смо, пр ва тач ка 
Днев ног ре да је би ла „Усва ја ње За
пи сни ка са Че твр те ре дов не сед
ни це Скуп шти не Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је одр жа не 10. ма ја 2013. 
го ди не“, ко ји је без при мед би јед
но гла сно усво јен, па се пре шло на 

дру гу тач ку – „Кон ста то ва ње члан
ства по по ло жа ју пред сед ни ка из
вр шних од бо ра ма тич них сек ци ја у 
Управ ном од бо ру Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је“, за ко је су по зи тив
но гла са ли сви при сут ни чла но ви 
Скуп шти не, без „про тив“ или „уз др
жа ни“. На и ме, на прет ход ној сед
ни ци Скуп шти не иза бра ни су из
вршни од бо ри ма тич них сек ци ја, 
ко ји су на сво јим кон сти ту тив ним 
сед ни ца ма иза бра ли сво је чел ни

ке, пред сед ни ка и за ме ни ка пред
сед ни ка из вр шних од бо ра ма тич
них сек ци ја. Та ко су кон ста то ва на 
„члан ства по по ло жа ју“ у УО ИКС – 
мр Алек сан дра Ву чи ће ви ћа, пред
сед ни ка ИО МС пла не ра по чев од 
21. ма ја (да тум кад је одр жа на кон
сти ту тив на сед ни ца и иза бра ни 
чел ни ци), др На та ше Да ни ло вић 

Хри стић, пред сед ни це ИО МС ур
ба ни ста од 17. ма ја, проф. др Ми ла
на Гли ши ћа, пред сед ни ка ИО МС 
про јек та на та, по чев од 21. ма ја, и 
Ла тин ке Об ра до вић, пред сед ни це 
ИО МС из во ђа ча ра до ва од 20. ма ја. 
Све че тво ро чла но ва УО ИКС по по
ло жа ју уче ство ва ло је у ра ду овог 
те ла но ми нал но, од да на из бо ра на 
пред сед нич ке функ ци је у ИО МС, 
а прак тич но од дру ге сед ни це УО 
ИКС, одр жа не у ју ну 2013. го ди не. 

Мо Но ГрА ФИ јА

Првих десет година

„У овим ма те ри ја ли ма сте до би
ли и књи гу/мо но гра фи ју Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је – Ин же
њер ска ко мо ра Ср би је 20032013. 
За пра во, ова Скуп шти на је у 
пла ну за ову го ди ну, усво ји ла да 
се она об ја ви“, ре као је проф. др 
Дра го слав Шу ма рац, уред ник 
Мо но гра фи је. „Би ло је на Управ
ном од бо ру пред ло га да се об
ја ви мо но гра фи ја ко ја „по кри
ва“ пе ри од од 1924. го ди не, ка да 
је, ствар но, по За ко ну о фи нан
си ја ма устро је на Ин же њер ска 
ко мо ра Ср би је (за то се за ла гао 
про фе сор Ун ча нин), и то ствар
но тре ба ура ди ти. Ме ђу тим, ви
де ли смо да су Сло вен ци, и то 
пи ше у уво ду Мо но гра фи је, већ 
1919. го ди не има ли сво ју ин же
њер ску ко мо ру. Хо ћу да ка жем 

да се у то ис тра жи ва ње око срп ске ин же њер ске ко мо ре мо ра ју укљу
чи ти и исто ри ча ри, што зна чи да нам пред сто ји је дан озбиљ ни ји по
сао. Ме ђу тим, ми смо за ову при ли ку, пр вих де сет го ди на ИКС 2003 – 
2013. на је дан нај скром ни ји на чин хте ли да обе ле жи мо де сет го ди на 
од по сто ја ња ове Ко мо ре, ко ја је уства ри, на ста вак те/оне из 1924. го
ди не. Ова Мо но гра фи ја ће мо жда да ко шта као је дан „Гла сник“, што 
ће те до би ти, ви де ти у Фи нан сиј ском из ве шта ју за 2014. го ди ну, у мар
ту сле де ће го ди не“.
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Тре ћа и че твр та тач ка днев ног 
ре да ти ца ле су се Су да ча сти Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је. У тре ћој 
је под но шен и усва јан го ди шњи из
ве штај о ра ду Су да ча сти, док је у 
че твр тој утвр ђи ва на Ли ста су ди ја, 
а од мах по сле то га и из бор по тен
ци јал них су ди ја за че тво ро го ди
шњи пе ри од – до 2017. го ди не.

Иако су у ма те ри ја ли ма би ла 
под не та три из ве шта ја – пред сед
ни ка Су да ча сти Бо ра Цви ја но ви
ћа, ту жи о ца Ми о дра га Иса и ло ви
ћа и бра ни тељ ке Дее (Деа) Лу кић, 
чла но ви ма Скуп шти не обра тио се 
са мо Пред сед ник – је згро ви тим из
ла га њем, ора тор ски пер фект ним 
и вре мен ски тач но по го ђе ном ду
жи ном. Да ове кон ста та ци је ни су 
пре те ра не, већ по твр да, ре ак ци ја 
је јед ног чла на Скуп шти не – „ово
га би тре ба ли за пред сед ни ка, јер 
го во ри ин же њер ски – ја сно, пре
ци зно, крат ко“. А ево и шта је ре
као: „О ра ду Су да ча сти у овој, али 
и три прет ход не го ди не, не ћу де
таљ но го во ри ти, јер све то има те у 
ма те ри ја лу за ову сед ни цу, а и због 

то га што сам у ин тер вјуу за „Гла
сник“ о све му то ме ис црп но го во
рио, па ми се чи ни не по треб ним 
да вас за ма рам де та љи ма, оце на
ма, кон ста та ци ја ма, по је ди но сти
ма. Из не ћу са мо не ко ли ко нео п

ход них ин фор ма ци ја. Суд ча сти 
је то ком 2013. го ди не по сту пао у 
осам пред ме та, у окви ру ко јих је 
укуп но про це су и ра но 13 чла но ва 
Ко мо ре због не по што ва ња про фе
си о нал них стан дар да и нор ма ти

Ко ли ко Скуп шти на има чла но ва?

Скуп шти на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, пре ма Ста ту ту, бро ји 120 чла
но ва, а у пр вој ре че ни ци Из ве шта ја са 5. ре дов ног за се да ња сто ји да 
је сед ни ци при су ство ва ло „88 од 119 чла но ва Скуп шти не“. Ни је на
пра вље на гре шка! На и ме, Скуп шти на има 120 ме ста/чла но ва, али је 
јед но ме сто од 30. апри ла упра жње но, јер је то га да на пре ми нуо њен 
нај ста ри ји члан, Све ти слав Син ђе лић.
Ина че, 5. ре дов ној сед ни ци Скуп шти не при су ство ва ло је 88 чла но ва 
(на по чет ку их је би ло 82, а на кра ју 73), 14 чла но ва оба ве сти ло је Се
кре та ри јат да не ће при су ство ва ти сед ни ци, док су раз ло зи не до ла ска 
17 чла но ва Скуп шти не оста ли не по зна ти.

Пре ма По слов ни ку о ра ду Скуп шти не, пред се да ва ју ћи је у оба ве зи 
да про чи та име на чла но ва Скуп шти не ко ји су на ја ви ли свој из о ста
нак. Ево њи хо вих име на: Но ви ца Пе тро вић, Гор да на Вуј но вић, Љу би ца 
Бо шњак, Зо ран Ха џић, Дра га на Дун чић, Зо ри ца Не сто ро вић, Дра ган 
Ву јо вић,  Ми лош Ме дић, Ла за Ву ко брат, Та тја на Бур саћ, Ра до мир Ми
ле кић, Бра ни слав Ба њац, Зо ран Ра до ји чић и Ми лан Ке ка но вић.

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“
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ва. На ста вље но је у кон ти ну и те
ту са ак тив но сти ма, ко је сам увео 
до ла зе ћи на ме сто пред сед ни ка 
2009. го ди не, да се ре дов но одр жа
ва ју са стан ци су ди ја Су да ча сти 
ко ји су име но ва ни за пред сед ни
ке ве ћа у пред ме ти ма, а у ци љу бо
љег ин фор ми са ња, за пи сни ци са 
сед ни ца су ди ја, до ста вља ју се, без 
из у зет ка, свим су ди ја ма. Ко ри сте
ћи ИТ бе не фи те, на ста вље но је са 
си сте мом еле ктрон ског пра ће ња 
кре та ња пред ме та по про це сним 
фа за ма по ступ ка кроз та бе лар ни 
фор му лар „По сту пак – пра ће ње 
пред ме та Су да ча сти“, у ко ји се на 
уни фи ци ран на чин уно се све фа
зе по ступ ка. Ка ко ман дат су ди ја ма 
Су да ча сти овог са зи ва ис ти че 29. 
де цем бра 2013. го ди не, без бо ја зни 
да ћу по гре ши ти, оце њу јем ње гов 
че тво ро го ди шњи рад – успе шним. 
У све му је по сту пао по од ред ба ма, 
ка ко др жав них за ко на и пра вил
ни ка, та ко и пре ма Ста ту ту ИКС и 
Етич ком ко дек су“. 

Из ве штај о ра ду Су да ча сти јед
но гла сно је усво јен, а он да се пре
шло на утвр ђи ва ње Ли сте су ди ја. 
Пре ма до ку мен ти ма Ко мо ре (По
слов ник о ра ду Скуп шти не) су ди је 
Су да ча сти се би ра ју у „три ко ра ка“. 
Пре ма ре че ном до ку мен ту утвр ђу
је се пред лог ли сте од 50 кан ди да
та за су ди је и то че тво ро из Ма тич
не сек ци је пла не ра, ше сто ро из МС 
ур ба ни ста, а по 20 из две нај ве ће 
ма тич не сек ци је – про јек та на та и 
из во ђа ча ра до ва. Пра во да ис так ну 
50 кан ди да та има ју ИО МС, као пр
ви ко рак. Од по ну ђе них 50 кан ди
да та, чла но ви Скуп шти не тај ним 
гла са њем би ра ју 35 по тен ци јал них 
су ди ја Су да ча сти – три кан ди да
та из МСП, че ти ри из МСУ и по 14 
из МСП и МСИР, што је дру ги ко
рак. Чла но ви Скуп шти не иза бра ли 
су сле де ћих 35 кан ди да та за су ди
је Су да ча сти ИКС. Кан ди да ти Ма
тич не сек ци је пла не ра су сви ди
пло ми ра ни про стор ни пла не ри: 
мр Зо ран К. Мир ја нић и Мар ко Д. 
Пе ри шић из Бе о гра да, и Мир ја на 
Р. Ва шут из Срем ске Ми тро ви це. 
Кан ди да ти Ма тич не сек ци је ур
ба ни ста су сви ди пло ми ра ни ин
же ње ри ар хи тек ту ре: Ог њен В. Ђу
ро вић из Бе о гра да, Јо жеф Ј. Чи па 

Про ши ри ти осно ви цу фи нан си ра ња

„Ка да је реч о при хо ди ма Ко
мо ре, ко ји са да до ла зе из го ди
шње чла на ри не и ор га ни за ци је 
и ре а ли за ци је струч них ис пи та, 
сма трам да би би ло до бро и ко
ри сно, да се ти из во ри фи нан си
ра ња ра да ИКС – про ши ре“, ре
као је Ми ло рад Рак че вић, члан 
УО ИКС као пред став ник Ми
ни стар ства за гра ђе ви нар ство 
и ур ба ни зам. „На том по слу, 
ши ре њу осно ви це фи нан си ра
ња, по треб но је да се ан га жу ју 
сви чла но ви Ко мо ре, јер се ан
га жман рко вод ства и ру ко во ди
ла ца у свим де ло ви ма Ко мо ре 

– под ра зу ме ва. Не мо же се ре ћи да су и са да шњи при хо ди Ко мо ре 
ма ли, али је са свим си гур но да ве ћа и си гур ни ја ма те ри јал на осно
ва про из во ди бо ље укуп не ре зул та те“.

Струковнa удру же ња су наш
„ка дров ски из вор“

„Имам иде ју и пред лог за бо љу 
са рад њу са стру ков ним ор га ни
за ци ја ма“, ре као је проф. др Рај
ко Ун ча нин, члан УО ИКС као 
пред став ник над ле жног ми ни
стар ства. „У Пла ну и про гра му 
ра да за 2014. го ди ну у по гла вљу 
II Ор га ни за ци ја и функ ци о ни
са ње Ко мо ре, став 10. – „Са рад ња 
са стру ков ним ор га ни за ци ја ма 
и удру же њи ма“ пред ла жем да 
овај став гла си – „По ма га ње у 
ор га ни за ци ји и функ ци о ни са
њу стру ков них ор га ни за ци ја и 
ко ор ди на ци ја у њи хо вој ме ђу
соб ној са рад њи и са рад њи са 

Ин же њер ском ко мо ром Ср би је“. За што ово пред ла жем? За то што су 
стру ков не ор га ни за ци је из вор на ших ка дро ва, на ших струч ња ка, за
то што смо ода тле до шли и до ла зи мо, и за то што они са ми без не ке 
на ше ор га ни за ци је, струч не и ма те ри јал не, мо рал не, не мо гу мно ге 
ства ри са ми. Кад сам већ узео реч, да и ово ка жем – ми слим да Ко
мо ра, ње но ру ко вод ство, ње ни ор га ни и слу жбе, по ме ни, функ ци о
ни шу до бро, и успе шно игра ју сво ју уло гу ко ју им је дру штве на за јед
ни ца до де ли ла. Ми слим да има мо још по тен ци ја ла и мо ћи да да мо 
мно го ве ћи до при нос у раз во ју на шег дру штва. За то сам се за ла гао и 
пред ла гао да се фор ми ра по се бан за кон о Ин же њер ској ко мо ри Ср
би је, ко ји би де фи ни сао ме сто, уло гу и моћ ин же ње ра, да ово ме дру
штву да мо свој до при нос“.
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из Су бо ти це, Бра ни мир Ј. Ћи рић из 
Ни ша и Ај се ла Е. Де мо вић из Но
вог Па за ра. Кан ди да ти Ма тич не 
сек ци је про јек та на та су: Ми о драг 
М. Мак си мо вић, дипл. инж. арх. из 
Ва ље ва, Сло бо дан ка Д. Си мо вић, 
дипл. инж. арх. из Чач ка, Ја сми
на И. Шкри јељ, дипл. инж. арх. из 
Но вог Па за ра, Ду шан М. Ву ло вић, 
дипл. инж. арх. из Чач ка, Сне жа
на Р. Сми ља нић, дипл. инж. грађ. 
из Гор њег Ми ла нов ца, Сло бо дан Р. 
Ми лен ко вић, дипл. инж. грађ. из 
Ни ша, Жи во јин В. Ми лен ко вић, 
дипл. инж. грађ. из Кра ље ва, Дра
го Д. Осто јић, дипл. инж. грађ. и Ра
до је Н. Крем зер, дипл. инж. маш. из 
Бе о гра да, Сло бо дан Р. Мој си ло вић, 
дипл. инж. маш. из Чач ка, Ми лој ко 
М. Мар ки ће вић, дипл. инж. ел. из 
Ужи ца, Зо ран Д. Сту пар, дипл. инж. 
ел. из Но вог Са да, Дар ко М. Ви ло
ти је вић, дипл. инж. ге од., из Кра
ље ва и Го ран И. Кне же вић, дипл. 
инж. техн. из Но вог Са да. Кан ди
да ти Ма тич не сек ци је из во ђа ча 
ра до ва су: Сло бо дан И. Ђор ђе вић, 
дипл. инж. арх. из Бе о гра да, Ва ња 
Д. Ми лој ко вић, дипл. инж. арх. из 
Кра ље ва, Ср ђан М. Цр кве ња ков, 
дипл. инж. арх. из Но вог Са да, Бо
ро М. Цви ја но вић, дипл. инж. грађ. 
из Бе о гра да, Бра ни слав М. Шо тра, 

дипл. инж. грађ. из Ло зни це, Љу
би ша Ј. По по вић, дипл. инж. грађ. 
из Бе о гра да, Љу бо мир О. Ву кај ло
вић, дипл. инж. грађ. из Бе о гра да, 
Иштван Ва њур, дипл. инж. маш. 
из Но вог Са да, Дра ган В. Дра га
нић, дипл. инж. маш. из Бе о гра
да, Ми лен ко С. Ба бић, дипл. инж. 
ел. и Ми лу тин В. Јан ко вић, дипл. 
инж. ел. из Бе о гра да, Зо ран С. Кр
стић, дипл. инж. ел. из Ни ша, Ве сна 
М. Та хов, дипл. инж. ге ол. из Бе о
гра да и Оскар Ј. Ко зма, дипл. инж. 
техн. из Су бо ти це. 

„По след њу реч“ има УО ИКС ко ји 
од 35 ода бра них кан ди да та би ра/
по ста вља 25 су ди ја Су да ча сти у че
тво ро год ишњем ман да ту и то – два 
из МСП, три из МСУ и по 10 из МСП 
и МСИР, што је „тре ћи ко рак“. 

Опи са ном про це ду ром још ни
је ком пле ти ран но ви са зив Су да 
ча сти Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
по што ре сор но Ми ни стар ство гра
ђе ви нар ства и ур ба ни зма (МГУ) 
по ста вља осам су ди ја, али ис кљу
чи во из ре до ва чла но ва Ко мо ре. 
Прет по ста вља мо да ће УО ИКС на 
пр вој сед ни ци у 2014. го ди ни ода
бра ти/име но ва ти „сво јих“ 25 су ди
ја Су да ча сти ИКС, а ка да ће (и да 
ли ће) то ура ди ти МГУ оста је да се 
ви ди. На и ме, у прет ход ном пе ри о

ду, ре сор но ми ни стар ство, иако то 
пра во има од 2010. го ди не, још га 
ни је „кон зу ми ра ло“.

И по след ње две тач ке Днев ног ре
да, пе та и ше ста, пре зен ти ра не су у 
па ке ту. Скуп шти на је усва ја ла два 
нај ва жни ја до ку мен та за нор мал
но функ ци о ни са ње Ко мо ре у 2014. 
го ди ни – „До но ше ње Пла на и про
гра ма ра да Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је за 2014. го ди ну“ и “До но ше
ње Фи нан сиј ског пла на Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је за 2014. го ди ну“. 
Презентацију оба документа одр
жао је Ми ло ван Гла во њић, пред сед
ник Ко мо ре – по тра ја ла je без ма ло 
чи тав сат, тач но 57,5 ми ну та. С об
зи ром да оба до ку мен та до но си мо 
у ин те грал ној вер зи ји, опре де љу је
мо се да ту ма че ња и ко мен та ре, об
ја шње ња и лич на ви ђе ња, ко ји ма 
је Пред сед ник по ку шао да за др жи 
па жњу ауди то ри ју ма – из о ста ви мо, 
од но сно, да сва ком од 26.000 чла но
ва пре пу сти мо да не по сред но ана
ли зи ра и из во ди за кључ ке о усво
је ним до ку мен ти ма за 2014. го ди ну 
– Пла ну и про гра му ра да, од но сно, 
Фи нан сиј ском пла ну.

Из ве штај са 5. ре дов не сед ни це 
Скуп шти не ИКС при ре дио

Ра дош О. Дра гу ти но вић

Није се много гласало, тек десетак пута, али су сви предлози изгласани, 
безмало, једногласно, тек са по којим уздржани, и још мање „противних“
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јо во Сми ља нић, дипл. инж.грађ. члан Скуп шти не 
ИКС и Ко ми си је за пред став ке и пред ло ге Уо ИКС, 
пред сед ник Са ве за ин же ње ра и тех ни ча ра вој во ди не, 
до пи сни члан Ин же њер ске ака де ми је Ср би је

По во дом ин те гри те та 
и ли цен ци ра ња

Је ди ни го вор ник/ди ску тант на пред ло же ни „План 
и про грам ра да ИКС за 2014. го ди ну, био је Јо во 
Сми ља нић. Као и увек ми ран и до сто јан ствен, 
мaло оп ши ран, из нео је сво је ви ђе ње и по ну дио 
ре ше ња, за са мо два сег мен та, ка ко је сам де фи
ни сао „па су са“, из „Пла на и про гра ма ра да“. Из ла
га ње пре но си мо у це ли ни.

У ве зи тач ке I – Рад на из ра ди нор ма тив них ака
та, па сус „На ста вак ак тив но сти на утвр ђи ва њу на
чи на и мо да ли те та за шти те чла но ва Ко мо ре од 
угро жа ва ња струч ног и про фе си о нал ног ин те гри
те та“.

Ова те ма је вр ло ва жна али и вр ло „ши ро ка“, а 
ја бих се ов де освр нуо са мо на не ко ли ко пи та ња: 
а/ Нор ма тив но де фи ни са ње уче шћа на ше про
јек тант ске и из во ђач ке опе ра ти ве у ин ве сти ци о
ним по сло ви ма ко је на срп ском тр жи шту до би ја ју 
стра не ком па ни је и то кроз кон крет но и оба ве зу
ју ће уче шће на ших фир ми у тим по сло ви ма. До
са да шње ис ку ство је та кво да је то уче шће би ло 
де кла ра тив но, мно го ма ње не го што чу је мо код 
пот пи си ва ња та квих аран жма на и углав ном на 
по зи ци ја ма за ко је стран ци оце не да им не од
го ва ра ју. б/ Сву да где је то мо гу ће тра жи ти ре ци
про ци тет у уче шћу на ших ком па ни ја на тр жи шту 
стра них фир ми или аде кват на ре ше ња, ка ко нам 
се не би де си ло да на при мер, гра ђе вин ске фир ме 
из Хр ват ске ра де или су ра ди ле на око 200 ло ка
ци ја у Ср би ји, а да срп ска опе ра ти ва та мо прак
тич но не ра ди ни шта, да кле у зе мљи ко ја је око 
упо ла ма ња од Ср би је и при ме ра ра ди, има је
дан ар хи тек тон ски фа кул тет. Као Ко мо ра, мо ра мо 
при зна ти да ту и у дру гим слич ним си ту а ци ја ма 
у за шти ти на шег есна фа и члан ства ни смо по ка
за ли ни ми ни мал не ре зул та те. ц/ Слич но је и са 
при зна ва њем на ших ли цен ци у Цр ној Го ри, где 
на ши ин же ње ри и мо гу да на ђу по сао, али та мо 
шти те сво је тр жи ште, из ме ђу оста лог и усло вом 
да уз на шу ли цен цу тре ба пла ти ти 2 – 3 000 евра, 
ка ко би се до би ла њи хо ва. Пи там се да ли је то ре
зул тат до бре ме ђу ко мор ске са рад ње. д/ Сма трам 
да би зна ча јан вид за шти те ста ту са ин же ње ра (за 
са да бар про јек та на та) био и при мен љив це нов
ник ин же њер ских услу га на ко јем је ИКС уло жи
ла до ста тру да и фор ми ра ла до бар рад ни ма те ри
јал ко ји би прак са још „бру си ла“, али ни је има ла 
сна ге да га уве де у прак су, па је остао мр тво сло
во. Пред ла жем за то, да ИКС у нај кра ћем вре ме ну 

евен ту ал но ре ви ди ра већ фор ми ра ни це нов ник 
ин же њер ских услу га и да га уве де у прак су са ја
сно де фи ни са ним кон се квен ца ма за оне ко ји га 
не при ме њу ју, ка ко су то ура ди ла и дру га стру ков
на удру же ња код нас. е/ Не при ме ре но еко ном ској 
мо ћи др жа ве има мо по пла ву фа кул те та и сту диј
ских про гра ма, др жав них и при ват них, и око хи
ља ду но вих ин же ње ра го ди шње, што по прин ци пу 
„по ну де и по тра жње“ сро за ва це не ин же њер ских 
услу га до бес це ња а ти ме и њи хов ква ли тет па 
на да ље и реј тинг и ин те гри тет на ше стру ке. Сма
трам да ИКС тре ба да по кре не из ра ду ко рект не 

ана ли зе по тре ба за ин же њер ским ка дро ви ма (уз 
по моћ и дру гих над ле жних ин сти ту ци ја), нај ма ње 
за на ред них 10 до 15 го ди на и да то упу ти над ле
жним др жав ним и ви со ко школ ским ин сти ту ци
ја ма. Све стан сам да ИКС не тре ба да се ме ша у 
по ли ти ку фа кул те та али сма трам дру штве но ин
же њер ски од го вор ним да ИКС иза ђе са ова квом 
ана ли зом, без об зи ра ка ко ће је над ле жне ин сти
ту ци је при хва ти ти и у ком оби му.

У ве зи тач ке IV – Ли цен ци ра ње, па су си: „Пре и
спи ти ва ње опи са и усло ва по сто је ћих вр ста ли
цен ци“ и „На ста вак ак тив но сти на до пу ни опи са 
по сто је ћих и утвр ђи ва ња по себ них усло ва за сти
ца ње но вих ли цен ци“.

По сле ви ше од 10 го ди на ра да ИКС, као њен члан 
и ин же њер ко ји ра ди ви ше од 40 го ди на у прак
си, мо гу и же лим да дам мо ју оце ну: а/ Уво ђе њем 
лич них ли цен ци на на чин ка ко је то ура ђе но пре 
10 го ди на, да ју ћи пра во но си о ци ма ли цен ци да 
прак тич но са мо стал но де лу ју на тр жи ту, као „фир
ма“, у ве ли кој ме ри је раз дро бље на про јек тант ска 
и из во ђач ка опе ра ти ва, не ра чу на ју ћи ком па ни је 
из чла на 133. на шег За ко на. Али број ових ком па
ни ја ме ри се про цен ти ма или  про ми ли ма у од но
су на сва оста ла про јек тант ска и из во ђач ка пред у
зе ћа у Ср би ји ко јих је би ло око 95 %. Ова пред у зе ћа 
су прак тич но „пу ште на низ во ду“ јер за ко ном ни су 
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од ре ђе ни ни ка кви усло ви за њи хо во де ло ва ње и 
рад па се на шим по слом мо гу ба ви ти нај ра зли чи
те фир ме (тр го вач ке, ауто пре во знич ке, по љо при
вред не...) бит но је са мо дa „ан га жу ју од го вор ног 
...ин же ње ра“. Ти ме је ство ре на „пи ја ца ин же ње ра“ 
на ко јој сва ки ин ве сти тор мо же за ма ле па ре на 
од ре ђе но вре ме да из нај ми ин же ње ра и от пу сти
ти га ка да му то од го ва ра. То на ро чи то по го ду је 
стра ним ин ве сти то ри ма ко ји и ни су оба ве зни да 
за сво је ра до ве у Ср би ји скла па ју уго вор са на шим 
фир ма ма. Ту на рав но гу би и на ша др жа ва об зи
ром да се ту нај че шће за о би ла зи пла ћа ње по ре
за. Сма трам нео п ход ним да се ста тус лич них ли
цен ци озбиљ но ре де фи ни ше, (са да их има ви ше 
од 80 вр ста), да се уве де не ка вр ста ли цен ци или 
слич ног дру ште ногдр жав ногструч ног ве ри фи ко
ва ња оспо со бље но сти ком па ни ја за про јек то ва ње 
и из во ђе ње у Ср би ји, (по ред оних из чла на 133. За
ко на) и да ли цен ци ра ни ин же ње ри пре вас ход но 
кроз те ком па ни је оства ру ју сво ју струч ну, ма те ри
јал ну и сва ку дру гу са тис фак ци ју. Ли цен ци ра ње 
тих ком па ни ја би ло би на осно ву ре фе ренц ли сте 
ком па ни је и за по сле них од го вор них ин же ње ра и 
уз ми ни мал не тро шко ве за об ра ду пред ме та. Је

ди но на овај на чин ви дим мо гућ ност за ја ча ње 
на ше ин же њер ске кон ку рент но сти спрам на до ла
зе ће оштре и не ми ло срд не стра не кон ку рен ци је 
ко јој на рав но нај ви ше од го ва ра нашa раз дро бље
ност и не кон зи стент ност ка ква ја да нас на сце ни. 
Ре де фи ни са ње ста ту са лич них ли цен ци сма трам 
ну жним из мно го раз ло га, ко је ов де не ћу на во ди
ти (био сам члан Ко ми си је за из да ва ње ли цен
ци), али же лим да ис так нем да не ви дим чи ме је 
уте ме ље на и оправ да на са да шња прак са по ко јој 
ни је до вољ но сту ди ра ти из ме ђу 5 и10 го ди на, по
ло жи ти 3538 ис пи та, ра ди ти 2 или 20 го ди на и 
по ло жи ти струч ни ис пит, да би се до би ло зва ње 
„од го вор ног... ин же ње ра“.. ако ти то још не пот пи
шу и „два све до ка“, да кле про це ду ра ко ја че сто 
тра је де се так ми ну та и по не кад има про бле ма
тич ну исти ни тост.

Ово су са мо не ка од пи та ња ко ји ма би тре ба ло 
да се по за ба ви ИКС по сле де се то го ди шњег ра да, 
и по зи тив них ре зул та та али и ре зул та та од ко јих 
члан ство ни је има ло оче ки ва не ко ри сти, што би 
уз оста ле те ме и ме ре мо ра ло до при не ти бо љем 
ста ту су ин же њер ске стру ке у Ср би ји, у на ред ном 
пе ри о ду.  ■
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I  РАД НА ИЗ РА ДИ ЗА КО НО ДАВ НИХ 
И НОР МА ТИВ НИХ АКА ТА

– Aк тивно уче шће Ко мо ре на по бољ ша њу за кон ских и 
под за кон ских ака та ре ле вант них за рад у де лат но сти ма 
свих чла но ва Ин же њер ске ко мо ре Ср би је;

– Ини ци ра ње из ра де но вих и ино ви ра ња по сто је ћих ма
те ри јал них про пи са од зна ча ја за ин же њер ску стру ку;

– Ак тив но сти Ко мо ре у при пре ми и пред ла га њу нор
ма тив них ака та ко ји се од но се на прав ни ста тус и уну
тра шње уре ђе ње Ко мо ре, као и при пре ма и до но ше ње 
ака та ко ји се од но се на ор га ни за ци ју и на чин оба вља
ња по сло ва Ко мо ре;

– Са рад ња са над ле жним ми ни стар стви ма по свим 
пи та њи ма од ин те ре са за чла но ве Ко мо ре; 

Са рад ња са над ле жним ми ни стар стви ма и ин сти ту
ци ја ма на хар мо ни за ци ји срп ских стан дар да и тех нич
ке ре гу ла ти ве са европ ском ре гу ла ти вом; 

– На ста вак ак тив но сти на из ра ди нор ма тив них ака
та и ин сти ту ци о нал них пред у сло ва за вр ше ње струч
них екс пер ти за по зах те ви ма при вред них су бје ка та и 
ин сти ту ци ја;

– На ста вак ак тив но сти на про на ла же њу и спро во ђе
њу за кон ских ре ше ња у ци љу обез бе ђе ња за шти те имо
ви не Ко мо ре;

– На ста вак ак тив но сти на утвр ђи ва њу на чи на и мо
да ли те та за шти те чла но ва Ко мо ре од угро жа ва ња њи
хо вог струч ног и про фе си о нал ног ин те гри те та;

– На ста вак ак тив но сти и са рад ње са ре сор ним Ми
ни стар ством на де фи ни са њу и спро во ђе њу по сту па ка 
утвр ђи ва ња ускла ђе но сти ли цен ци ко је из да ју дру ге 
зе мље са пра ви ли ма Ко мо ре.

II ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ КО МО РЕ

– Рад на да љем ин сти ту ци о нал ном ор га ни зо ва њу Ко
мо ре и ње не ин фра струк ту ре;

– Про ши ре ње ма те ри јал не осно ве за функ ци о ни са ње 
Ко мо ре кроз ус по ста вља ње до дат них об ли ка фи нан си
ра ња ак тив но сти Ко мо ре;

– Ак тив но сти на обез бе ђи ва њу по слов ног про сто ра у 
вла сни штву Ко мо ре за по тре бе ре ги о нал них цен та ра и 
ре ги о нал них кан це ла ри ја;

– По др шка раз во ју ре ги о нал них цен та ра;
– Уна пре ђи ва ње ра да и тех нич ко опре ма ње ре ги о

нал них кан це ла ри ја;
– Ак тив но сти на по бољ ша њу усло ва и уна пре ђе њу ра

да Су да ча сти Ко мо ре;
– Ак тив но сти на ре дов ном одр жа ва њу и уна пре ђе њу 

по сто је ћег ин фор ма ци о ног си сте ма и ви део пре но са;
– Стал но ажу ри ра ње ба за по да та ка Ко мо ре; 
Ре дов но ин фор ми са ње члан ства и јав но сти о ак тив

но сти ма Ко мо ре и ре зул та ти ма ње ног ра да;  

– Са рад ња са стру ков ним ор га ни за ци ја ма и удру же
њи ма;

– Уче ство ва ње у ху ма ни тар ним ак ци ја ма од на ци о
нал ног зна ча ја;

– Из ра да го ди шњег пла на и про гра ма ра да, као и фи
нан сиј ског пла на по сло ва ња Ко мо ре, у це ли ни и ма тич
них сек ци ја зa 2015. го ди ну;

– Из ра да пла на и про гра ма ра да ре ги о нал них цен та ра 
у скла ду са пла ном и про гра мом ма тич них сек ци ја;

– Обез бе ђе ње до пун ских сред ста ва за рад Ко мо ре кроз 
на кна де за ре кла ме на сај ту Ко мо ре, Гла сни ку Ко мо ре 
и струч ним ску по ви ма.

III  СЕР ВИ СИ РА ЊЕ – ЗА ШТИ ТА ИН ТЕ РЕ СА 
ЧЛА НО ВА КО МО РЕ

– Ак тив но сти на до пу ни и ре дов ном ажу ри ра њу по
сто је ће ба зе ва же ћих про пи са (за ко на, под за кон ских 
ака та, и тех нич ких нор ма ти ва); 

– Ак тив но сти на уна пре ђе њу ко му ни ка ци је из ме ђу 
чла но ва Ко мо ре и чла но ва Ко мо ре са Се кре та ри ја том 
Ко мо ре;

– Ак тив ни ји рад на ино ви ра њу и раз ви ја њу ин фор
ма ци о ног си сте ма Ко мо ре; 

– Ани ми ра ње ши рег члан ства за са рад њу и рад на 
пу бли ко ва њу те ма од зна ча ја за члан ство на ин тер нет 
стра ни Ко мо ре, као и у пу бли ка ци ја ма чи ји је спон зор 
или из да вач Ко мо ра;

– Ор га ни зо ва ње пре да ва ња, се ми на ра и кур се ва из 
до ме на ра да чла но ва Ко мо ре;

– Про мо ци ја чла но ва Ко мо ре лич ним пре зен та ци ја
ма на сај ту Ко мо ре;

– Ак тив но сти на уна пре ђе њу про јек та оси гу ра ња чла
но ва Ко мо ре од про фе си о нал не од го вор но сти, са про ши
ре њем до са да шњег об ли ка оси гу ра ња на до дат не об ли
ке, у ци љу по ве ћа ња по год но сти за члан ство Ко мо ре;

– Ак тив но сти на уво ђе њу и раз ви ја њу Слу жбе прав не 
по мо ћи, ко ја ће чла но ви ма Ко мо ре пру жа ти бес плат
ну прав ну по моћ;

– Рад на уна пре ђи ва њу Гла сни ка Ко мо ре;
– Ак тив но сти на до би ја њу олак ши ца (по пу ста) у ку

по ви ни струч нона уч не ли те ра ту ре и ли цен ци ра них 
софт ве ра за чла но ве Ко мо ре;

– Ак тив но сти на упо зна ва њу и еду ка ци ји чла но ва Ко
мо ре о трен до ви ма из обла сти енер гет ске ефи ка сно
сти; 

– Ак тив но сти на им пле мен та ци ји про пи са из обла
сти енер гет ске ефи ка сно сти. 

– Ак тив но сти на упо зна ва њу и еду ка ци ји чла но ва Ко
мо ре о трен до ви ма из обла сти об но вљи вих из во ра енер
ги је; 

– Ак тив но сти на им пле мен та ци ји про пи са из обла
сти об но вљи вих из во ра енер ги је;

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

ЗА 2014. ГОДИНУ
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– По др шка при пре ме и су фи нан си ра ње об ја вљи ва
ња струч не ли те ра ту ре ко ја је од зна ча ја за чла но ве Ко
мо ре; 

– Стал но уна пре ђи ва ње сај та Ко мо ре;
– Ак тив но сти на при пре ми и из да ва њу струч них пу

бли ка ци ја;
– Ак тив но сти на омо гу ћа ва њу пре у зи ма ња рас по ло

жи вих струч них ма те ри ја ла у елек трон ском об ли ку пре
ко сај та Ко мо ре;

– По моћ у обу ци ка дро ва свих про фи ла за рад у обла
сти гра ди тељ ства.

IV ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊЕ

– Спро во ђе ње по ступ ка из да ва ња ли цен ци;
– Пре и спи ти ва ње опи са и усло ва по сто је ћих вр ста ли

цен ци; 
– На ста вак ак тив но сти на до пу ни опи са по сто је ћих 

и утвр ђи ва ња по себ них усло ва за сти ца ње но вих вр
ста ли цен ци;

– На ста вак ак тив но сти на по бољ ша њу по ступ ка за 
пре глед и оце ну зах те ва за из да ва ње ли цен ци;

– Про ве ра ва ње ускла ђе но сти ли цен ци ко је из да ју дру
ге зе мље са пра ви ли ма Ко мо ре;

– На ста вак ак тив но сти на во ђе њу еви ден ци ја о из да
тим ли цен ца ма и чла но ви ма Ко мо ре.

V УСА ВР ША ВА ЊЕ И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ СТРУ КЕ

– Из ра да и спро во ђе ње го ди шњег про гра ма пер ма
нент ног уса вр ша ва ња чла но ва Ко мо ре;

– Ак тив но сти на при пре ми за уво ђе ње оба ве зног уса
вр ша ва ња чла но ва Ко мо ре;

– Ак тив но сти на до но ше њу нор ма тив них ака та Ко мо
ре по треб них за спро во ђе ње про гра ма оба ве зног уса вр
ша ва ња чла но ва Ко мо ре;

– Ор га ни зо ва ње струч них пре да ва ња, на уч но струч
них ску по ва, ор га ни за ци ја из ло жби и сл. са гла сно пла
но ви ма и про гра ми ма ор га на и те ла Ко мо ре;

– Ор га ни зо ва ње пре зен та ци ја – три би на, сту ди ја про
јект не до ку мен та ци је за све ин же њер ске стру ке, на ро
чи то за ве ли ке ин фра струк тур не про јек те;

– Ор га ни зо ва ње се ми на ра и кур се ва на те ме ко је су 
од ин те ре са за стру ку;

– Омо гу ћа ва ње по се та сај мо ви ма ко ји су од ин те ре са 
за чла но ве Ко мо ре по бе не фи ци ра ним усло ви ма;

– Ак тив но сти ко је ће омо гу ћи ти ли цен ци ра ним и 
мла дим ин же ње ри ма при ступ мул ти ме ди јал ним са
др жа ји ма, од но сно ма те ри ја ли ма са струч них пре да
ва ња ко ја су одр жа на у Ко мо ри;

– Омо гу ћа ва ње при сту па ба зи про пи са ко јом рас по
ла же Ко мо ра ли ци ма ко ја су у по ступ ку при пре ме и по
ла га ња струч ног ис пи та у ор га ни за ци ји Ко мо ре;

– Ак тив но сти на фор ми ра њу ба зе по да та ка бу ду ћих чла
но ва Ко мо ре у са рад њи са ви со ко школ ским уста но ва ма;

– Ак тив но сти у ве зи де ле ги ра ња и ода би ра кан ди да
та за до де лу го ди шњих на гра да у скла ду са нор ма тив
ним ак ти ма Ко мо ре;

– По др шка у ре а ли за ци ји раз вој них про гра ма у ци љу 
афир ма ци је стру ке;

– Су фи нан си ра ње про је ка та пре ма кри те ри ју ми ма про
пи са ним ак ти ма Ко мо ре, ко ји спро во де Ма тич не сек ци је;

– Ак тив но сти на фор ми ра њу фон да струч не ли те ра
ту ре ко ја ће би ти до ступ на чла но ви ма Ко мо ре.

VI СТРУЧ НИ ИС ПИ ТИ

– Ак тив но сти на при пре ми и из ра ди ма те ри ја ла за 
по ла га ње струч них ис пи та и ње го вом ускла ђи ва њу са 
опи си ма ли цен ци ко је из да је Ко мо ра;

– Ак тив но сти на из ра ди но вих и ино ви ра њу по сто је
ћих про гра ма за по ла га ње струч них ис пи та по стру ка
ма у скла ду са но вим на став ним про гра ми ма фа кул те та 
у са рад њи са ре сор ним ми ни стар стви ма, ви со ко школ
ским уста но ва ма и стру ков ним ор га ни за ци ја ма; 

– Ор га ни зо ва ње при прем них пре да ва ња за кан ди да те 
пре по ла га ња струч них ис пи та и ускла ђи ва ње оби ма и 
са др жа ја ових пре да ва ња по стру ка ма;

– Спро во ђе ње про гра ма обу ке из обла сти енер гет ске 
ефи ка сно сти згра да. 

VII  МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА И СА РАД ЊА 
СА КО МО РА МА У ОКРУ ЖЕ ЊУ

– Уна пре ђе ње са рад ње са ин же њер ским ко мо ра ма у 
ре ги о ну;

– На ста вак ак тив но сти на уса гла ша ва њу срп ских про
пи са, стан дар да и нор ма ти ва са ва же ћом европ ском ре
гу ла ти вом и про пи си ма Европ ске уни је;

– На ста вак ак тив но сти у окви ру члан ства Ко мо ре у 
Европ ском са ве ту ин же њер ских ко мо ра (ECEC), Европ
ски са вет гра ђе вин ских ин же ње ра Евро пе (EC CE) и Свет
ској фе де ра ци ји ин же њер ских ор га ни за ци ја (WFEO);

– Ак тив но сти Ко мо ре у окви ру Ин же њер ске ини ци
ја ти ве за ре ги о нал ну сард њу;

– Ак тив но сти на учла ње њу Ко мо ре у дру ге ме ђу на
род не ин же њер ске ор га ни за ци је;

– Раз ма тра ње усло ва за ме ђу соб но при зна ва ње из
да тих ли цен ци по би ла те рал ном и мул ти ла те рал ном 
прин ци пу са ко мо ра ма – чла ни ца ма ECEC;

– Ор га ни за ци ја су сре та пред став ни ка Ко мо ре са пред
став ни ци ма ино стра них ко мо ра;

– Ор га ни за ци ја по се та и струч них пу то ва ња у ино
стран ство, у ме ста где су ре а ли зо ва ни или се ре а ли зу ју 
про јек ти и про гра ми од из у зет ног зна ча ја за стру ку.

VIII  УЧЕ ШЋЕ У ПРО ЈЕК ТИ МА 
ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА 

– Ак тив но уче шће Ко мо ре у про јек ти ма од на ци о нал
ног ин те ре са и ин фор ми са ње члан ства о ак ту ел ним де
ша ва њи ма.

ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР ВИ ЈЕ
Проф.др Дра го слав Шу ма рац, дипл.грађ.инж.
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В.  МА ТЕ РИ ЈАЛ НИ ТРО ШКО ВИ ПО СЛО ВА ЊА СУ ДА ЧА СТИ 
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У 2014. ГО ДИ НИ

Р. Б. Вр ста рас хо да  

В.1. Пут ни тро шко ви 100.000,00

В.2. Оста ли ма те ри јал ни тро шко ви 100.000,00

В.3. Бру то на кна де за чла но ве Су да ча сти: 
пред сед ник су да, су ди је, ту жи оц, бра ни лац 
и за ме ни ци

4.000.000,00

УКУП НО РАС ХО ДИ (В) 4.200.000,00

Б.  ПРО ГРАМ РА ДА МА ТИЧ НИХ СЕК ЦИ ЈА 
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У 2014. ГО ДИ НИ

 Вр ста рас хо да  

Б1.1 Ре а ли за ци ја ак тив но сти ма тич не сек ци је 
(Из вр шног од бо ра и ре ги о нал них од бо ра)

7.500.000,00

Б1.2 Бру то на кна да чла но ва ИО 4.510.000,00

Б1. УКУП НО МА ТИЧ НА СЕК ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ТА    12.010.000,00

Б2.1 Ре а ли за ци ја ак тив но сти ма тич не сек ци је 
(Из вр шног од бо ра и ре ги о нал них од бо ра)

6.500.000,00

Б2.2 Бру то на кна да чла но ва ИО 4.510.000,00

Б2.  УКУП НО МА ТИЧ НА СЕК ЦИ ЈА 
ИЗ ВО ЂА ЧА РА ДО ВА                                                       11.010.000,00

Б3.1 Ре а ли за ци ја ак тив но сти ма тич не сек ци је 4.020.000,00

Б3.2 Бру то на кна да чла но ва ИО 3.000.000,00

Б3. УКУП НО МА ТИЧ НА СЕК ЦИ ЈА УР БА НИ СТА         7.020.000,00

Б4.1 Ре а ли за ци ја ак тив но сти ма тич не сек ци је 1.030.000,00

Б4.2 Бру то на кна да чла но ва ИО 1.260.000,00

Б4. УКУП НО МА ТИЧ НА СЕК ЦИ ЈА ПЛА НЕ РА              2.290.000,00

УКУП НО РАС ХО ДИ (Б) 32.330.000,00

1. ПЛАН ПРИ ХО ДА

Р. Б. Вр ста при хо да  

1 При ход од чла на ри не 136.000.000,00

2 При ход од на кна да за из да ва ње ли цен ци 20.000.000,00

3 При ход од на кна да за из да ва ње пе ча та 4.000.000,00

4 При ход од ка ма те 2.500.000,00

5 При ход од ор га ни зо ва ња струч них ис пи та 45.000.000,00

6 Оста ли при хо ди 5.500.000,00

 УКУП НО ПРИ ХО ДИ 213.000.000,00

2. ПЛАН РАС ХО ДА

 Вр сте рас хо да  

А
Про грам ра да ИКС 71.300.000,00

Струч ни ис пи ти 25.500.000,00

Б Про грам ра да ма тич них сек ци ја ИКС 32.330.000,00

В Ма те ри јал ни тро шко ви по сло ва ња Су да ча сти 4.200.000,00

Д Ма те ри јал ни тро шко ви по сло ва ња ИКС 104.950.000,00

УКУП НО РАС ХО ДИ 212.780.000,00

ПРИ ХОД – РАС ХОД = 220.000,00

 Вр сте рас хо да 

Г

Ма те ри јал ни тро шко ви ин ве сти ра ња 
у по слов ни про стор уз ин ве сти ци о но 
опре ма ње и уре ђе ње по слов ног про сто ра 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2014. го ди ни

32.000.000,00

Рас хо ди под Г су у функ ци ји на бав ке, опре ма ња и уре ђе ња по слов
ног про сто ра.У књи го вод стве ном сми слу они не ма ју ка рак тер тро
шко ва па за то не ула зе у збир укуп них рас хо да.

2. ПЛАН РАС ХО ДА 

А.  ПРО ГРАМ РА ДА ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ 
КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У 2014. ГО ДИ НИ 

Р. Б. Вр ста рас хо да  

А.1. Рад на за ко но дав ној и нор ма тив ној прак си 4.000.000,00

A.2. Ре а ли за ци ја ак тив но сти 
ко ми си ја Управ ног од бо ра

15.500.000,00

А2.1 Ко ми си ја за раз ма тра ње при го во ра 2.900.000,00

А2.2 Ко ми си ја за ин фор ми са ње 1.900.000,00

А2.3 Ко ми си ја за пред став ке и пред ло ге 1.900.000,00

А2.4 Ко ми си ја за са рад њу са стру ков ним 
ор га ни за ци ја маса ве зи ма и удру же њи ма

2.900.000,00

А2.5 Ко ми си ја за еду ка ци ју чла но ва 
Ко мо ре у при ме ни „FI DIC“A

3.000.000,00

А2.6 Ко ми си ја за при пре му за кон ске 
и дру ге ре гу ла ти ве

2.900.000,00

А.3. Пер ма нент но уса вр ша ва ње чла но ва ИКС 3.500.000,00

А.4. Ме ђу на род не ак тив но сти ор га на 
и те ла ИКС и ре а ли за ци ја про гра ма 
ме ђу на род не са рад ње

4.500.000,00

А.5. Са рад ња са стру ков ним ор га ни за ци ја ма уз 
фи нан сиј ску по др шку по кри те ри ју ми ма ИКС

500.000,00

А.6. Са рад ња са ча со пи си ма од ин те ре са за 
стру ку и чла но ве ИКС по кри те ри ју ми ма ИКС

200.000,00

А.7. Ин фор ми са ње чла но ва ИКС (Гла сник и др.) 5.500.000,00

А.8. Уса вр ша ва ње и уна пре ђе ње стру ке 
(сај мо ви, кон фе рен ци је и сл.)

2.000.000,00

А.9. Струч ни ис пи ти 25.500.000,00

А9.1 Пра те ћи тро шко ви ор га ни за ци је пре да ва ња 1.500.000,00

А9.2 Бру то на кна де чла но ва ко ми си ја 23.500.000,00

А9.3 Пут ни тро шко ви чла но ва ко ми си ја 500.000,00

А.10. Обе ле жа ва ње да на ИКС и до де ла 
на гра да ИКС

3.500.000,00

А.11. Чла на ри не стра ним и до ма ћим удру же њи ма 800.000,00

А.12. Оси гу ра ње про фе си о нал не 
од го вор но сти чла но ва ИКС

4.800.000,00

А.13. Ре зер ве за ре а ли за ци ју про гра ма 
ра да ИКС у 2014. го ди ни

1.000.000,00

 УКУП НО РАС ХО ДИ (А) 71.300.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ 

ЗА 2014. ГО ДИ НУ

Ј А Н У А Р  2 0 1 4 .
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Д.  МА ТЕ РИ ЈАЛ НИ ТРО ШКО ВИ ПО СЛО ВА ЊА 
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У 2014. ГО ДИ НИ

Р.Б. Вр ста рас хо да  

Д.1. Бру то за ра де и на кна де за за по сле не 
у Се кре та ри ја ту ИКС у Бе о гра ду

38.500.000,00

Д.2. Бру то за ра де и на кна де за за по сле не 
у ре ги о нал ним кан це ла ри ја ма ИКС

10.900.000,00

Д.3. Бру то на кна де за чла но ве ор га на Ко мо ре : 
УО,НО, пред сед ник и пот пред сед ник 
Скуп шти не

23.150.000,00

Д.4. Тро шко ви одр жа ва ња 
сед ни ца Скуп шти не

1.100.000,00

Д.5. Пут ни тро шко ви за по сле них 
и чла но ва ор га на ИКС

1.500.000,00

Д.6. Тро шко ви пре во за за по сле них 
у Се кре та ри ја ту ИКС

1.000.000,00

Д.7. Тро шко ви го ри ва за слу жбе ни ауто, 
одр жа ва ње и оси гу ра ње

2.000.000,00

Д.8. Тро шко ви оси гу ра ња имо ви не 
и за по сле них у ИКС

500.000,00

Д.9. Тро шко ви кан це ла риј ског ма те ри ја ла 2.500.000,00

Д.10. Раз вој ин фор ма ци о ног си сте ма ИКС 
и тро шко ви ин тер нет услу га

1.000.000,00

Д.11. Тро шко ви услу га одр жа ва ња (сер ви си) 400.000,00

Д.12. Тро шко ви ко му нал них услу га 
и те ле фо на у Бе о гра ду

1.600.000,00

Д.13. Тро шко ви за ку па у Бе о гра ду 2.500.000,00

Д.14. Тро шко ви за ку па, ко му нал них 
услу га и те ле фо на у ре ги о нал ним 
кан це ла ри ја ма

2.800.000,00

Д.15. Тро шко ви ре кла ме и про па ган де 400.000,00

Д.16. Тро шко ви ре пре зен та ци је 1.500.000,00

Д.17. Тро шко ви плат ног про ме та 200.000,00

Д.18. Тро шко ви по штан ских услу га 2.000.000,00

Д.19. Оста ли фи нан сиј ски рас хо ди – до на ци је 2.500.000,00

Д.20. Тро шко ви не про из вод них услу га 1.000.000,00

Д.21. Тро шко ви из ра де пе ча та 3.900.000,00

Д.22. По ре зи, так се, оба ве зна да ва ња 2.000.000,00

Д.23. Стал на ре зер ва 2.000.000,00

УКУП НО РАС ХО ДИ (Д) 104.950.000,00

УКУП НО ( А+Б+В+Д) 212.780.000,00

3. СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ФИ НАН СИЈ СКОГ ПЛА НА 
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У 2014. ГО ДИ НИ 
ВР ШИ ЋЕ СЕ НА СЛЕ ДЕ ЋИ НА ЧИН:

3.1.  Рас хо дом под А13 (ре зер ва) Управ ни од бор ИКС уса гла
ша ва ре а ли за ци ју рас хо да на ве де них од А1 до А12.

3.2.  План рас хо да под Б ре а ли зу је се на пред лог Из вр шних 
од бо ра ма тич них сек ци ја, од лу ка ма Управ ног од бо ра и 
то на осно ву уса гла ше них про гра ма ра да ма тич них сек
ци ја, ко је усва ја Управ ни од бор ИКС. 

3.3.  Рас хо дом под Д.23. (стал на ре зер ва) Управ ни од бор уса
гла ша ва ре а ли за ци ју рас хо да или усме ра ва сред ства за 
не пред ви ђе не ма те ри јал не тро шко ве и мо же се ко ри сти
ти за вр сте рас хо да да те у де ло ви ма В и Д.

3.4  Рас хо ди под Г.1., Г.2., су у функ ци ји на бав ке, опре ма ња и 
уре ђе ња по слов ног про сто ра.
По што на ба вље на основ на сред ства и уре ђе ње по слов ног 
про сто ра не ма ју ка рак тер књи го вод стве них тро шко ва, 
рас хо ди под Г.не ће ући у збир укуп них рас хо да.

3.5.  Управ ни од бор ИКС ће квар тал но пра ти ти ре а ли за ци ју 
Фи нан сиј ског пла на, ка ко у при хо ди ма та ко и у рас хо ди
ма и до но си ти по треб не од лу ке у прав цу уса гла ша ва ња 
ре а ли за ци је Фи нан сиј ског пла на ИКС за 2014. го ди ну.

3.6.  Овла шћу је се Управ ни од бор Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
да из ме ђу две сед ни це Скуп шти не, у слу ча ју по тре бе, из
вр ши ре ба ланс фи нан сиј ског пла на за 2014 го ди ну.

3.7  Фи нан сиј ски план Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2014. 
го ди ни при ме њу је се до до но ше ња Фи нан сиј ског пла
на Ко мо ре за 2015. го ди ну.

3.8  Овла шћу је се Управ ни од бор Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је, да из ме ђу две сед ни це Скуп шти не, до не се од лу ку 
о ку по ви ни по слов ног про сто ра у вла сни штву ИКС, у 
ре ги о нал ним цен три ма, уко ли ко се за то бу ду ука за
ли по вољ ни усло ви.

ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ 
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

Проф.др Дра го слав Шу ма рац, дипл. инж. грађ.

Прав ни основ за до но ше ње Пла на и про гра ма ра
да Ин же њер ске ко мо ре Ср би је за 2014. го ди ну је члан 
15. став 1. тач ка 2. Ста ту та Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 88/05 и 16/09), ко ји про пи
су је да Скуп шти на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је до но си 
го ди шњи план и про грам ра да Ко мо ре.

У скла ду са чла ном 21. став 1. тач ка 3. Ста ту та Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је (“Слу жбе ни гла сник РС’’, бр. 
88/05 и 16/09), ко ји про пи су је да Управ ни од бор Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је утвр ђу је Пред лог го ди шњег 
пла на и про гра ма ра да Ко мо ре, Управ ни од бор Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је је на Ше стој ре дов ној сед ни ци 
ко ја је одр жа на 23.10.2013.го ди не до нео Од лу ку ко јом 
је утвр дио Пред лог го ди шњег пла на и про гра ма ра да 
Ко мо ре за 2014.го ди ну..

Пред лог пла на и про гра ма ра да Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је за 2014. го ди ну до ста вља се Скуп шти ни Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је.

Г.  МА ТЕ РИ ЈАЛ НИ ТРО ШКО ВИ ИН ВЕ СТИ РА ЊА 
У ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР УЗ ИН ВЕ СТИ ЦИ О НО

ОПРЕ МА ЊЕ И УРЕ ЂЕ ЊЕ ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА 
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У 2014. ГО ДИ НИ

Р. Б. Вр ста рас хо да  

Г.1. На бав ка основ них сред ста ва 
и не ма те ри јал на ула га ња у про сто ри ја ма 
ИКС у Бе о гра ду

3.500.000,00

Г.2. На бав ка основ них сред ста ва 
и не ма те ри јал на ула га ња у про сто ри ја ма 
ИКС у ре ги о нал ним цен три ма

28.500.000,00

УКУП НО РАС ХО ДИ (Г) 32.000.000,00
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Tim inženjera sa višegodišnjim isku

stvom, iz kompanije ElectroControl 

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

SPECIJALIZOVANE STRUČNE EDUKACIJE NAMENJENE 
INŽENJERIMA I TEHNIČARIMA ELEKTRO I MAŠINSKE STRUKE

„NIKO NA SVETU NIJE JAČI OD ČOVEKA KOJI ZNA“ 
– Japanska poslovica

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!

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati:
ElectroControl d.o.o.
Bul.Veljka Vlahovića 47
23000 Zrenjanin
+381 23 532935
office@electrocontrol.co.rs
www.electrocontrol.co.rs

Za sada u ponudi imamo za vas 
sledeće sertifikovane obuke:

• 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



Не ма го ди ну да на ка ко сте на 
че лу, иза бра ни сте 10. ма ја, дру ге 
по ве ли чи ни/број но сти ме ђу ма
тич ним сек ци ја ма (МСИР – Ма
тич на сек ци ја из во ђа ча ра до ва 
17.235 чла но ва) у Ко мо ри. Ка ко 
оце њу је те рад МСИР у про те клих 
се дам ме се ци?

Ма тич на сек ци ја из во ђа ча ра
до ва је ус пе ла да ре а ли зу је нај ве
ћи део пла ни ра них ак тив но сти. 
Ово је оства ре но кроз ре дов но ор
га ни зо ва ње пре да ва ња, три би на и 
струч них ску по ва, а ка да се по гле
да број љу ди ко ји је при су су тво вао 
тим де ша ва њи ма, за кљу чу је се да 
је успе шно ани ми ран ве ли ки број 
уче сни ка, чла но ва Ко мо ре по свим 
ре ги о ни ма. На по ми њем, да ове ак
тив но сти за јед нич ки фи нан си ра ју, 
пра те и ре а ли зу ју две ма тич не сек
ци је – про јек та н ти и из во ђа чи ра
до ва. Упра во је у то ку уса гла ша ва ње 
пла ни ра них ак тив но сти ре ги о нал
них од бо ра у на ред ној го ди ни, због 
че га је ИО МСИР при сту пио пре гле
ду и ода би ру пред ло же них те ма из 
ре ги о на, ка ко би би ле ускла ђе не са 
Пла ном и про гра мом ра да МСИР за 
сле де ћу го ди ну. 

Ко ли ко сте ус пе ли да ре а ли зу је
те од пла ни ра ног у Про гра му ра
да МСИР за 2013. го ди ну?

Про грам ра да МСИР за 2013. го
ди ну био је про јек то ван у скла ду са 

фи нан сиј ским пла ном Ко мо ре, па је 
сход но то ме, је дан, oдносно нај ве ћи 
део бу џет ских сред ста ва МСИР био 
усме рен на ре а ли за ци ју ак тив но сти 
ре ги о нал них од бо ра, на на чин да 
сва ки ре ги он до би је сред ства сра
змер но бро ју чла но ва ре ги о нал ног 
цен тра. Сте пен ре а ли за ци је ак тив
но сти по свим ре ги о ни ма је са свим 
за до во ља ва ју ћи то ком 2013. го ди не, 
а ис ти чем да су не ка од пре да ва
ња и струч них ску по ва одр жа на без 
на кна де пре да ва чи ма, што ука зу је 
на спрем ност чла но ва Ко мо ре, до
стој ну по што ва ња, да се ан га жу ју и 
да ју лич ни до при нос стру ци, чак и 
без ма те ри јал ног инте ре са, од но сно 
нов ча не на кна де за одр жа но пре да
ва ње или обу ку.

Ко ја су нај зна чај ни ја оства ре
ња у 2013. го ди ни Сек ци је ко јој сте 
на че лу? 

Про те клих не ко ли ко ме се ци су 
обе ле жи ле ак тив но сти на при пре
ми и ре а ли за ци ји тра ди ци о нал не 
ма ни фе ста ци је, под на зи вом ‘’Да
ни ин же ње ра Ср би је’’, ко ја је ове 
го ди не одр жа на у До њем Ми ла
нов цу, кра јем ок то бра ме се ца. Ову 
ма ни фе ста ци ју ор га ни зу ју и спро
во де за јед но две ма тич не сек ци је 
– про јек та н ти и из во ђа чи ра до ва, а 
циљ је ме ђу соб на раз ме на про фе
си о нал них ис ку ста ва, упо зна ва ње 
са но во сти ма у по гле ду но вих про
пи са из обла сти из град ње обје ка та 

и дру ге те ме од ин те ре са за ин же
њер ску стру ку.

Што се ти че су фи нан си ра ња про
је ка та зна чај них за стру ку, до не та је 
од лу ка да се при сту пи из ра ди из
ме на и до пу на по сто је ћег Пра вил
ни ка, у сми слу пре ци зи ра ња по
је ди них од ред би ко је се од но се на 
кри те ри ју ме ода би ра зах те ва, при
сти глих по прет ход но об ја вље ном 
кон кур су. Ово ће омо гу ћи ти да са мо 
нај бо љи про јек ти чла но ва Ко мо ре 
и стру ков них удру же ња, до би ју фи
нан сиј ску по др шку, да ка ко, уко ли
ко ис пу не зах те ва не кри те ри ју ме.

У по гле ду уну тра шње ор га ни
за ци је МСИР, до не та је од лу ка о 
фор ми ра њу рад ног ти ма чи ји је 
за да так да утвр де кри те ри ју ме за 
фор ми ра ње по себ них оде ље ња у 
окви ру по сто је ће под сек ци је оста
лих тех нич ких стру ка, пре ма вр сти 
струч не спре ме.

По ред то га што сте на че лу МСИР 
(пред сед ни ца Из вр шног од бо ра), 
по функ ци ји Вам при па да и ме сто 
у Управ ном од бо ру ИКС. Ка ко сте 
се сна шли у ра ду нај зна чај ни јег 
ор га на Ко мо ре, од но сно, че му сте 
да ва ли при мат – ра ду у ИО МСИР 
или УО ИКС?

Би ти пред став ник из во ђа ча ра
до ва у УО је од го во ран за да так, ко ји 
сам при хва ти ла са ве ли ком не до
у ми цом, да ли ћу ус пе ти да од го
во рим овим оба ве за ма и до стој
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Латинка обрадовић, дипл. инж. грађ. председница 
Извршног одбора Матичне секције извођача радова

Подсекција ОТС добија 
одељењапострукама

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
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но из не сем уло гу пред сед ни ка ИО. 
Ми слим да ми је по мо гло ис ку ство 
од че ти ри го ди не ко ли ко сам би ла 
у прет ход ном са зи ву ИО МСИР, као 
и по др шка и до бра са рад ња са оста
лим ко ле га ма из ИО. За хва љу ју ћи 
ве о ма про фе си о нал ном ра ду свих 
чла но ва ИО, не мам про блем да од
лу ке, до не те на ни воу ИО, не бу ду 
при хва ће не на Управ ном од бо ру 
ИКС. До са да, ни је би ло си ту а ци је 
у ко јој је по сто ја ла не ус кла ђе ност 
ста во ва ИО МСИР и УО ИКС. Уко
ли ко ипак, до та кве си ту а ци је до
ђе, мој за да так је, на рав но, да за сту
пам ста во ве ИО, а пар ла мен тар ни 
мо дел од лу чи ва ња УО, ис хо до ва ће 
ко нач ну од лу ку по сва ком кон крет
ном пи та њу ко је се ти че МСИР. Ве
ру јем у ква ли тет ра да ИО МСИР, та

ко да не ма бо ја зни да до бре иде је и 
пред ло зи, про ис те кли из ре до ва из
во ђа ча, не бу ду при хва ће ни од УО. 

По сла је на тр жи шту ве о ма ма
ло, по себ но за не и ма ре, па су „џе
по ви и нов ча ни ци“ го то во пра
зни, а он да се мно ги ма чи ни да 
је чла на ри на (пре)ви со ка. Да ли 
чла но ви ва ше МСИР до би ја ју аде
кват ну на док на ду за упла ће ну 
чла на ри ну? Од но сно, да ли до би
ја ју до вољ но са др жа ја ко ји су им 
по треб ни у сва ко днев ном про из
вод ном ра ду?

Ово ни су ла ка вре ме на ни за ко га, 
па ни за на ше ко ле ге, чла но ве Ко
мо ре. За и ста се мо ра има ти у ви ду 
ре ал но ста ње при вре де и еко ном

ско ста ње у дру штву, та ко да се при
ход Ко мо ре, до би јен од чла на ри не, 
као и до са да, мо ра ко ри сти ти ве о
ма ра ци о нал но, ис кљу чи во за по
тре бе чла но ва Ко мо ре. Но вац од 
чла на ри не, се за пра во, вра ћа чла
но ви ма Ко мо ре на ви ше на чи на: 
кроз ре дов ну ре а ли за ци ју пре да
ва ња, се ми на ра, кур се ва и пер ма
нент ну еду ка ци ју члан ства, кроз 
при ба вља ње по ли се оси гу ра ња од 
про фе си о нал не од го вор но сти по је
дин ца, до би ја ње олак ши ца за ку по
ви ну струч не ли те ра ту ре и софт ве
ра, омо гу ћа ва ње по се та сај мо ви ма, 
про мо ви са ње нај у спе шни јих про
је ка та и слич но. Бу џет ска сред ства 
Ко мо ре, на ме ње на ре а ли за ци ји ак
тив но сти ре ги о нал них цен та ра, се 
увек усме ра ва ју по про цен ту ал ном 
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Не ма го ди ну да на ка ко сте на 
че лу (иза бра ни сте 10. ма ја 2013) 
Ма тич не сек ци је ур ба ни ста. Ка ко 
оце њу је те рад МСУ у про те клих 
се дам ме се ци? 

Мој лич ни став је да би у све му 
што се ра ди тре ба ло да по сто ји кон
ти ну и тет, па та ко и у оба ве за ма ко је 
се пре у зи ма ју од прет ход ни ка. Зна
чи, кон ти ну и тет у ра ду и од лу чи
ва њу са прет ход ним са зи вом је по
стиг нут. На рав но, окру же ње, то јест, 
де ша ва ња у стру ци дик ти ра ју и по
тре бу да се наш рад усме ри на не
ке но ве те ме. На при мер, нај ак ту ел
ни ја је до но ше ње но вог за ко на ко ји 
ре гу ли ше и област ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња, па са мим тим и на ше 
ан га жо ва ње на да ва њу су ге сти ја за 
ње го во уна пре ђе ње. Та ко ђе, пла ни
ра мо да уне се мо не ке ма ње из ме
не, у сми слу осве же ња до са да шње 
прак се у ра ду МСУ. Ко ли ко ће мо у 
то ме ус пе ти, оста је да се ви ди, јер 
смо тек на по чет ку ман да та.

Ко ли ко сте ус пе ли да ре а ли зу је
те од пла ни ра ног у про гра му ра да 
МСУ за 2013. го ди ну?

Ре а ли зо ва ли смо све што је би ло 
и пла ни ра но, а то го во ри да сво је 

оба ве зе схва та мо озбиљ но, али и да 
је про грам кон ци пи ран као ре а лан 
и оствар љив.

Ко ја су нај зна чај ни ја оства ре
ња у 2013. го ди ни Сек ци је ко јој сте 
на че лу?

Нај зна чај ни ја је ор га ни за ци
ја тра ди ци о нал ног ску па Ма тич
не сек ци је ур ба ни ста – ‘’Са јам ур
ба ни зма – Фо рум Ур ба нум’’, ко ји 
на јед ном ме сту оку пља нај ви ше 
на ших чла но ва и да је им мо гућ
ност раз ме не ис ку ста ва и иде ја, а 
и у фи нан сиј ском сми слу пред ста
вља зна чај но ан га жо ва ње сред ста
ва. Исти на, ово је пре све га за слу га 
прет ход ног са зи ва ИО МСУ. Дру го 
по зна ча ју је сва ка ко спро во ђе ње 
кон кур са за су фи нан си ра ње про
је ка та, ко јим по ма же мо чла но ви
ма у ре а ли за ци ји њи хо вих про је
ка та, по себ но у обла сти из да вач ке 
де лат но сти. На кра ју бих ис та кла 
по моћ МСУ дру гим стру ков ним ор
га ни за ци ја ма у ор га ни за ци ји њи
хо вих про гра ма, по пут Ур ба ни
стич ког са ло на у Ни шу, На гра де 
Ран ко Ра до вић и не ких дру гих.

По ред то га што сте на че лу МСУ 
(пред сед ни ца Из вр шног од бо ра), 

Др Наташа Даниловић-христић, дипл.инж.арх. 
председница Извршног одбора Матичне 
секције урбаниста

Потребанје
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

уче шћу бро ја чла но ва по ре ги о ни
ма. На тај на чин се омо гу ћа ва да 
ин же ње ри из уну тра шњо сти Ср би
је, у свом ре ги о ну до би ју же ље не са
др жа је. Сте пен за до вољ ства ра дом 
и пру же ном услу гом Ко мо ре, као 
аде кват не на док на де за упла ће ну 
чла на ри ну сва ког по је дин ца, ме
ђу тим, не за ви си са мо од са др жа ја 
ко ји Ко мо ра ну ди сво јим чла но ви
ма, већ и од ак тив но сти и ин те ре
со ва ња са мог чла на да пру же не са
др жа је и ис ко ри сти. У том сми слу, 
‘’па сив ни’’ чла но ви ће, на рав но, би
ти нај ма ње за до вољ ни пру же ним 
са др жа ји ма и ре зул та ти ма Ко мо ре. 
Ре че но ма те ма тич ким језиком: по
тре бан и до во љан услов је сте и ак
тив ност Ко мо ре да пру жи са др жа је, 
али и ак тив ност по је дин ца да при
су ству је и уче ству је у њи ма.

Сле ди Вам до но ше ње Пла на ра
да за 2014. го ди ну. На ко је ак ци је 
и ак тив но сти ће те по себ но обра
ти ти па жњу?

Пла ном ра да ИО МСИР за 2014. 
го ди ну је пред ви ђе но не ко ли ко ва
жних ак тив но сти, од че га мо гу из
дво ји ти по бољ ша ње уну тра шње ор
га ни за ци је МСИР, кроз обра зо ва ње 
по себ них оде ље ња у окви ру Под
сек ци је оста лих тех нич ких стру ка, 
пре ма вр сти струч не спре ме, где 
при па да ју ди пло ми ра ни ин же ње
ри ге о де зи је, ге о ло ги је, по љо при
вре де, тех но ло ги је и дру гих ин же
њер ских стру ка. Та ко ђе, ра ди се на 
по бољ ша њу ин тер них ака та Ко мо
ре, ме ђу ко ји ма је из ме на Пра вил
ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та 
од зна ча ја за стру ку, што ће ре зул
ти ра ти још бо љим ква ли те том ода
бра них про је ка та у сле де ћој го ди
ни. У пла ну је на ста вак одр жа ва ња 
за јед нич ке го ди шње тра ди ци о нал
не ма ни фе ста ци је ‘’Да ни ин же ње
ра Ср би је’’ из во ђа ча и про јек та на та. 
По тру ди ће мо се да за ту при ли ку 
обез бе ди мо уче шће што ве ћег бро ја 
спон зо ра, успе шних прав них ли ца, 
ко ја по слу ју на до ма ћем тр жи шту, 
ко ји ма ће би ти пру же на при ли ка 
да пред ста ве сво је но ве про из во де, 
тех но ло ги је и услу ге, а чла но ви Ко
мо ре још јед ну при ли ку да раз ме не 
ис ку ства са оста лим ко ле га ма.  ■
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по функ ци ји Вам при па да и ме
сто у Управ ном од бо ру ИКС. Ка ко 
сте се сна шли у ра ду нај зна чај
ни јег ор га на Ко мо ре, од но сно, че
му сте да ва ли при мат – ра ду у ИО 
МСУ или УО ИКС? 

Сво ју уло гу ви дим пре све га у 
пре но ше њу и за сту па њу ста во
ва чла но ва Ма тич не сек ци је ур
ба ни ста и од лу ка ко је до но си ИО 
МСУ. Ми слим да сам у прет ход ном 
пе ри о ду успе ва ла да обра зло жим 
све по тре бе и ста во ве Сек ци је, те да 
за њих и њи хо ву ре а ли за ци ју до
би јем по др шку УО ИКС. Са стан ци 
Управ ног од бо ра Ко мо ре су при ли
ка да се по стиг не до го вор са оста
лим пред став ни ци ма ма тич них 
сек ци ја, у сми слу је дин стве ног и 

уса гла ше ног при сту па у ре ша ва њу 
по је ди них те ма, ме ђу соб не по мо
ћи и са рад ње.

Сва ка ко, мо ра да по сто ји и по
врат на ин фор ма ци ја, то јест, пре
но ше ње ста во ва и од лу ка Управ ног 
и Над зор ног од бо ра ИКС, ко је ути
чу на оба ве зе свих из вр шних од бо
ра ма тич них сек ци ја. Да кле, се бе 
ви дим као „ко ор ди на то ра“ из ме
ђу ова два ор га на Ко мо ре, а ме ни 
лич но члан ство у УО пру жа при ли
ку да стек нем и ши ру, и де таљ ни ју 
сли ку о ра ду и ан га жо ва њу Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је.

По сла је на тр жи шту ве о ма ма
ло, по себ но за не и ма ре, па су „џе
по ви и нов ча ни ци“ го то во пра
зни, а он да се мно ги ма чи ни да 

је чла на ри на (пре)ви со ка. Да ли 
чла но ви ва ше МСУ до би ја ју аде
квант ну на док на ду за упла ће ну 
чла на ри ну ? Од но сно, да ли до би
ја ју до вољ но са др жа ја ко ји су им 
по треб ни у сва ко днев ном ра ду?

Под се ћам да се од лу ка о ви си
ни чла на ри не до но си на ни воу 
це ле ИКС, као и да се ње на ви си
на ни је го ди на ма ме ња ла, упра во 
из са зна ња о оте жа ним усло ви ма 
по сло ва ња до ма ће гра ђе вин ске 
ин ду стри је, на рав но и ком плет
не срп ске при вре де. Та ко ђе, пла
ћа се са мо јед на ли цен ца, уко ли
ко се по се ду је ви ше (мно ги на ши 
чла но ви по се ду ју и пла нер ске и 
про јек тант ске ли цен це). Ан ке ти
ра њем члан ства нај бо ље са гле
да ва мо по тре бе, као и ис пу ње ње 
про гра ма, па у том сми слу, у то
ку ман да та по но ви ће мо упит ка 
на шем члан ству у сми слу же ља и 
оче ки ва ња, али и про бле ма са ко
ји ма се су сре ћу у свом ра ду, а на 
чи је ре ша ва ње ИКС мо же да ути
че. Пла ни ра мо и да се ак тив ни је 
укљу чи мо у про грам пер ма нент
не еду ка ци је, те смо већ пред ло
жи ли низ те ма за ко је нам се чи ни 
да ће би ти ин те ре сант не за ур ба
ни сте.

Сле ди Вам до но ше ње Пла на ра
да за 2014. го ди ну. На ко је ак ци је 
и ак тив но сти ће те по себ но обра
ти ти па жњу?

План ра да за 2014. го ди ну је већ 
усво јен на сед ни ци ИО, а раз мо трио 
га је и УО ИКС. Пре све га је са чи њен 
у скла ду са Пла ном и про гра мом 
по сло ва ња ИКС, али, као што сам 
већ на гла си ла, у скла ду са прин ци
пом кон ти ну и те та са прет ход ним 
ра дом Ма тич не сек ци је ур ба ни ста. 
Пред сто ји нам ор га ни за ци ја ску па 
‘’Фо рум Ур ба нум’’ у ма ју 2014. го ди
не, а зна чај не ак ци је по том пи та
њу су већ пред у зе те – до ћи ће до 
про ме не ло ка ци је одр жа ва ња тог 
ску па, из ви ше оправ да них раз ло
га, а пла ни ра мо и осве же ње про
гра ма. 

Ру бри ку при ре дио
Ми љан Ша бо вић
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Сло бо дан ка Си мић

„Да ни ма ин же ње ра Ср би је 
2013“ је при су ство ва ло око 120 
уче сни ка из свих ре ги о нал них 
цен та ра. Све ча но отва ра ње Ску
па одр жа но је у кон гре сној са
ли хо те ла „Ле пен ски вир“ 25. 
ок то бра, а при сут ни ма је до
бро до шли цу по же лео Ми ло ван 
Гла во њић, пред сед ник Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је. Ма ни
фе ста ци ји су, по ред ве ли ког 
бро ја чла но ва Ко мо ре, при су
ство ва ли и чла но ви Управ ног 
од бо ра, чла но ви из вр шних од
бо ра ма тич них сек ци ја про јек
та на та и из во ђа ча ра до ва, за
ме ник По кра јин ског се кре та ра 
за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и 
за шти ту жи вот не сре ди не Са
ња Чи плић, ди рек то ри јав них 
пред у зе ћа и ло кал них са мо у
пра ва, као и пред став ни ци ме
ди ја – РТВ Бор и дру ги.

То ком дво днев не ма ни фе ста
ци је успе шно је про на ђен ба ланс 
из ме ђу струч но/стру ков ног ра да 
и дру же ња. Би ло је укуп но де вет 
до га ђа ја/пре да ва ња у за тво ре ном 
про сто ру, а такође и два фа кул та
тив на из ле та до Ле пен ског ви ра и 
Рај ко ве пе ћи не. 

У дво днев ној Ма ни фе ста ци ји, 
успе шно су одр жа на сле де ћа пре
да ва ња:

• Пре зен та ци ја на цр та но вог 
За ко на о уре ђе њу про сто ра и из
град њи обје ка та са ди ску си јом 

При сут ни су упо зна ти са ак тив
но сти ма над ле жног ми ни стар

ства на до но ше њу но вих про пи са 
из обла сти из град ње обје ка та. Пре
зен та ци ја се углав ном од но си ла на 
но ви не са др жа не у но вом За ко ну, 
ма те ри ју уре ђе ња про сто ра, про
јек то ва ња и из град ње, као и од ред
ба ма ко је ре гу ли шу ста тус и овла
шће ња Ин же њер ске ко мо ре.

• Пре зен та ци ја струч них ра до
ва и ре а ли зо ва них про је ка та чи
ји је аутор до бит ник го ди шње на
гра де Ко мо ре

До бит ни ку на гра де Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је за жи вот но де
ло, ува же ном ар хи тек ти Зо ра ну Бо
јо ви ћу, је омо гу ће но да при сут ним 
чла но ви ма Ко мо ре пред ста ви сво је 
нај ве ће струч не ра до ве и ре а ли зо
ва не про јек те, у зе мљи и ино стран
ству, из свог бо га тог рад ног опу са 
ду гог 40 го ди на. 

• Исто риј ски осврт на уло гу ин
же ње ра у ства ра њу но ве Ју го сла
ви је

Пре да вач: мр Ти хо мир Об ра до
вић, дипл. инж. арх.

Пра во „осве же ње“ при сут них на 
струч ном ску пу је иза зва ла крат

ка пре зен та ци ја, ко ју је у ша љи вом 
то ну при пре мио и из ло жио ар хи
тек та Ти хо мир Об ра до вић. На и ме, 
кроз при каз слај до ва – исто риј ских 
фо то гра фи ја Ти та и Јо ван ке Броз и 
оста лих исто риј ских лич но сти из 
вре ме на Ју го сла ви је, ве што су до
да ти ко мен та ри на те му по ло жа ја 
ин же ње ра у дру штве ном си сте му 
и уло гу ин же ње ра у ве ли ким исто
риј ским до га ђа ји ма. 

• Из град ња мо ста Зе мунБор ча 
пре ко Ду на ва

Пре да вач: Зо ран Пе тро вић, дипл. 
инж. грађ., пред став ник ком па ни
је Chi na Road and Brid ges Con struc
tion (скрaћено: CRBC) ко ја из во ди 
ра до ве на из град њи мо ста Зе мун
Бор ча.

Пред ста вље на је тех но ло ги ја град
ње овог мо ста ко ји пре мо шћа ва ток 
ре ке Ду нав, глав ну и инун да ци о ну 
кон струк ци ју и при ла зне кон струк
ци је на ле вој и де сној стра ни оба
ле. Пред ста вљен је на чин и усло ви 
фун ди ра ња и град ње кон ти ну ал них 
сан ду ча стих но са ча од пред на прег
ну тог бе то на, про мен љи ве ви си не, 
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Добар баланс између 
радаидружења

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.

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
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са ра спо ни ма 95+172+95м, укуп не 
ду жи не мо ста 1.480 ме та ра..

• Пре вен тив на за шти та од по
жа ра

Пре да вач: Ми ло ван Гла во њић, 
дипл. инж. ел. пред сед ник Ко мо
ре (за ме на пре да ва ча из вр ше на 
због от ка за ног при су ства пре да ва
ча Ива на За ре ва, на чел ни ка Упра
ве за пре вен ти ву у Сек то ру за ван
ред не си ту а ци је МУПа) 

Пред ста вље не су основ не од ред
бе За ко на о про тив по жар ној за
шти ти у све тлу но вих ли цен ци за 
из ра ду ПП про је ка та са про бле ми
ма из прак се.

• Пре сек ста ња и при ме на евро
ко до ва у Ср би ји од EN 1990 до ЕN 
1999

Пре да ва чи: Проф. др Злат ко Мар
ко вић, дипл. инж. грађ. и Сло бо дан 
Цвет ко вић, дипл. инж. грађ.

Пред ста вље не су ак тив но сти на 
уса гла ша ва њу на ци о нал них стан
дар да са европ ским нор ма ма из 
обла сти гра ди тељ ства и Пред у сло
ви при ме не евро ко до ва у Ср би ји. 

• Про јек то ва ње „зе ле них’’ и „па
мет них’’ згра да по кон цеп ту ZE
RO ENERGY HO U SE

Пре да вач: Ми ро слав Си ме у но
вић, дипл. инж. ел. 

Ак ту ел на те ма из обла сти про
јек то ва ња и из град ње ’’па мет них 
згра да’’ као ме ре енер гет ске ефи
ка сно сти обје ка та. У окви ру пре
да ва ња су пред ста вље на ис ку ства 
при ли ком про јек то ва ња, из во ђе ња 
и екс пло а та ци је енер гет ски ефи ка
сних обје ка та, као и уште де у сми
слу по бо ља ша ња енер гет ске ефи
ка сно сти ова квих обје ка та.

• Ту не ли – ге о тех нич ки ис тра
жни ра до ви, про јек то ва ње и гра
ђе ње 

Пре да ва чи: Зо ран Бе ри са вље
вић, дипл. инж. ге ол, пред став ник 
пред у зе ћа ’’Ко ри до ри Ср би је’’ д.о.о. 
и Сло бо дан Са вић, дипл. инж. грађ, 
пред став ник „Ин сти ту та за пу те ве“ 
а.д. Бе о град. Пре да ва ње је има ло два 
де ла: Пр ви – При ка за но је про јек то
ва ње и из во ђе ње ту не ла „Бран ца ре
во’’, ко ји се на ла зи на европ ском ко
ри до ру Е80 ( Ниш – Ди ми тров град 
). Про јек то ва ње ту не ла је оба вље
но 2009/10. год., а из во ђе ње је по че
ло 2012. го ди не. Ту нел је ду жи не око 

800 м, са две ту нел ске це ви, ши ри не 
ко ло во за у ту не лу Лк=8,50 м. Ту нел 
се про вла чи кроз фли шну се ри ју ма
ње или ви ше ис пу ца лих и де гра ди
ра них цр ве них пе шча ра. Кроз ово 
пре да ва ње је при ка за на основ на 
кон цеп ци ја про јек та и дат при каз и 
ко мен тар из ве де них ра до ва на овом 
ту не лу; Дру ги – По жа ри у ту не ли ма 
у пе ри о ду екс пло а та ци је иза зва ни 
ра зним ак ци дент ним си ту а ци ја ма 
(су да ри ауто мо би ла, ци стер ни и сл): 
мо гу да се раз ви ју ве о ма ви со ке тем
пе ра ту ре, и до 1200˚C. Пре зен то ва ни 
су нај ве ћи по жа ри у по след њих де
се так го ди на. Да та је ана ли за по сле
ди ца по жа ра у ту не ли ма на љу де, на 
но се ћу кон струк ци ју ту не ла и спе
ци фич но сти ма ре кон струк ци је (?). 
По себ на па жња у овом ра ду је по
све ће на за шти ти бе тон ске ту нел ске 
обло ге од ути ца ја ви со ких тем пе ра
ту ра услед по жа ра.

• При ме на ба ла сла ме у кон
струк ци ја ма

Пре да вач: Ра дој ко Об ра до вић, 
дипл. инж. грађ.

Пред ста вље не су ка рак те ри сти
ке и мо гућ но сти из град ње ку ћа на 
ба зи еко ло шких ма те ри ја ла, што 
еко но мич ни је, а ква ли тет ни је, 
кон крет но при ме ном ба ла сла ме. 
Ова кве ку ће има ју ви ше стру ку ко
ри сност и прак тич ност. Ра ни је су 
ку ће пра вље не углав ном од при
род них ма те ри ја ла, а да нас су ти 
прин ци пи за бо ра вље ни, а тре ба да 
им се вра ти мо. На и ме, ба ле сла ме 
су при хва ће не као гра ђе вин ски ма
те ри јал из вр сних ка рак те ри сти ка, 
уз од го ва ра ју ћи трет ман мо гу ис
пу ња ва ти стро ге зах те ве без бед но
сти, ме ха нич ких ка рак те ри сти ка, 
ду го трај но сти, про тив по жар не за
шти те и оста лих прет по став ки ко
јих се не мо гу до се ти ти ни нај ве ћи 
скеп ти ци. 

У па у за ма из ме ђу пре да ва ња, за 
уче сни ке Ску па би ла су ор га ни зо
ва на и два фа кул та тив на из ле та, 
по се та јед ном од нај ве ћих и нај
зна чај ни јих ме зо лит ских и нео
лит ских ар хе о ло шких на ла зи шта 
Ле пен ски вир, ко ји је име до био по 
ду нав ском ви ру и по се та Рај ко вој 
пе ћи ни, јед ној од нај ду жих пе ћи на 
у Ср би ји, са ду жи ном од 2,304 ки
ло ме та ра ис тра же них ход ни ка.

У ка те го ри ји спон зо ра, уче сни ци
ма ма ни фе ста ци је пред ста ви ле су 
се успе шне фир ме „Енер го про јект 
хол динг’’ а.д. Но ви Бе о град , „Пе
ри опла те’’ д.о.о, Ши ма нов ци, „LG 
Elec tro nics’’ д.о.о, Бе о град, „Ytong’’ 
д.о.о, Бе о град и „Kna uff – гипс Зе
мун’’ д.о.о, Бе о град.

„Енер го про јект хол динг’’ а.д. је 
пред ста вио нај ве ће про јек те ове 
ком па ни је од 1951. го ди не, ка да 
је фор ми ран, до да нас. Сло же ни 
по слов ни си стем Енер го про јек та 
успе шно спро во ди по слов не ак
тив но сти у Ср би ји и у пре ко 70 зе
ма ља све та.

„Пе ри опла те’’ д.о.о, Ши ма нов ци, 
успе шна ком па ни ја, во де ћа у обла
сти тех ни ке опла та и ске ла, ко ја је 
осно ва на 1969. го ди не у Ба вар ској, 
а од пре 10 го ди на по сто ји на на
шем до ма ћем тр жи шту. Си но ним 
је за ком па ни ју ко ја по ста вља ви
со ке стан дар де у обла сти гра ђе ви
нар ства. 

„Kna uff – гипс Зе мун’’ је пред ста
вио про из во де на ме ње не за шти
ти од по жа ра, пред ста вио об ра чун 
су во мон та жних ра до ва и за кон ске 
ре гу ла ти ве у обла сти су ве град ње, 
зах те ве енер гет ске ефи ка сно сти и 
при ме ну Kna uff фа сад них си сте ма.

„LG Elec tro nics’’ д.о.о. је пред ста
вио уре ђа је за гре ја ње, кли ма ти
за ци ју и вен ти ла ци ју обје ка та у 
згра дар ству и ин ду стри ји и на ко
ји на чин они ути чу на по ве ћа ње ЕЕ 
и уште ду енер ги је. Пред ста вље на је 
„LG Elec tro nics’’ – ака де ми је за обу
ку ин же ње ра, про јек та на та и из во
ђа ча ра до ва.

„Ytong“ д.о.о. Бе о град, ком па ни
ја ко ја про из во ди и про да је зид ни 
гра ђе вин ски ма те ри јал. Ка да је 
1928. го ди не за по че ла ин ду стриј
ска про из вод ња гас бе то на, ни ко 
ни је оче ки вао да ће гас бе тон у та ко 
крат ком вре ме ну по сти ћи оно, за 
шта је опе ци тре ба ло ви ше хи ља да 
го ди на. Број не сит не ће ли је ис пу
ње не ва зду хом и гу ста шу пљи ка ва 
струк ту ра ма те ри ја ла да ју гас бе
то ну спе ци фи чан из глед и је дин
стве не тер мо и зо ла ци о не ка рак те
ри сти ке.  Xel la Ср би ја д.о.о. од 2006. 
го ди не про из во ди и про да је нај
ква ли тет ни ји зид ни гра ђе вин ски 
ма те ри јал под име ном Ytong.  ■
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На ко ји на чин упо зна је те по
ла зни ке сво јих пре да ва ња са FI
DICом?

Ко ми си ја је на пра ви ла план сво
јих ак тив но сти где се обра зо ва ње из 
FI DICа вр ши пу тем те мат ских пре
да ва ња на ко ји ма ће де таљ но би ти 
пре зен то ва не све ре ле вант не те ме. 
Ме ђу тим, бу ду ћи да је Ко ми си ја за 
FI DIC фор ми ра на на кон усва ја ња 
бу џе та Ко мо ре, ни је има ла сво ја 
соп стве на сред ства у 2013. го ди ни, 
та ко да смо део нео п ход них сред
ста ва до би ли од Ко ми си је за пер ма
нент но обра зо ва ње. Ина че, до са да 
смо одр жа ли по јед но пре да ва ње у 
Бе о гра ду 9. ок то бра, Но вом Са ду 22. 
но вем бра и Ни шу 23. де цем бра. То 
је увод но пре да ва ње ко је је тре ба ло 
да упо зна ин же њер ску по пу ла ци
ју с тим шта је FI DIC уоп ште и че му 
слу жи. На зив пре да ва ња је – „Увод у 
про бле ма ти ку уго ва ра ња у гра ђе ви
нар ству; Исто ри јат и свет ска прак са; 
Мо де ли FI DIC уго во ра“.

Ка ко ин же ње ри ма, по ла зни
ци ма кур се ва/пре да ва ња ко је 
др жи те, де фи ни ше те FI DIC?

FI DIC, од но сно, Fédéra tion In ter
na ti o na le Des Ingéni e ursCon se ils 
или Ме ђу на род но удру же ње ин же
ње ра кон сул та на та је ор га ни за ци ја 
ко ја је на пра вље на да уче сни ци ма 
у ре а ли за ци ји ин ве сти ци о них про
је ка та по мог не у пред тен дер ској 
фа зи, тен де ру, уго ва ра њу, пра ће њу 
из во ђе ња и при мо пре да ји обје ка
та, кроз је дин ствен, про фе си о на
лан, фер за све стра не, ефи ка сан и 
еко но ми чан мо дел и ме то до ло ги
ју уго ва ра ња.

Ко ли ко су чла но ви Ко мо ре за
ин те ре со ва ни да се упо зна ју са 
FI DIC ом?

Ис ка за но је ве ли ко ин те ре со ва
ње ин же ње ра за ову ствар, од но
сно, фе но мен. На пр вом пре да ва њу 
у Бе о гра ду би ло је око 75 при сут
них, у Но вом Са ду исто то ли ко, док 
је ви део ма те ри јал на сај ту Ко мо
ре ви де ло 176 ко ле га. Оче ку јем да 

ће ин те ре со ва ње са мо ра сти, да ће 
се кон ти ну и ра но по ве ћа ва ти број 
за ин те ре со ва них.

С об зи ром на зна чај FI DICа, да 
ли је тре ба ло знат но ра ни је кре
ну ти са пре да ва њи ма/кур се ви
ма, од но сно, са ин сти ту ци о на ли
за ци јом – фор ми ра њем Ко ми си је 
за FI DIC?

Без на ме ре да би ло ко га кри ти
ку јем, ми слим да је тре ба ло. И то 
чим је Ко мо ра осно ва на. Али ве о
ма по здра вљам са да шње ру ко вод
ство Ко мо ре што је осно ва ло Ко

ми си ју за FI DIC, по оној на род ној 
– „Бо ље икад, не го ни кад“. Пот пу
но сам убе ђен да је FI DIC не ми нов
ност на на шем гра ђе вин ском тр
жи шту, ка ко на др жав ним, та ко и 
на при ват ним про јек ти ма, јер бан
ке, ко је фи нан си ра ју све про јек те, 
ин си сти ра ју на то ме.

Же лео бих сад не што да до дам 
не ве за но за пи та ња, од но сно, за 
ин тер вју. На и ме, ја сам се и при
хва тио, на кра ју ка ри је ре, да во
дим Ко ми си ју за FI DIC са мо уко
ли ко њен рад бу де ста вљен у је дан 
мно го ши ри кон текст, а не са мо пу
ко обра зо ва ње из FI DICа. Штави
ше, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је и 
не мо же фор мал но да из да је сер ти
фи ка те о обра зо ва њу из ове обла

сти, јер за то по сто ји овла шће на ор
га ни за ци ја ACES.

Мно го ва жни ји за да так, по ме ни, 
а ви дим да сам у то ме до био пу ну 
по др шку од ко ле га из Ко ми си је и 
ру ко вод ства Ко мо ре, је да на ше ин
же ње ре учи ни мо све сним да је ап
со лут но по треб но да се у из град њи 
у Ср би ји уве де ред и пра ви ла у уго
ва ра њу. Да схва те да је то не са мо 
раз ви је ни свет, не го и на де се ти не 
др жа ва сред ње раз ви је но сти, одав
но то ура дио. Уво ђе њем и при хва
та њем FI DICа се по сти же да на ши 
објек ти бу ду бо ље, бр же, ква ли тет

СЛоБоДАН МИТровИћ,
прЕДСЕДНИК КоМИСИјЕ ЗА FIDIC

Систем који помаже 
уреализацији
инвестиционихпројеката
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Шта је све ура ди ла Ко ми си ја за 
са рад њу са стру ков ним ор га ни
за ци ја ма у про те клих петшест 
ме се ци (Ко ми си ја је фор ми ра
на на 4. ре дов ној сед ни ци Скуп
шти не ИКС, одр жа не 10. ма ја 
ове го ди не), ка кве сте ак ци је и 
ак тив но сти има ли у про те клих 
петшест ме се ци?

Ко ми си ја за са рад њу са стру ков
ним ор га ни за ци ја ма – са ве зи ма и 
удру же њи ма је већ на сво јој пр вој 
кон сти ту тив ној сeдници, одр жа ној 
28. ју на 2013. го ди не утвр ди ла окви
ре за до но ше ње Пла на и про гра ма 
ра да за 2013. го ди ну. Ко ми си ју чи
не 8 чла но ва свих инжeњерских 
стру ка.

С об зи ром на ис ка за ну ак тив ност 
чла но ва Ко ми си је већ на дру гој ре
дов ној сед ни ци у ју лу 2013. го ди не 
утвр ђен је План и про грам ра да Ко
ми си је за са рад њу са стру ков ним 
ор га ни за ци ја ма – са ве зи ма и удру
же њи ма за 2013. го ди ну.

Исти је упу ћен Управ ном од бо ру 
на са гла сност, ко ја је до би је на кра
јем ав гу ста.

У ме ђу вре ме ну Ко ми си ја је 
утвр ди ла број и ста тус стру ков них 
удру же ња и са ве за, ус по ста ви ла 

кон такт, и у скла ду са за кључ ком 
Ко ми си је то ком ав гу ста, сеп тем бра 
и ок то бра, као пред сед ник Ко ми си
је по се тио сам пет на е стак нај ве ћих 

удру же ња и са ве за.Та ко ђе је и ве
ћи број чла но ва Ко ми си је по се тио 
од ре ђе на удру же ња и са ве зе ка ко у 
Бе о гра ду, та ко и у Но вом Са ду.

Мо рам при зна ти да смо на и
шли на из у зет но рас по ло же ње за 
са рад њу и да су за пра во про бле
ми стру ке за јед нич ки за све нас ка
ко ИКСе, та ко и за сва стру ков на 
удру же ња и са ве зе.

Стру ков не ор га ни за ци је су упо
зна те са Про гра мом ра да Ко ми си
је за 2013. го ди ну, ко ји са др жи ком
пле тан па кет ак ци ја и ак тив но сти: 
Ме ђу соб но по ве зи ва ње и ко ор ди
на ци ја ра да стру ков них ор га ни за
ци ја на за јед нич ким про јек ти ма и 
ак ци ја ма, а у свр ху по сти за ња аде
кват ног ани ми ра ња стру ке и ИКС; 
По кре та ње ини ци ја ти ве за са рад
њу са на уч ним ин сти ту ци ја ма Ср
би је (ин сти ту ти, фа кул те ти); Ка ко 
по мо ћи ин же ње ри ма у про бле ма
ти ци сер ти фи ка ци је про из во да; 
Прак тич на при ме на сер ти фи ко
ва них про из во да у опе ра ти ви; Ус
по ста вља ње са рад ње са При вред
ном ко мо ром Ср би је; По кре та ње 
ини ци ја ти ве за јед но са При вред
ном ко мо ром Ср би је и стру ков ним 
удру же њи ма о ства ра њу по треб них 
прет по став ки и укљу чи ва ња ин же
њер ске стру ке на ре ин ду стри ја ли
за ци ји при вре де; Ор га ни зо ва ње 
три би не са те мом „Ста тус ин же
њер ске стру ке у Ср би ји“.

Та ко ђе је раз ма тра на мо гућ ност 
ор га ни зо ва ња пер ма нент ног обра
зо ва ња чла но ва ИКС у шта би се 
укљу чи ла и Ко ми си ја за пер ма
нент но обра зо ва ње.

Чи ње ни ца да по је ди не ор га ни
за ци је – са ве зи и удру же ња по
сто је ви ше де це ни ја, да су ја ко до
бро ор га ни зо ва не, по мо ћи ће да и 
са ма Ин же њер ска ко мо ра Ср би
је, осно ва на као ин сти ту ци ја од 
стра те шког зна ча ја за Ср би ју, бр же 
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ни је и јеф ти ни је из гра ђе ни. Сам FI
DIC се он да ла ко на у чи – сва ко ко 
је за вр шио ин же њер ски фа кул тет 
ваљ да ће мо ћи да на у чи и FI DIC и то 
ин фор ми шу ћи се на раз не на чи не 
о ње му – кроз овла шће не ор га ни за
ци је, фа кул те те, ли те ра ту ру, прак су, 
ин тер нет, па и де лом, кроз Ко мо ру, 
од но сно, на шу Ко ми си ју за FI DIC. 
Нај ва жни је је по ди за ње све сти о 
зна ча ју ове обла сти, јер смо у де

бе лом за о стат ку у од но су на окру
же ње и свет, а FI DIC ће би ти не ми
нов ност ов де, у Ср би ји, хте ли ми то 
или не.

Пр во пре да ва ње су одр жа ли струч
ња ци ACESа, а и сва оста ла би ће 
одр жа ва на од стра не на ших еми
нент них по зна ва ла ца ове обла сти, 
укљу чу ју ћи љу де са фа кул те та, ин
же ње ре из прак се, прав ни ке. Го во
ри ће мо о ру ко во ђе њу про јек ти ма 

(pro ject ma na ge ment), клеј мо ви ма, 
ди на мич ким пла но ви ма, ре ша ва
њу спо ро ва, ри зи ци ма у гра ђе ви
нар ству и још мно го че му ве за ном 
за FI DIC. На рав но, има ће мо пре
зен та ци је чи та вог ни за слу ча је ва 
из прак се. Све ово кре ће по сле Но
ве го ди не, за пра во, то ком пр вих ме
се ци 2014. го ди не, та ко да по зи вам 
све чла но ве Ко мо ре да до ђу, би ће 
из у зет но ин те ре сант но!  ■

ДУ шКо МИ ЛИ ћЕ вИћ, прЕД СЕД НИК Ко МИ СИ јЕ 
ЗА СА рАД њУ СА СТрУ Ков НИМ ор ГА НИ ЗА цИ јА МА 
– СА вЕ ЗИ МА И УДрУ жЕ њИ МА

Кроз са рад њу до бр жег 
препознавањапроблема
унутарструке
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и лак ше пре по зна про бле ма ти ку 
уну тар стру ке (по свим ни во и ма и 
де лат но сти ма), а са мим тим ће да
ти ква ли тет ни је пред ло ге за њи хо
во ре ша ва ње. Ко ми си ја је на сво
јој сед ни ци у но вем бру утвр ди ла 
пред лог Пла на и про гра ма за 2014. 
го ди ну и до ста ви ла га УО ИКС на 
са гла сност.

Ка кве су слич но сти и раз ли ке 
из ме ђу – ор га ни за ци је – са ве за – 
удру же ња? (по ку шај те да сва ки 
од ових тер ми на де фи ни ше те)

Стру ков не ор га ни за ци је – са ве зи 
и удру же ња су за пра во осно ва на 
као удру же ња гра ђа на. Не ма бит
них раз ли ка у са мој ор га ни за ци о
ној ше ми и ме то до ло ги ји ра да. За
пра во са ма успе шност је ве за на за 
број ност чла но ва, ка ко ко лек тив
ног та ко и по је ди нач ног. Да нас је 
рад стру ков них ор га низ а ци ја из
у зет но оте жан због оп ште кри зе 
ко ја се у гра ђе винар ству нај ви ше 
осе ти ла.

Да ли су до го во ре не не ке кон
крет не ак ци је, ко је, и са ко јим 
ор га ни за ци ја ма?

Пр ве кон крет не ак тив но сти на 
за јед нич кој са рад њи су учи ње не 
на ства ра њу до ку мен та о са рад њи, 
спо ра зу ма ко ји би бли же де фи ни
сао окви ре са рад ње на че му нам 
по ма же Са вез ин же ње ра и тех ни
ча ра о че му је упо знат и УО ИКС. 
Та ко ђе је члан ство ИКС пре ко сај
та Ко мо ре упо зна то са ак тив но
сти ма са ве за и удру же ња, ка да је 
у пи та њу ор га ни зо ва ње струч них 
пре да ва ња, се ми на ра, са ве то ва
ња, сај мо ва... Све ор га ни за ци је су 
при хва ти ле да се у фе бру а ру 2014.г. 
ор га ни зу је три би на у за јед нич кој 
ор га ни за ци ји са те мом ,,Ста тус ин
же њер ске стру ке у Ср би је“. У лич
ним кон так ти ма по зва ни су сви са
ве зи и удру же ња да се укљу че и у 
то ку јав ног уви да пред ло га За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи до ста ве 
сво је при мед бе и пред ло ге.

Да ли сте уста но ви ли та чан 
број стру ков них ор га ни за ци ја, 
би ло да је реч о са ве зи ма или ор
га ни за ци ја ма, са ко ји ма је тре
ба ло ус по ста ви ти са рад њу? (ов
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Ко ли ко је Ко ми си ја за ме ђу
на род ну са рад њу би ла ак тив на 
у 2013. го ди ни? 

Ре као бих да је Ко ми си ја у про
шлој го ди ни би ла ве о ма ак тив на. 
Иако је од лу ком Управ ног од бо ра 

са став Ко ми си је про ме њен кра јем 
ју на, но ви чла но ви су у кон ти ну и
те ту на ста ви ли спро во ђе ње Пла на 
и про гра ма за 2013. Но во и за бра ни 
чла но ви Ко ми си је за ме ђу на род ну 
са рад њу по се ду ју ве о ма со лид но 

Го рАН вУ Ко БрА То вИћ, ДИпЛ. ИНж. ГрАђ., прЕД СЕД НИК Ко МИ СИ јЕ 
ЗА МЕ ђУ НА роД НУ СА рАД њУ

Респектабилни
члан три ме ђу на род не 
ор га ни за ци је

де би тре ба ло ма ло ста ти сти ке 
– са ко ли ко, а мо же и да се на ве
ду име на/на зи ви, ор га ни за ци ја 
сте кон так ти ра ли). 

Сви чла но ви Ко ми си је по ка за
ли су ве ли ку агил ност, па смо раз
го ва ра ли са 42 удру же ња, са ве за, 
фа кул те та, ин сти ту та и При вред
ном ко мо ром Ср би је. На рав но, ни
сам са мо ја ишао на те раз го во
ре, већ смо оба ве зе рав но прав но 
рас по ре ди ли. Та ко сам ја раз го
ва рао са: др Сло бо да ном Ото ви
ћем, пред сед ни ком Удру же ња 
гра ђе вин ских ин же ње ра Ср би је; 
мр Ду ша ном Ми ни ћем, пред сед
ни ком Удру же ња ур ба ни ста Ср би
је; др Бра ни сла вом Во ји но ви ћем, 
се кре та ром Са ве за ин же ње ра Ср
би је; Ан ђел ком Јев то вић, пред
сед ни ком Удру же ња пеј за жних 
ар хи те ка та; др Иго ром Ма ри ћем, 
ди рек то ром ИАУСа; Ми ро сла вом 
Ма ри ћем, пред сед ни ком АППСа; 
То ми сла вом Слав ко ви ћем, се кре
та ром Удру же ња за тех но ло ги ју 
во де и са ни тар но ин же њер ство; 
Ива ном Те ји ћем, ге не рал ним 
ди рек то ром Ин сти ту та за пу те
ве; др Вен ци сла вом Гра бу ло вим, 
ге не рал ним ди рек то ром ИМСа; 
Сла ви цом Жив ко вић, за ступ ни
ком Удру же ња са вре ме не ин ду
стри је гли не них про из во да Ср би
је СИГП. Тро чла на еки па, Ду шко 
Ми ли ће вић, Дра га на Ђор ђе вић и 
Пре драг Не на до вић са Ми ло шем 

Је ли ћем, за ме ни ком ди рек то ра 
Ин сти ту та „Ки ри ло Са вић“, док 
је Пре драг Не на до вић раз го ва
рао са Мир ком Ли чи ном, ди рек
то ром Ин сти ту та Го ша и Бо ја ном 
Ра да ком, ди рек то ром Ин сти ту та 
Вин ча, Ђор ђе Де лић са Јо вом Сми
ља ни ћем, пред сед ни ком Са ве за 
ин же ње ра и тех ни ча ра Вој во ди
не, пред сед ни ци ма чла ни ца Са
ве за ин же ње ра и тех ни ча ра Вој
во ди не (Дру штва гра ђе вин ских 
ин же ње ра Но вог Са да, Дру штва 
ар хи те ка та Но вог Са да, Дру штва 
ин же ње ра и тех ни ча ра Наф та
гас, Дру штва ин же ње ра и тех ни
ча ра Су бо ти ца, Же ле знич ког ин
же њер ског дру штва), проф. др. 
Ра до ми ром Fолићем, пред сед ни
ком Са ве за гра ђе вин ских ин же
ње ра Ср би је, Ре ги о нал ним од бо
ром под сек ци је ди пло ми ра них 
гра ђе вин ских ин же ње ра МС про
јек та на та и МС из во ђа ча ра до ва 
за РЦ Но ви Сад. По себ но на гла
ша вам по се ту и раз го вор у При
вред ној ко мо ри Ср би је, одр жа не 
19. но вем бра. Ко ми си ју и Ко мо ру 
пред ста вља ли су Ми ло ван Гла во
њић, пред сед ник Ко мо ре, проф. др 
Рај ко Ун ча нин, члаб УО ИКС и мо
ја ма лен кост, а при мио нас је и са 
на ма раз го ва рао Ра ша Ри сти во је
вић, за ме ник пред сед ни ка При
вред не ко мо ре Ср би је и Ми ли во је 
Ми ле тић, са вет ник пред сед ни ка 
При вред не ко мо ре Ср би је.  ■
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ис ку ство ка да су ме ђу на род не ак
тив но сти у пи та њу, та ко да су успе
шно на ста ви ли ра ни је до го во ре не 
ак тив но сти. У то ме су има ли не
по де ље ну по др шку упра ве Ко мо ре. 
На ше де ле га ци је пред во ђе не пред
сед ни ком УО ИКС, од но сно, пред
сед ни ком Скуп шти не ИКС уче ство
ва ле су на свим ску по ви ма ко ји су 
ор га ни зо ва ни на ме ђу на род ном 
ни воу, а ко ји су би ли од ин те ре са 
за ИКС. Спо ме нуо бих са мо нај ва
жни је: Го ди шња Скуп шти на ECEC 
у Ати ни, ре ги о нал ни ску по ви у Ту
хељ ским То пли ца ма (ор га ни за а тор 
Хр ват ска ко мо ра ин же ње ра гра
ђе ви нар ства – ХКИГ), Но вом Са ду 
(ИКС), про сла ва Да на ин же ње ра 
Ин же њер ске збор ни це Сло ве ни је 
у Ма ри бо ру, про сла ва Да на ин же

њер ске ко мо ре Цр не Го ре у Под го
ри ци, про сла ва Ин же њер ске ко мо
ре Бу гар ске у Со фи ји.

Ко је ак ци је и ак тив но сти сма тра
те нај зна чај нијим, од но сно, нај ко
ри сни јим за чла но ве Ко мо ре?

Упра во оне ко је су и су штин ски 
део Пла на и про гра ма ра да Ко ми
си је: Стал но под сти ца ње и оства
ри ва ње са рад ње са европ ским 
ин же њер ским ко мо ра ма, по себ но 
оним из не по сред ног окру же ња – 

та ко зва на ре ги о нал на са рад ња и 
раз ме на ис ку ста ва од зна ча ја за 
про фе си о нал ну прак су на ших чла
но ва; Пра ће ње ди рек ти ва ЕУ и њи
хи ва им пле мен та ци ја у сва ко днев
ном ра ду на ших чла но ва као и рад 
на про јек ти ма ИРИС – а ( Ини ци
ја ти ва за ре ги о нал ну ин же њер ску 
са рад њу).

У ко јим све ме ђу на род ним ор
га ни за ци ја ма ИКС пар ти ци пи ра 
и ко ли ко ко шта та са рад ња? 

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је је пу
но прав ни члан у три ме ђу на род не 
ор га ни за ци је: Euro pean Co un cil of 
En gi ne ers Cham bers – ECEC са чла
на ри ном за 2013. го ди ну у из но су 
1.871,25 евра, Euro pean Co un cil of Ci
vil En gi ne ers – EC CE – 1.134 и World 

Fe de ra tion of En gi ne e ring Or ga ni sa ti
ons – WFEO – 1.107, што укуп но из но
си 4.112,25 евра. С об зи ром на зна чај 
ових ме ђу на род них ор га ни за ци ја и 
углед ко ји Ко мо ра има у њи ма, сма
трам да је из нос го ди шње чла на ри
не го то во сим бо ли чан.

Пре ма Ва шем уви ду, ка кав је 
ути цај ИКС у тим ор га ни за ци ја
ма? 

Под се тио бих да је проф. др Дра
го слав Шу ма рац пот пред сед ник 

ECEC, и са ма та чи ње ни ца до вољ но 
го во ри о угле ду Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је у тој за нас, нај ва жни јој 
ме ђу на род ној ор га ни за ци ји, чи ји 
смо члан. На рав но, ак тив но уче
ству је мо у ра ду ор га на и са зи ва 
дру ге две ме ђу на род не ор га ни за
ци је – EC CE и WFEO.

Ко ли ко сте се ан га жо ва ли у ре
ги о нал ној ме ђу на род ној са рад
њи?

Ме ђу на род на ре ги о нал на са рад
ња за ИКС има по се бан зна чај. Нај
ва жни ји раз ло зи за то су што је за
кон ска ре гу ла ти ва у обла сти ма од 
ин те ре са за ИКС ве о ма слич на. Уз 
то, је дан број на ших чла но ва не
по сред но ра ди по про пи си ма су
сед них др жа ва, а на кра ју, и исто 
го вор но под руч је олак ша ва ко му
ни ка ци ју и раз ме ну ко ри сних ис
ку ста ва. Због све га то га, ве ли ку 
па жњу при да је мо ре ги о нал ној са
рад њи ИРИС. Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је би ла је ор га ни за тор кон фе
рен ци је ИРИС, ко ја је одр жа на од 
4. до 6. ок то бра у Но вом Са ду, ка
да су и усво је ни при о ри тет ни про
јек ти ко је би тре ба ло да ре а ли зу ју 
свих пет чла ни ца ИРИС–а: Ср би
ја, Хр ват ска, Сло ве ни ја, Цр на Го ра 
и Ма ке до ни ја. Ини ци ја ти ви ће се 
уско ро при дру жи ти и Бу гар ска, по
што је на ја ви ла свој ула зак у ИРИС. 
Оче ку је мо ве о ма ко ри сне ре зул та
те у сле де ће две го ди не у окви ру 
ре а ли за ци је про је ка та те ре ги о
нал не ини ци ја ти ве. Ра ди се о пет 
про јека та ко ји су оце ње ни као при
о ри тет ни и од зна ча ја за све Ко мо
ре, чла ни це ИРИСа.

Ко је су нај ва жни је ак ци је и ак
тив но сти у 2014. го ди ни?

Не ке од при о ри тет них ак тив но
сти Ко ми си је за ме ђу на род ну са
рад њу у 2014. го ди ни већ сам спо
ме нуо у јед ном од прет ход них 
од го во ра, али бих под ву као да је 
нај ва жни ји за да так Ко ми си је да 
ре а ли за ци јом свог Пла на и про
гра ма ра да омо гу ћи УО ИКС да 
оства ри кон ти ну и тет по бољ ша ња 
по ло жа ја ИКС у ко рист свих ње них 
чла но ва.

Тек сто ве при ре дио
Сло бо дан Ку јун џић
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У Бечу одржана
41.седницаИОECEC

Проф. др Дра го слав Шу ма рац, као пот пред сед ник 
Европ ског Са ве та ин же њер ских ко мо ра (ECEC), уче
ство вао је у ра ду 41. сед ни це Из вр шног од бо ра ECEC, 
ко ја се одр жа ла 1. сеп тем бра у Бе чу, а до ма ћин је би
ла Са ве зна ко мо ра ар хи те ка та и ин же ње ра Аустри је 
(Bun de skam mer der Ar chi tek ten und In ge ni e ur kon su
len ten). Пред сед ник ECEC Чр то мир Ре мец и чла но ви 
Из вр шног од бо ра ECEC су се још јед ном за хва ли ли на
шој Ко мо ри на го сто прим ству у окви ру про сла ве Де сет 
го ди на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, ка да је одр жа на и 
40. сед ни ца Из вр шног од бо ра ECEC. 

У скла ду са за ду же њи ма ко ја је до био од ИО ECEC, 
проф. др Дра го слав Шу ма рац из ве стио је Из вр шни 
од бор ЕСЕС о ак тив но сти ма спро ве де ним у ци љу 
оства ри ва ња са рад ње са Ко мо ром ин же ње ра Мал те, 
Ко мо ром ар хи те ка та и ин же ње ра Мал те, Ко мо ром 
ин же ње ра Пор ту га ла, Са ве зном ко мо ром Тур ске као 
и Са ве зом ин же ње ра Ру си је. Та ко ђе је из ло жио сво ју 
ана ли зу пер ма нент ног обра зо ва ња у чла ни ца ма ЕУ и 
пред ло жио ми ни мум пер ма нент ног обра зо ва ња ко ји 
би се пре по ру чио свим чла ни ца ма ЕСЕС. На сед ни ци 
је од лу че но да се го спо ди ну Кар лу Клин гу, чла ну Ин
же њер ске ко мо ре Ба вар ске, ко ји је дао ве ли ки до при
нос осни ва њу и раз во ју ЕСЕС уру чи ме да ља по во дом 
10 го ди на од осни ва ња и ра да ЕСЕС. 

Десетгодина
по сто ја ња КИ ИпБ

Коморa ин же ње ра у ин ве сти ци о ном про јек то ва њу 
Бугaрске (КИ ИПБ) – Со фи ја град обе ле жи ла је де це ни
ју по сто ја ња по себ ном дво днев ном ма ни фе ста ци јом 
ко ја је одр жа на 27. и 28. ок то бра у Со фи ји. 

Цен трал ни до га ђај на про сла ви КИ ИПБ био је окру
гли сто на те му „Со ци јал ни аспек ти ин же њер ских ко
мо ра – про фе си о нал но оси гу ра ње, здрав стве но оси
гу ра ње, пен зи ја“, ко ји је одр жан 27. ок то бра. По ред 
на ших пред став ни ка и до ма ћи на, у ра ду Окру глог 
сто ла су уче ство ва ле и де ле га ци је Че шке ко мо ре ин
же ње ра, Ко мо ре овла шће них ар хи те ка та и овла шће
них ин же ње ра Ма ке до ни је као и бу гар ски ин же ње ри. 
Циљ Окру глог сто ла је био да се раз ме не ми шље ња 
и ис ку ства ве за на за при бли жа ва ње члан ству ко мо
ра, омо гу ћа ва ње бо љих усло ва за рад ин же ње ра и за
шти та стру ке. Пред сед ник Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је, Ми ло ван Гла во њић упо знао је при сут не са ра дом 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. Том при ли ком одр жао је 
пре зен та ци ју ве за ну за оси гу ра ње од про фе си о нал не 
од го вор но сти на ших чла но ва. Упо знао је при сут не и 

са си сте мом здрав стве ног и пен зи о ног оси гу ра ња у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Сва то плук Зи дек, пред став ник Че
шке ин же њер ске ко мо ре, упо знао је при сут не са бе
не фи ци ја ма ко је оства ру ју њи хо ви чла но ви, са по себ
ним ак цен том на пен зи о но оси гу ра ње. Пред сед ник 
Ко мо ре овла шће них ин же ње ра и ар хи те ка та Ма ке до
ни је, Бла шко Ди ми тров упо знао је при сут не са ра дом 
Ко мо ре и бе не фи ци ја ма ко је обез бе ђу ју сво јим чла
но ви ма. У на став ку Окру глог сто ла, пред сед ник Скуп
шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и пот пред сед ник 
Европ ског са ве та ин же њер ских ко мо ра (ECEC) проф. 
др Дра го слав Шу ма рац, у окви ру свог из ла га ња упо
знао је уче сни ке са ста во ви ма по пи та њу за шти те 
члан ства, ми ни мал ним це на ма ин же њер ских услу
га и оста лим ин те ре си ма члан ства за обез бе ђи ва ње 
бе ни фи ци ја. На кон ди ску си је, за кљу че но је да је раз
ме на ис ку ста ва из ме ђу ко мо ра од из у зет ног зна ча ја 
за да љи рад ко мо ра. 

На ша де ле га ци ја је у Со фи ју сти гла 27. ок то бра и пре 
од ла ска на па нел рас пра ву за окру глим сто лом об и
шла је но во и згра ђе ну спорт ску ха лу „Armetz“, са ка па
ци те том од 20.000 ме ста. По сле за вр шет ка рас пра ве за 
окру глим сто лом пред став ник фир ме „Ме тро про јект“, 
Мар тин Мла де нов пре зен то вао је про је кат из град ње 
дру ге (тре ће) тра се ли ни је Со фиј ског ме троа, ко ји су су
тра дан ко лек тив но об и шли сви уче сни ци про сла ве. 

Све ча на про сла ва 10. го ди на КИ ИПБ одржана је 28. 
ок то бра, са умет нич ким про гра мом и кок те лом.

На про сла ви Ко мо ре ин же ње ра у ин ве сти ци о ном 
про јек то ва њу Бу гар ске (КИ ИПБ) испред ИКС учест
вовали су: Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је, Гли гор Обре но вић, пот пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, проф. др 
Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти не Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, проф. др Ми ли сав Дам ња но
вић, пред сед ник Над зор ног од бо ра Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, Ми ло рад Рак че вић, члан Управ ног од бо ра 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Дра ган Жив ко вић, члан 
Из вр шног од бо ра ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Ива на Маг де ли нић, в.д. 
се кре та ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, мр Ми ла на Ми

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

Ј А Н У А Р  2 0 1 4 .



ло вић, са рад ник за по сло ве ин фор ми са ња Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је и Алек сан дар Пан чић, тех нич ки се
кре тар Ре ги о нал не кан це ла ри је Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је у Ни шу. 

У Но вом Са ду одр жан 
састанакИИРС

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је је у Но вом са ду ор га
ни зо ва ла од 4. до 6. ок то бра Скуп Ин же њер ске ини
ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу, а пре ма до го во ру 
по стиг ну том апри ла ме се ца на сед ни ци одр жа ној у 
Ту хељ ским То пли ца ма „да ће сва ка ко мо ра, чла ни ца 
Ини ци ја ти ве, би ти до ма ћин и ор га ни за тор ску по ва у 
ци клу си ма од шест ме се ци. Тро днев ни Скуп одр жан 
је у хо те лу „Цен тар“. 

Рад ни део Ску па одр жан је 5. ок то бра, а њи ме је 
пред се да вао др Мир ко Оре шко вић, ко ор ди на тор Ин
же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу. На сед
ни ци је, по усво је ном днев ном ре ду, од лу че но о сле
де ћем:

При хва ћен је пред лог Ко мо ре овла шће них ар хи те
ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је о укљу чи ва њу Ко мо ре 
ин же ње ра у ин ве сти ци о ном про јек то ва њу Бу гар ске 
у пу но прав но члан ство Ин же њер ске ини ци ја ти ве за 
ре ги о нал ну са рад њу. До го во ре но је да ће зва ни чан 
зах тев за при сту па ње у пу но прав но члан ство Ин же
њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу, Ко мо ра 
ин же ње ра у ин ве сти ци о ном про јек то ва њу Бу гар ске 
под не ти на на ред ној сед ни ци Ин же њер ске ини ци ја
ти ве за ре ги о нал ну са рад њу, ко ја ће се одр жа ти у Ма
ке до ни ји 2014. го ди не;

Усво јен је За пи сник са са стан ка ИИРС, одр жа ног 27. 
и 28. апри ла у Ту хељ ским То пли ца ма, Ре пу бли ка Хр
ват ска.

Утвр ђе на је ли ста при о ри те та ци ље ва, од но сно про
је ка та Ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад
њу с тим да је до го во ре но да се иста мо же ме ња ти у 
скла ду са ди на ми ком ра да Ин же њер ске ини ци ја ти ве 
за ре ги о нал ну са рад њу;

Обра зо ва на је Рад на гру па за пра ће ње спро во ђе ња 
про је ка та Ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну 
са рад њу, са за дат ком да уна пре ђу је, под сти че и над
зи ре рад на при пре ми и ре а ли за ци ји про је ка та Ин
же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу, у сле
де ћем са ста ву: Иван Па ска, дипл. инж. грађ., ис пред 
Хр ват ске ко мо ре ин же ње ра гра ђе ви нар ства; Го ран Ву
ко бра то вић, дипл. инж. грађ., ис пред Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је; Љу бо Ду ша нов Стјеп че вић, дипл. инж. 
арх., ис пред Ин же њер ске ко мо ре Цр не Го ре; Бла шко 
Ди ми тров, дипл. инж. грађ., ис пред Ко мо ре овла шће
них ар хи те ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је; мр Чр то мир 
Ре мец, дипл. инж. грађ., ис пред Ин же њер ске збор ни
це Сло ве ни је;

За спро во ђе ње про је ка та у скла ду са ли стом при о
ри те та, за ду же не су ко мо ре чла ни це ИИРС, и то: Ин
же њер ска ко мо ра Цр не Го ре за спро во ђе ње про јек та – 
Хар мо ни за ци ја за ко на и пра ва; Ин же њер ска збор ни ца 
Сло ве ни је за спро во ђе ње про јек та – Уна пре ђе ње по
сту па ка јав них на бав ки са ци љем до но ше ња смер ни
ца за јав не на бав ке ин же њер ских услу га; Ин же њер ска 
ко мо ра Ср би је за спро во ђе ње про јек та – Уна пре ђе ње 
ин те ре са; Ко мо ра овла шће них ар хи те ка та и ин же ње
ра Ма ке до ни је за спро во ђе ње про јек та – При зна ва ње 
обра зо ва ња; Хр ват ска ко мо ра ин же ње ра гра ђе ви нар
ства за спро во ђе ње про јек та – Вред ност услу ге.

Обра зо ва на је Рад на гру па за спро во ђе ње про јек та 
– Од нос ква ли те та и тр жи шне вред но сти по ну ђе не и 
из вр ше не ин же њер ске услу ге, са за дат ком да уна пре
ђу је, под сти че и над зи ре рад на спро во ђе њу про јек та 
– Од нос ква ли те та и тр жи шне вред но сти по ну ђе не и 
из вр ше не ин же њер ске услу ге, у истом са ста ву као за 
„пра ће ње спро во ђе ња про је ка та ИИРС“. 

За пред ста вља ње про јек та – Од нос ква ли те та и тр
жи шне вред но сти по ну ђе не и из вр ше не ин же њер ске 
услу ге, у Бри се лу 2014. године, за ду же ни су Мир ко Оре
шко вић, Иван Па ска и Чр то мир Ре мец;

По во дом оба ве зног пер ма нент ног обра зо ва ња ин
же ње ра у чла ни ца ма ECEC – Con ti nu ing Pro fes si o nal 
De ve lop ment (CPD), уче сни ци су за у зе ли је дин ствен 
став ко ји се огле да у по тре би укљу чи ва ња свих ко мо
ра чла ни ца ИИРС у спро во ђе њу овог за стру ку ве о ма 
ва жног про јек та;

По во дом спро во ђе ња ре ги о нал не aнк ете – Oднос 
обра зо ва ња и прак се, Ми ло ван Гла во њић, пред сед
ник Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, је упо знао при сут
не са ре зул та ти ма aнк ете спро ве де не ме ђу члан ством 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, на кон че га је до го во ре но 
да ће и оста ле ко мо ре чла ни це, у на ред ном пе ри о ду, 
спро ве сти соп стве не ан ке те;

Име но ван је Чр то мир Ре мец, пред сед ник Ин же њер
ске збор ни це Сло ве ни је за но си ца ак тив но сти у ве зи 
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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
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са спро во ђе њем про јек та – Смер ни це за јав ну на бав
ку ин же њер ских услу га;

Бла шко Ди ми тров, пред сед ник Ко мо ре овла шће них 
ар хи те ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је ин фор ми сао је 
при сут не да ће се на ред на сед ни ца одр жа ти кра јем 
апри ла 2014. го ди не у Ско пљу или на Охри ду, о че му 
ће уче сни ци би ти бла го вре ме но оба ве ште ни.

Ску пу су при су ство ва ле де ле га ци је у ре пре зен та тив
ним са ста ви ма са укуп но 17 чла но ва, од ко јих је, го
то во по ло ви на (сед мо ро) при па да ла до ма ћи ну Ску па, 
Ин же њер ској ко мо ри Ср би је. Ин же њер ску збор ни цу 
Сло ве ни је (ИЗС) су пред ста вља ли мр Чр то мир Ре мец, 
пред сед ник и Ан дреј Пов шич, пред сед ник Ко ми си
је zа про ве ру ис пу ње но сти усло ва за упис у име ник 
ИЗС. Ин же њер ску ко мо ру Цр не Го ре (ИКЦГ) за сту па ли 
су Љу бо Ду ша нов Стјеп че вић, пред сед ник СКА, члан 
Управ ног од бо ра и Све ти слав По по вић, ге не рал ни се
кре тар ИКЦГ. Дво чла ну де ле га ци ју Ко мо ре овла шће
них ар хи те ка та и ин же ње ра чи ни ли су Бла шко Ди
ми тров, пред сед ник и проф. др Ми ле Ди ми тров ски, 
ру ко во ди лац Оде ље ња ма шин ских ин же ње ра. Хр ват
ска ко мо ра ин же ње ра гра ђе ви нар ства (ХКИГ) би ла 
је за сту пље на са че ти ри де ла га та – Зво ни мир Се вер, 
пред сед ник, др сц. Мир ко Оре шко вић, ко ор ди на тор за 
ме ђу на род ну са рад њу, Иван Па ска, пред сед ник Ко ми
си је за ме ђу на род ну са рад њу и Жељ ко Со ко лић, члан 
Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу. Ин же њер ску ко мо
ру Ср би је пред ста вља ли су: Ми ло ван Гла во њић, пред
сед ник ИКС, проф.др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник 
Скуп шти не ИКС; Го ран Ву ко бра то вић, пред сед ник Ко
ми си је за ме ђу на род ну са рад њу, мр Ра до слав Ле кић, 
члан Управ ног од бо ра, Ива на Маг де ли нић, се кре тар 
ИКС; Ана Кра ков ски Нађ, члан Ко ми си је за ме ђу на
род ну са рад њу, проф. др Ма ја То до ро вић, члан Ко ми
си је за ме ђу на род ну са рад њу.

Тех нич ка по др шка Ску пу ИИРС би ли су чла но ви ИКС 
– Ми ла на Ми ло вић, са рад ник за по сло ве ин фор ми
са ња ИКС, Ана Жде ро, се кре тар Ко ми си је за ме ђу на
род ну са рад њу, Бран ко Мар ко вић, са рад ник за по сло
ве ин фор ми са ња и Љи ља Гру јић, тех нич ки се кре тар 
Ре ги о нал ног цен тра Но ви Сад, Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је.

Тех нич ка ко мо ра 
Грч ке и ECEC 
обележилијубиларне
годишњице

Тех нич ка ко мо ра Грч ке обе ле жи ла je 90 го ди на по
сто ја ња што је био по вод да у го сте по зо ве све европ
ске ин же њер ске ор га ни за ци је на че лу са Европ ским 
са ве том ин же њер ских ко мо ра (ECEC).

По ра ни јем до го во ру ECEC је на про сла ви ве ли ког 
ју би ле ја Тех нич ке ко мо ре Грч ке обе ле жи ла сво ју пр
ву де це ни ју по сто ја ња и одр жа ла две сед ни це – 42. 
ре дов ну сед ни цу Из вр шног од бо ра (11. ок то бар) и Ге
не рал ну скуп шти ну ECEC (12. ок то бар). 

Ин же њер ску ко мо ру Ср би је представљали су: Ми
ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо ре, проф. др Дра
го слав Шу ма рац, пот пред сед ник ECEC и пред сед ник 
Скуп шти не ИКС и проф. др Ма ја То до ро вић, члан Ко
ми си је за ме ђу на род ну са рад њу УО ИКС. 

У пе так 11. ок то бра одр жан је са ста нак пред сед ни ка 
свих европ ских ин же њер ских ор га ни за ци ја у се ди
шту Европ ског пар ла мен та у Ати ни. Са ста нак је био 
по све ћен 90. го ди шњи ци по сто ја ња Тех нич ке ко мо
ре Грч ке и 10. го ди шњи ци по сто ја ња ЕСЕС. Уче сни
ке Ску па је нај пре по здра вио Хри стос Спир тис, пред
сед ник Тех нич ке ко мо ре Грч ке, за тим пред став ни ци 

Вла де Ре пу бли ке Грч ке, Тех нич ког уни вер зи те та из 
Ати не и мно ги дру ги. По сле увод ног де ла, обра ти ли 
су се пред сед ни ци по је ди них ор га ни за ци ја са те мат
ским из ла га њи ма.

Из дво ји ће мо са мо не ке: Фер нан до Бран ко, пред сед
ник Европ ског са ве та ин же ње ра (Euro pean Co un cil of 
Ci vil En gi ne ers – ЕС СЕ), са те мом „Гра ђе ви нар ство да
нас“, Јан Бо шем (EF SA) и Кла ус Ту ри дел (ге не рал ни се
кре тар ЕСЕС) „Јав не на бав ке у Евро пи“, Ан то ниа Мо
ро у по лу (про рек тор Тех нич ког уни вер зи те та у Ати ни) 
са те мом „Уни вер зи тет ско и пер ма нент но обра зо ва
ње ин же ње ра“, Дирк Бо шар (ге не рал ни се кре тар FE
A NI), Чр то мир Ре мец (пред сед ник ЕСЕС) и Фер нан до 
Бран ко (пред сед ник ЕС СЕ) го во ри ли су на те му „Про
фе си о нал не ква ли фи ка ци је и сло бод но кре та ње ин
же ње ра (ENG CARD)“.

На кра ју Ску па Ва си лис Еко но мо пу лос (Тех нич ка 
ко мо ра Грч ке) је пред ло жио де кла ра ци ју „100 го ди на 
за ко ном ре гу ли са не про фе си је ин же ње ра у Евро пи“. 
Де кла ра ци ја ис ти че зна чај ин же њер ске стру ке у из
град њи Евро пе у про шло сти, ста ње гра ђе ви нар ства 
да нас у ЕУ, зна чај ин же њер ске про фе си је у бу дућ но

Техничка комора Грчке прославила је девет 
деценија постојања и у госте позвала велики број 
пријатеља, док је ECECу организовала обележавање 
прве деценије постојања
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сти Евро пе, а би ће пред ста вље на Европ ској ко ми си ји 
у Бри се лу. Та ко ђе је пред ло жио, што је акла ма ци јом 
и усво је но да се Дан ин же ње ра Евро пе одр жи у Бри
се лу сле де ће го ди не у но вем бру ме се цу.

Исто га да на, али пре све ча ног обе ле жа ва ња ју би
ле ја Тех нич ке ко мо ре Грч ке, у хо те лу „Ти та ни ја“ одр
жа на је 42. сед ни ца ИО ЕСЕС, разматрано је 12 та ча ка, 
које су се од но си ле на при пре му Ге не рал не скуп шти
не ЕСЕС. 

У па у зи Ску па представници Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је учествовали су на би ла те рал ном са ста нку са 
Хри сто сом Спир ти сом, пред сед ни ком Тех нич ке ко
мо ре Грч ке, на ко ме је ис так ну та до са да шња успе шна 
са рад ња, али је ис ка за на и обо стра на же ља да се она 
(са рад ња) у на ред ном пе ри о ду уна пре ди. На кра ју су
сре та пред сед ник Ми ло ван Гла во њић по звао је ко ле гу 
пред сед ни ка Хри сто са Спир ти са да до ђе у зва нич ну 
по се ту Ин же њер ској ко мо ри Ср би је. 

На 10. ге не рал ној Скуп шти ни ЕСЕС (10 GAM), ко ја је 
одр жа на 12. ок то бра у хо те лу Ти та ни ја, раз ма тра но је 
14. та ча ка днев ног ре да. Сви пред став ни ци Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је су уче ство ва ли у ра ду Скуп шти не.

 По сле отва ра ња сед ни це од стра не пред сед ни ка 
ЕСЕС, мр Чр то ми ра Ре ме ца, усле ди ли су по здрав ни 
го во ри го сти ју: Ала на Сте ве ла, пот пред сед ни ка Ин
сти ту та гра ђе вин ских ин же ње ра Ен гле ске и Ми ха и
ла Ла чи но ва, пот пред сед ни ка Са ве за гра ђе вин ских 
ин же ње ра Ру си је. Обе ор га ни за ци је раз ма тра ју мо
гућ ност при дру жи ва ња ЕСЕС. Пред сед ник Ре мец је 
за тим про гла сио Кар ла Клин га, чла на Ба вар ске ко
мо ре ин же ње ра за пр вог до бит ни ка Ме да ље ЕСЕС за 
до при нос раз во ју ЕСЕС као ор га ни за ци је овла шће них 
ин же ње ра Евро пе.

Из ме ђу оста лих та ча ка из дво ји ли би смо из ла га ња 
дво ји це пот пред сед ни ка ECEC – Хан сјор га Лец не ра – 
„Ме мо ран дум: Не ка ин же ње ри гра де Евро пу“ и Дра
го сла ва Шу мар ца – „ Пер ма нент но уса вр ша ва ње ин
же ње ра чла но ва ЕСЕС“. 

Ина че, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је и про фе сор Шу
ма рац ће би ти но си о ци по ду хва та ве за ног за пер ма
нент но обра зо ва ње чла но ва ECEC. То ће, не ма сум
ње, из и ски ва ти ве ли ко вре ме и на пор. До го во ре но је 
да сва ка од зе ма ља пред ло жи по јед ног пред став ни
ка у рад ну гру пу ко ја би се ба ви ла пи та њи ма пер
ма нент ног уса вр ша ва ња ин же ње ра. За да так рад не 
гру пе би био да са чи ни ми ни мум кри те ри ју ма за јед
нич ког про фе си о нал ног уса вр ша ва ња свих чла но ва 
ЕСЕС. На тај на чин ће би ти омо гу ће но лак ше до би
ја ње и при зна ва ње ли цен ци из ме ђу зе ма ља чла ни
ца ЕСЕС.

Та ко ђе је ИО ECEC усво јио Из ве штај о ра ду и Фи нан
сиј ски из ве штај за 2013. го ди ну, и План ра да и Фи нан
сиј ски план за 2014. го ди ну. Усво је ни су и из но си чла
на ри на за 2014. го ди ну зе ма ља чла ни ца, а та ко ђе су 
иза бра ни и чла но ви Над зор ног од бо ра за на ред ну го
ди ну. Од лу че но је да сле де ћа, 11. ге не рал на Скуп шти на 
(GAM) бу де одр жа на у Бри се лу 2014. го ди не, за јед но са 
Да ном ин же ње ра Евро пе.

Ин же њер ска 
ко мо ра цр не Го ре 
oбележила12година
постојања

По во дом обе ле жа ва ња два на ест го ди на по сто ја ња, 
Ин же њер ска ко мо ра Цр не Го ре је ор га ни зо ва ла тро
днев ну све ча ност – 31. ок то бар – 2. но вем бар. Ис пред 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је на про сла ви су уче ство ва
ли: Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је, проф. др Дра го слав Шу ма рац, пот пред
сед ник Европ ског са ве та ин же њер ских ко мо ра (ЕСЕС) 
и пред сед ник Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
Ми ло рад Рак че вић, члан Управ ног од бо ра Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је, Ива на Маг де ли нић, в.д. се кре та ра 
Ко мо ре и Ана Жде ро, струч ни са рад ник за прав не по
сло ве. У окви ру ор га ни зо ва не из ло жбе уочи зва нич
ног де ла про гра ма зва ни це су има ле при ли ку да се 
упо зна ју са на гра ђе ним ра до ви ма.

Све ча но обе ле жа ва ње 12 го ди на по сто ја ња би ло је 
31. ок то бра, а по че ло је из ла га њем проф. др Бра ни сла
ва Гла ва то ви ћа, дипл. инж. ге ол. пред сед ни ка Ин же
њер ске ко мо ре Цр не Го ре, ко ји је у крат ким цр та ма 
пред ста вио ак тив но сти Ко мо ре од осни ва ња до да нас. 
На кон то га, усле ди ло је из ла га ње проф. др Дра го сла
ва Шу мар ца у свој ству пот пред сед ни ка ECEC ко ји је 
ис та као нај бит ни је ак тив но сти Европ ског са ве та ин
же њер ских ко мо ра у на ред ном пе ри о ду, по себ но ста
вља ју ћи ак це нат на спро во ђе ње про јек та оба ве зног 
пер ма нент ног уса вр ша ва ња.

Ис пред Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, при сут ни ма 
се обра тио пред сед ник Ми ло ван Гла во њић, ко ји је у 
свом из ла га њу на гла сио зна чај са рад ње из ме ђу ко мо
ра чла ни ца Ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну 
са рад њу (ИИРС), још јед ном ис та кав ши да је то пра ви 
пут ка уна пре ђе њу по ло жа ја ин же ње ра и уна пре ђе
њу стру ке уоп ште. 

По том су усле ди ли по здрав ни го во ри Бла шка Ди ми
тро ва, пред сед ни ка Ко мо ре овла шће них ар хи те ка та и 
ин же ње ра Ма ке до ни је и проф. др Ар се ни ја Ву јо ви ћа, 
пр вог пред сед ни ка Ин же њер ске ко мо ре Цр не Го ре, као 
и оста лих ис так ну тих го сти ју. 

Са нај ве ћом па жњом се оче ки ва ла до де ла при зна
ња – На гра де за жи вот но де ло, го ди шњих на гра да и 
пла ке та по ча сним чла но ви ма Ко мо ре. 

Проф. др Пе тру Ђу ра но ви ћу при па ла је На гра да за 
жи вот но де ло као нај ве ће при зна ње ко је Ин же њер
ска ко мо ра Цр не Го ре до де љу је сво јим чла но ви ма за 
зна чај на оства ре ња и по стиг ну ти до при нос раз во ју 
и уна пре ђе њу про фе си о нал не де лат но сти у обла сти 
уре ђе ња про сто ра и из град ње обје ка та.

Ово го ди шњи ла у ре а ти го ди шњих на гра да за оства
ре не ре зул та те у стру ци из обла сти уре ђе ња про сто ра 

Ј А Н У А Р  2 0 1 4 .



52 ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕМЕРИДИЈАНИ

и из град ње обје ка та у 2012. го ди ни су: мр Ана Ми шу
ро вић, спе ци ја ли ста ток си ко ло шке хе ми је, мр Ни ко
ла Но ва ко вић, дипл. инж. арх. Де јан Ђу ро вић, дипл. 
инж. грађ., др Урош Ка ра џић, дипл. инж. маш. и Љу
би ша Бо шко вић, дипл. инж маш. као и Шељ ко Ре џе
па гић, дипл. инж. ел. 

По себ но при зна ње – зва ње по ча сног чла на Ко мо ре, 
об зи ром на за слу ге у афир ма ци ји Ко мо ре у зе мљи и 
ино стран ству, при па ло је: 

Про фе со ру еме ри ту су док то ру Ар се ни ју Ву јо ви ћу, 
дипл. инж. грађ. пр вом пред сед ни ку Ко мо ре, ко ји је 
ту функ ци ју оба вљао у пе ри о ду од 2001. до 2004. го ди
не, за тим, Сло бо да ну Ке ко ви ћу, ди пло ми ра ном гра ђе
вин ском ин же ње ру, ко ји је био пред сед ник Ко мо ре у 
пе ри о ду од 2004. до 2005. го ди не, Мр Ми ло ји ци Зин
до ви ћу, ди пло ми ра ном ин же ње ру ма шин ства, ко ји је 
ру ко во дио Ко мо ром од 2005. до 2008. го ди не и Љу бу 
Ду ша но ву Стјеп че ви ћу, дипл. инж. арх., пред сед ни ку 
Ко мо ре од 2008. до 2012. го ди не.

Као омаж ла у ре а ти ма ор га ни зо ва на је из ло жба на 
ко јој су при ка за ни/по ка за ни ра до ви за ко је су им и 
до де ље не на гра де и при зна ња.

На ред ног да на, 1. но вем бра, у про сто ри ја ма Ин же
њер ске ко мо ре Цр не Го ре одр жан је три пар тит ни са
ста нак (до ма ћин, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је и Ко мо
ра овла шће них ар хи те ка та и ин же ње ра Ма ке до ни је) 
на ко јој је до го во ре на бу ду ћа са рад ња. 

Представници Ин же њер ске ко мо ре Ср би је то ком бо
рав ка у Под го ри ци имала је су срет са проф. др Зо ра
ном Бин гул цем, ам ба са до ром Ср би је у Цр ној Го ри.

пер ма нент но 
обра зо ва ње
уцентрупажње

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Ин же њер ске збор
ни це Сло ве ни је – Да ни ин же ње ра одр жа ни су по 13. 
пут уз дво днев но тра ја ње – 13 – 14. но вем бар. Ме сто 
до га ђа ња, та ко ђе је тра ди ци о нал но, град Ма ри бор и 
хо тел „Ха ба кук“. 13. Да ни ма ин же ње ра при су ство ва ла 
је и Ин же њер ска ко мо ра Ср би је са тро чла ном де ле га
ци јом у ко јој су би ли: Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник 
Ко мо ре, проф. др Дра го слав Шу ма рац, пот пред сед
ник ЕСЕС и пред сед ник Скуп шти не, и Го ран Ву ко
бра то вић, пред сед ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са
рад њу ИКС. 

 Иако је нај ве ћи број де ле га ци ја у Ма ри бор сти гао 
по сле под не, 13. но вем бра, већ у 19 са ти одр жан је окру
гли сто са те мом „Европ ска уни ја и про фе си о нал ни 
ин же њер“ у окви ру ко је су раз мо тре на три аспек та: 
ЕУ ин же њер ска кар ти ца овла шће ног ин же ње ра, За
јед нич ки про грам обра зо ва ња и Пер ма нент но про фе
си о нал но уса вр ша ва ње (обра зо ва ње) ин же ње ра. 

У ра ду Окру глог сто ла уче шће је узе ло 17 уче сни ка 
из осам ино стра них де ле га ци ја – Не мач ке, проф. др 
Карл Клинг и То мас Нобл, Аустри је – Кла ус Ту ри дел 
(се кре тар ЕСЕС), Ср би је – Ми ло ван Гла во њић, проф. др 
Дра го слав Шу ма рац и Го ран Ву ко бра то вић, Ма ђар ске 
– Га бор Си ло ши (ди рек тор Ко мо ре), са два пред став
ни ка ре ги о нал них ко мо ра, Хр ват ске – проф. др Мир ко 
Оре шко вић и Иван Па ско, Ма ке до ни је – Стра хи ња Тр
пев ски и Жа кли на Ан ге лов ска, Цр не Го ре – Љу бо Ду
ша нов Стјеп че вић и Ду шко По по вић, Сло вач ке – Вла
ди мир Бен ко (пред сед ник), плус до ма ћин Сло ве ни ја 
– мр Чр то мир Ре мец и Ан дреј Пов шич.

Сва три на ша пред став ни ка су узе ла уче шће у ра
ду Окру глог сто ла. Ми ло ван Гла во њић је ис та као да 
ИКС већ има сво ју кар ти цу, ко ја за са да још увек ни
је елек трон ска, да по др жа ва уво ђе ње ЕУ ин же њер ске 
кар ти це и да ће Ин же њер ска ко мо ра Ср би је за тра жи
ти од на ше Вла де (уко ли ко то бу де по треб но) да по
ста не сер ти фи ка ци о но те ло за из да ва ње ових кар ти
ца. Проф. др Дра го слав Шу ма рац је ис та као зна чај 
пер ма нент ног обра зо ва ња овла шће них ин же ње ра у 
Евро пи, за шта је и за ду жен ис пред ЕСЕС. Бо до ви ко је 
ће до би ја ти ин же ње ри то ком пер ма нент ног обра зо
ва ња мо ра ју да бу ду ин кор по ри ра ни у ЕУ ин же њер
ску кар ти цу. Ис та као је та ко ђе да је дан про це нат, на 
при мер од 10 до 20 од сто, мо ра да бу де за јед нич ко 
обра зо ва ње у окви ру ЕСЕС. До са да је око 14 зе ма ља 
по сла ло пред став ни ке у Рад ну гру пу ЕУ за кон ти ну и
ра но про фе си о нал но уса вр ша ва ње, ко ју ће пред во ди
ти проф. др Дра го слав Шу ма рац као пот пред сед ник 
ЕСЕС. До го во ре но је да се пр ви рад ни са ста нак Рад не 
гру пе одр жи у Бе о гра ду. 

Дру гог да на, 14. но вем бра, а пре уру че ња на гра да и 
при зна ња Ин же њер ске збор ни це Сло ве ни је, одр жа
на је па нел ди ску си ја са те мом „По ве ћа ње уло га ин
же ње ра у сма ње њу тро шко ва ка пи та ла“, у ко јој ни су 
уче ство ва ле ино стра не де ле га ци је. На па не лу су сло
ве нач ки ин же ње ри го во ри ли о то ме ка ко да кри зу пре
о кре ну у сво ју ко рист и про на ђу сво је про фе си о нал не 
и по слов не мо гућ но сти, од но сно, ка ко да се оправ да ју 
оче ки ва ња ин ве сти то ра и обез бе ди до дат на вред ност 
услу ге ин же ње рин га .

За вр шни чин 13. да на ин же ње ра био је уру чи ва ње 
на гра да. На гра ду за жи вот но де ло до био је ака де мик 
Пeтер Фај фарј за област ви со ко град ње и до при нос 
у обла сти зе мљо тре сног ин же њер ства. При зна ње за 
обе ћа ва ју ћег мла дог ин же ње ра при па ло је мр Гре го
ру Прет на ру, унив. дипл. инж. грађ. На гра да за је дин
стве но ин же њер ско оства ре ње до био је Иво Бла же вич, 
дипл. инж. ел. До де ље не су и две на гра де за ви ше стру
ко ин же њер ско до стиг ну ће ко је су при ми ли мр Ми ран 
Ло зеј, унив. дипл. инж. грађ. и Го разд Стр ниш, унив. 
дипл. инж. грађ . При зна ње „По ча сни члан ИЗС“ до
би ли су Ан дреј Пов шич, унив. дипл. инж. стр. мр Бо
рис Жит ник, дипл. инж. ел. и Љу бо Ду ша нов Стјеп че
вић, дипл. инж. арх.

Ру бри ку Ме ри ди ја ни при ре ди ла
Ана Жде ро
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Слободанка Симић

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је 
успе шно је ор га ни зо ва ла по
ла га ње струч них ис пи та у но
вем бар ском ис пит ном ро ку 
2013. го ди не, а по ла га ње ис пи
та одр жа но је у пе ри о ду од 1. до 
27. новембра. 

У но вем бар ском ис пит ном ро
ку је на по ла га ње струч ног ис пи
та иза шао не што ма њи број кан ди
да та у од но су на прет ход не ро ко ве, 
укуп но 431 кан ди дата, од ко јих је 
393 кан ди да та по ло жило струч ни 
ис пит, 30 кан ди да та је упу ћено на 
по прав ни ис пи т из по себ ног де ла 
струч ног ис пи та, три кан ди да та је 
упу ће но на по прав ни ис пи т из оп
штег де ла, а пет кан ди да та је упу
ће но на по но в но по ла га ње струч
ног ис пи та. 

И да ље, нај ве ћи број кан ди да та је 
иза шао на по ла га ње струч ног ис пи
та из обла сти енер гет ске ефи ка сно
сти згра да, укуп но 117, али се број 
кан ди да та ко ји се при ја вљу ју за по
ла га ње знат но сма њио, у од но су на 
прет ход не ис пит не ро ко ве.

Сле де ћи број кан ди да та је успе
шно за вр шио по ла га ње струч ног 
ис пи та у но вем бар ском ис пит ном 
ро ку 2013. и то: за област енер гет ске 
ефи ка сно сти згра да – 113; за ар хи
тек тон ску стру ку 74; за област ур
ба ни зма 15; за област про стор ног 
пла ни ра ња тро је; за гра ђе вин ску 
стру ку 77; за ма шин ску стру ку 21; за 
елек тро тех нич ку стру ку 60; за са о
бра ћај ну стру ку осмо ро; за тех но

ло шку стру ку де ве то ро; за област 
ге о де зи је осмо ро; за област пеј за
жне ар хи тек ту ре пе то ро. 

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је уве
ли ко ра ди на ре а ли за ци ји ак тив
но сти ве за них за ор га ни за ци ју 
по ла га ња струч них ис пи та у мар
тов ском ис пит ном ро ку 2014. го ди
не. Ко ми си је за по ла га ње струч
ног ис пи та утвр ђу ју ис пу ње ност 
усло ва за по ла га ње струч них ис
пи та, др же кон сул та ци је са кан
ди да ти ма и за ка зу ју одр жа ва ње 
при прем них се ми на ра. Ко ми си
ја за по ла га ње струч ног ис пи та 
за област енер гет ске ефи ка сно сти 
згра да за ка за ла је обу ку из обла
сти енер гет ске ефи ка сно сти згра да 
за кан ди да те ко ји су при ја ви ли по
ла га ње струч ног ис пи та у мар тов
ском ис пит ном ро ку 2014. го ди не. 
Обу ка из обла сти енер гет ске ефи
ка сно сти згра да по чи ње 18. ја ну а
ра 2014. го ди не.

С об зи ром да смо на ис те ку 2013. 
го ди не, од но сно, на по чет ку Но ве 

2014. го ди не, ред је да се на пра ви 
и ре ка пи ту ла ци ја де ша ва ња у об
ла сти струч них ис пи та. 

У три ис пит на ро ка то ком 2013. 
го ди не (мар тов ски, јун ски и но
вем бар ски) укуп но се при ја ви ло 
1.913 кан ди да та. Са успе хом је по
ло жи ло 1.801 кан ди да та и сте кло 
пра во да до би је про фе си о нал ну 
ли цен цу Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је. Нај ве ћи број при ја вље них 
кан ди да та апли ци рао је за ли цен
цу енер гет ске ефи ка сно сти зграда, 
а са успе хом је окон ча ло по ла га ње 
803 кандидата. На дру гом ме сту је 
гра ђе вин ска стру ка – 299, а на тре
ћем ар хи тек тон ска – 274. Пе та стру
ка је елек тро тех нич ка – 174. Ше сти 
су ма шин ци – 94, сед ми ур ба ни сти 
– 48, осми су тех но ло зи – 22, а де ве
ти – про стор ни пла не ри – 21, ге о де
те су де се те са 20, док су пеј за жни 
ар хи тек ти на 11. ме сту са 10 успе
шних про ла за. По след ња стру ка, 
12, су ин же ње ри за во до при вред
на еро зив на под руч ја – 10.   ■
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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

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

У про сто ри ја ма Ре ги о нал ног 
цен тра Но ви Сад, 27. сеп тем бра 
2013. го ди не, одр жа но је пре да
ва ње на те му „Из ме не ко је су 
на ста ле у За ко ну о за шти ти од 
по жа ра са по себ ним освр том 
на по ла га ње струч ног ис пи та 
за из ра ду глав ног про јек та за
шти те од по жа ра као и струч ног 
ис пи та за про јек то ва ње и из во
ђе ње по себ них си сте ма и ме ра 
за шти те од по жа ра; елек трич не 
ин ста ла ци је ни ског на по на у 
кон тек сту из ме на у про пи си ма 
ко ји ма је уре ђе на област елек
трич них ин ста ла ци ја”. Пре да
ва чи су би ли Иван За рев, дипл. 
инж. ел., Дра ган Ви ћо вић, дипл. 
инж. ел. и Зо ран Ха џић, дипл. 
инж. ел. Циљ пре да ва ња је био 
упо зна ва ње уче сни ка са но ви
на ма у про јек то ва њу, из во ђе
њу и ве ри фи ка ци ји елек трич
них ин ста ла ци ја и упо зна ва ње 
са из ме на ма у За ко ну о за шти
ти од по жа ра, као и но ви на ма 
у по гле ду из да ва ња ли цен ци 
и по ла га ња струч ног ис пи та. 
Би ло је при сут но 50 уче сни
ка. Исто пре да ва ње одр жа но је 
у Ре ги о нал ном цен тру Ниш, 9. 
ок то бра, на ко ме је би ло при
сут но 44 чла но ва Ко мо ре, а 11. 
де цем бра у Бе о гра ду, на ко ји ма 
је по ред на ве де них пре да ва ча, 
пре да вач био и Ми ло ван Гла во
њић, дипл. инж. ел. Том пре да
ва њу је при су ство ва ло укуп но 
103 уче сни ка.

Пре да ва ње на те му „Увод у про
бле ма ти ку уго ва ра ња у гра ђе ви
нар ству; Исто ри јат и свет ска прак са; 
Мо де ли FI DIC уго во ра” одр жа но је 9. 
ок то бра у про сто ри ја ма Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је у Бе о гра ду. Би ла 
су че ти ри пре да ва ча, сви дипл.инж. 
грађ. и то: Сло бо дан Ми тро вић, Та
ња Ја у ко вић, Ни ко ла Ма тић и Ни
ко ла Цви ја но вић. Циљ пре да ва ња 
је био упо зна ва ње уче сни ка са ва
жно шћу по зна ва ња ме ђу на род них 
фор ми уго ва ра ња у гра ђе ви нар ству. 
По ме ну том пре да ва њу при су ство
ва ло је 75 уче сни ка. Исто пре да ва ње 
по но вље но је у Но вом Са ду, 22. но
вем бра, на ко ме је та ко ђе би ло при
сут но 75 уче сни ка. По след ње увод
но пре да ва ње о FI DICу одр жа но је 
у Ре ги о нал ном цен тру Ниш, 23. де
цем бра на ко ме је би ло 48 при сут
них чла но ва Ко мо ре.

Бо ри слав То ма ше вић, дипл. инж. 
грађ., одр жао је 22. но вем бра пре

да ва ње у про сто ри ја ма ИКС у Бе
о гра ду на те му „Во дич за ин ве
сти то ре – Ка ко из гра ди ти обје кат 
у Ре пу бли ци Ср би ји – кра так при
каз су шти не, основ них прин ци па 
и ис ку ста ва ин ве сти то ра у прак си“. 
На пре да ва њу је би ло при сут но 62 
уче сни ка. Циљ пре да ва ња је био 
да се слу ша о ци ма кроз „Во дич“, на 
јед ном ме сту олак ша раз у ме ва ње 
и ре ша ва ње ши ро ког спек тра пи
та ња и про бле ма ко ји су по ве за ни 
са из град њом обје ка та у Ре пу бли
ци Ср би ји. 

Проф. др Ја смин ка Цве јић, дипл. 
инж. пејз. арх., одр жа ла је пре да
ва ње 3. де цем бра у про сто ри ја ма 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у Бе о
гра ду на те му „При каз ре а ли зо ва
них про је ка та о за шти ти и уна пре
ђе њу пре де ла, ко ји су кон ку ри са ли 
у 2013. го ди ни за на гра ду за пре
део Са ве та Евро пе“. Циљ пре да ва
ња је био да се струч на и за ин те
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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.

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
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На рас пи са ни Кон курс за су фи
нан си ра ње про је ка та из обла
сти ур ба ни зма при сти гло je 13 
зах те ва – 10 у те мат ској обла сти 
„струч не пу бли ка ци је, пре зен
та ци је (књи га, ча со пи са, ЦД/
ДВД, до ку мен тар них фил мо
ва,...)“, два зах те ва у те мат ским 
обла сти ма – „ак тив но сти из 
усво је ног Про гра ма МСУ за ко је 
се ре а ли за ци ја пла ни ра по кон
кур су“, од но сно, „ин ди ви ду ал не 
ак ци је и про јек ти“. По след њи, 
13 зах тев не пот па да под те мат
ске обла сти Кон кур са.

Да под се ти мо – Кон курс за су
фи нан си ра ње про је ка та из обла
сти ур ба ни зма рас пи сан je 4. 
сеп тем бра 2013. го ди не. На кон 
ис те ка про пи са ног ро ка за при
сти за ње при ја ва, раз мо тре не су 
и про ве ре не ис пу ње но сти основ
них усло ва по ме ну тих при ја ва (у 
скла ду са кри те ри ју ми ма и ис
пу ње но сти усло ва у по гле ду ле
ги ти ми те та под но си о ца зах те ва). 
Кон ста то ван је број и струк ту ра 
при спе лих при ја ва, кла си фи ко
ва не су, раз мо тре не у пле ну му, и 
про ве ре на је њи хо ва ис пу ње ност 
усло ва из Кон кур са. 

Из вр шни од бор Ма тич не сек
ци је ур ба ни ста Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је, на дру гој ре дов ној 
сед ни ци одр жа ној 19. ју ла 2013. 
го ди не, је име но вао Ко ми си
ју за су фи нан си ра ње про је ка та 
– Ја сна Ло врић, пред сед ни ца и 
чла ни це Вла ди сла ва Жи ва но вић 
Ри сто вић и мр Жа кли на Гли го
ри је вић, све три дипл. инж. арх.

На кон раз ма тра ња свих при
сти глих зах те ва, чла но ви Из

вр шног од бо ра МСУ и чла но ви 
Управ ног од бо ра ИКС су одо
бри ли два про јек та: Алек сан дру 
Руд ни ку Ми ла но ви ћу, за пу бли
ка ци ју – „Мо гу ће ре мо де ла ци је 
у зо на ма за шти ће ног кул тур ног 
на сле ђа на при ме ру Ста рог град
ског је згра Кра гу јев ца“ ко ја се ба
ви те мом ве за ном за мо гућ но сти 
ре мо де ла ци је бло ко ва у зо на ма 
за шти те кул тур ног на сле ђа, и Ар
хи тек тон ском фа кул те ту Уни вер
зи те та у Бе о гра ду, за кон фе рен
ци ју „Ме ђу на род на ака дем ска 
кон фе рен ци јаМе ста и тех но ло
ги је 2014“ ко ја пред ста вља умре
жа ва ње чла но ва ака дем ске и 
струч не за јед ни це из раз ли чи тих 
др жа ва са фо ку сом на зе мље За
пад ног Бал ка на и ЕУ; фор ми ра
ње ме ђу на род ног мул ти ди сци
пли нар ног ти ма струч ња ка ко ји 
се не по сред но или по сред но ба ве 
про у ча ва њем основ не те ме Kон
ференције; умре жа ва ње ин сти
ту ци ја; отва ра ње ак ту ел не те ме 
мла дим ис тра жи ва чи ма и ства
ра ње по ли го на за раз ме ну са
зна ња.

Оста ли при сти гли зах те ви су 
од би је ни јер про јек ти, на ве де
ни у зах те ви ма, ни су у скла ду 
са кри те ри ју ми ма за су фи нан
си ра ње про је ка та МСУ тј. ни су 
на ме ње ни ак тив но сти ма из до
ме на ур ба ни стич ке стру ке, не 
до при но се стру ков ном ин фор
ми са њу ве ћег бро ја чла но ва Ма
тич не сек ци је ур ба ни ста (ло кал
ног су ка рак те ра), као и због то га 
што су по је ди ни зах те ви су фи
нан си ра ни на прет ход ним кон
кур си ма. 

 Ива на Ла зин

ре со ва на јав ност пот пу но упо зна 
са зна ча јем Европ ске кон вен ци је 
о пре де лу и са нео п ход но шћу да 
се ин тен зив ни ра рад на ње ној им
пле мен та ци ји у Ср би ји. Пре да ва њу 
је при су ство ва ло 15 уче сни ка.

Истог да на, 3. де цем бра, у про сто
ри ја ма Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
у Бе о гра ду одр жа но је пре да ва ње 
на те му „Цр кве но гра ди тељ ство“ 
ко је је има ло за циљ уса вр ша ва
ње по ла зни ка у обла сти цр кве ног 
гра ди тељ ства кроз пла си ра ње осо
бе ног ме то до ло шког при сту па као 
и умре жа ва ње по ла зни ка за да
љи ис тра жи вач копрак тич ни рад. 
Пре да ва ње је одр жа ла мр Гор да на 
Мар ко вић, дипл. инж. арх., а при
су ство ва ло је 12 уче сни ка.

Пре да ва ње на те му „Јав не на
бав ке – При пре ма за пред сто је
ће ин ве сти ци о не ци клу се и бу ду
ће про јек те у то ку при бли жа ва ња 
Ср би је европ ским стан дар ди ма. 
Шта нам је но ви За кон о јав ним 
на бав ка ма до нео и ка ква су прак
тич на ис ку ства – са знај те из пр
ве ру ке“, одр жа но је 10. де цем бра 
у про сто ри ја ма Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је у Бе о гра ду. Пре да вач 
је би ла Ма ри ја Ве лич ко вић, дипл. 
прав ник – ма стер, а пре да ва њу је 
при су ство ва ло 33 уче сни ка. Циљ 
пре да ва ња је био да се уче сни ци 
упо зна ју са кључ ним но ви на ма у 
но вом За ко ну о јав ним на бав ка
ма, но вом прак сом и про це ду ром 
у обла сти јав них на бав ки.

Пре да ва ње на те му „Са ни ра
ње зи да них згра да услед деј ства 
зе мљо тре са пре ма пре по ру ка ма 
FE MA 306“ одр жа но је у пе так, 13. 
де цем бра, у про сто ри ја ма Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је у Бе о гра ду. 
Пре да ва чи су би ли проф. др Рат ко 
Са ла тић, дипл. инж. грађ. и Мар
ко Ма рин ко вић, маст. инж. грађ. 
а пре да ва њу је при су ство ва ло 29 
чла но ва Ко мо ре. Циљ пре да ва ња 
је био да се уче сни ци упо зна ју са 
пре по ру ка ма FE MAе, ко је су ре
зул тат де таљ них ис тра жи ва ња и 
при ме ра раз ра ђе них у прак си, а 
ко је се од но се на са на ци ју зи да
них згра да, од но сно раз ли чи тих 
ти по ва оште ће ња зи да них згра да, 
ко је се ја вља ју услед деј ства зе
мљо тре са.  ■

Од 13 пристиглих 
пројеката – два 
одобрена
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Радош Глишић

Би ли сте на че лу Су да ча сти 
прет ход не че ти ри го ди не 2009
2013. – шта пре по зна је те као 
нај ве ће/нај зна чај ни је оства ре
ње ове ва жне ин сти ту ци је ко ја 
пра ти про фе си о нал ни рад чла
но ва Ко мо ре?

Суд ча сти овог са зи ва је кон сти
ту и сан на ис те ку 2009. го ди не (29. 
де цем бар 2009.), и то та ко што је 
Управ ни од бор са Ли сте су ди ја ко
ју је утвр ди ла Ску шти на Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је, ко ја је бро ја ла 35 
су ди ја, до нео од лу ку о име но ва њу 
25 су ди ја на че тво ро го ди шњи ман
дат, и то по кљу чу: дво је из Ма тич не 
сек ци је пла не ра, тро је из Ма тич не 
сек ци је ур ба ни ста и по 10 из ма тич
них сек ци ја про јек та на та и из во ђа
ча ра до ва. Као што је по зна то, на пр
вој – кон сти ту тив ној сед ни ци Су да 
ча сти иза бран сам јед но гла сно за 
пред сед ни ка Су да ча сти на ман дат 
у тра ја њу две го ди не, а де цем бра 
2011. го ди не, и на но ви дво го ди шњи 
ман дат. За ме ник пред сед ни ка у пр
вом ман да ту је био Не бој ша Сте фа
но вић, дипл. пр. пла нер из Бе о гра
да, а у дру гом Бра ни слав Шо тра, 
дипл. инж. грађ. из Ло зни це.

Са гла сно спе ци фич ном ме сту и 
уло зи Су да ча сти у струк ту ри Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је, си гур но је 
нај зна чај ни ја чи ње ни ца да је Суд 
ча сти и у овом че тво ро го ди шњем 
ман да ту по твр дио нео п ход ност би

ти са ња у јед ној ова квој еснаф ској 
ор га ни за ци ји, по сту па ју ћи у све
му у скла ду са од ред ба ма За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи, За ко на 
о оп штем управ ном по ступ ку, Пра
вил ни ка о на чи ну ра да, по ступ ку, 
са ста ву, на чи ну из бо ра и раз ре ше
ња су ди ја Су да ча сти ИКС, Ста ту та 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и Етич
ког ко дек са. При то ме бих по себ но 
из дво јио до при нос Су да ча сти код 
за шти те стру ке и про фе си о нал ног 
ра да по је дин ца у нај ши рем сми слу 
те ре чи, а у крај њој ли ни ји на до
бро бит чла но ва и Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је као це ли не. 

Ка ко ра ди Суд ча сти, од но сно, 
ка ко је ра дио у про те клих 48 ме
се ци? 

Рад Су да ча сти Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је је ор га ни зо ван по 
прин ци пи ма по ко ји ма ра ди и сва
ки дру ги суд, с тим што пред њим 
мо гу да од го ва ра ју са мо чла но
ви Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. То 
пре све га зна чи да је Суд у вр ше њу 
функ ци је не за ви сан и са мо ста лан 
у од лу чи ва њу. 

У пр вој фа зи по ступ ка, Ко мо ра по
кре ће и во ди по сту пак пред Су дом 
пре ко ту жи о ца, ко ји сво је над ле
жно сти вр ши не по сред но или пре
ко за ме ни ка. Он са чи ња ва оп ту жни 
пред лог и до ста вља га пред сед ни ку 
Су да ча сти на да љи по сту пак. Суд 
мо же раз ма тра ти ис кљу чи во пред
ме те ко је до би ја од Ту жи о ца Ко

мо ре. Ак ту ел ни Ту жи лац Ко мо ре 
је Ми о драг Иса и ло вић, дипл. инж. 
маш. из Бе о гра да. Уко ли ко Пред
сед ник Су да сма тра да је оп ту жни 
пред лог осно ван, по кре ће се сле де
ћа фа за по ступ ка – су ђе ње: од до ста
вља ња оп ту жног пред ло га окри вље
ном и бра ни о цу, пре ко од ре ђи ва ња 
суд ског ве ћа и за ка зи ва ња рас пра
ве, до спро во ђе ња и за кљу че ња рас
пра ве и до но ше ња Од лу ке суд ског 
ве ћа (пр во сте пе на од лу ка Су да ча
сти). Бра ни лац у по ступ ку пред Су
дом пру жа по моћ у од бра ни окри
вље ном, уко ли ко окри вље ног по 
ње го вом из бо ру не за сту па ис кљу
чи во бра ни лац – адво кат. Бра ни лац 
сво ју над ле жност вр ши не по сред но 
или пре ко за ме ни ка. Ак ту ел ни Бра
ни лац Ко мо ре је Деа Лу кић, дипл. 
инж. арх. из Бе о гра да. Тре ћа фа за је 
жал бе на, сва кој од стра на у по ступ
ку је оста вље на мо гућ ност при го во
ра дру го сте пе ном ор га ну – Управ
ном од бо ру Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је, од но сно ње ној од го ва ра ју
ћој Ко ми си ји. Од лу ка Управ ног од
бо ра ИКС је ко нач на.

Ово је крај ње по јед но ста вље но 
пред ста вља ње ра да Су да ча сти. У 
прак си је осми шљен си стем елек
трон ског пра ће ња кре та ња пред ме
та по про це сним фа за ма по ступ ка 
кроз та бе лар ни фор му лар „По сту
пак – пра ће ње пред ме та Су да ча
сти“, ко ји је кре и ран са гла сно од
ред ба ма ко је уре ђу ју по сту пак пред 
Су дом ча сти, и у ко ји се кре тар Су

Боро Цвијановић, дипл. инж. грађ. председник 
Суда части Инжењерске коморе Србије

Рејтингважнији
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
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да на уни фи ци ран на чин по пу ња
ва све фа зе по ступ ка. Сем то га, у 
од ре ђи ва њу суд ских ве ћа у пред
ме ти ма, по ред ма тич не и стру ков
не за сту пље но сти, ко ја се мо ра ис
по што ва ти са гла сно од го ва ра ју ћим 
од ред ба ма, на гла ше но се во ди ра
чу на и о рав но мер ној за сту пље
но сти су ди ја и по те ри то ри јал ном 
прин ци пу. Та ко су ан га жо ва не су
ди је од Су бо ти це до Но вог Па за ра, 
и од Ло зни це до Ни ша, при че му је 

сва ки су ди ја нај ма ње два пу та био 
ан га жо ван у суд ском ве ћу. 

За што је до шло до „за сто ја у ра
ду“ Су да ча сти у 2011. го ди ни? 

Ми слим да је „за стој у ра ду“ пре
ја ка фор му ла ци ја, али је чи ње ни ца 
да је до но ше њем За ко на о из ме на
ма и до пу на ма За ко на о пла ни ра
њу и из град њи (Сл. гла сник РС број 
24/2011, од 4. апри ла 2011. го ди не) 
до шло до од ре ђе не не до у ми це у 
се кре та ри ја ту Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је о бу ду ћем ра ду Су да ча
сти. На и ме, овим За ко ном је до шло 
до из ве сних из ме на, ко је се ти чу, 
по ред оста лог, и Су да ча сти: члан 
164. у до да том ста ву 3. де фи ни ше 
да са став, на чин из бо ра и раз ре ше
ња су ди ја Су да ча сти, по сту пак и 
на чин ра да бли же про пи су је ми
ни стар над ле жан за по сло ве гра ђе

ви нар ства. С тим у ве зи, Суд ча сти 
је на ре дов ној 7. сед ни ци су ди ја, 
ко ја је одр жа на 12. апри ла 2011. го
ди не, кон ста то вао да ће Суд ча сти 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је на ста
ви ти са ра дом до до но ше ња но вих 
под за кон ских ака та, ко ји ће би ти 
ускла ђе ни са овим За ко ном. Исто
вре ме но, у ова квој не де фи ни са ној 
си ту а ци ји, ак тив но сти у Ко мо ри 
у ве зи Су да ча сти су би ле сма ње
не, ра ни је обра зо ва на Ко ми си ја за 

уна пре ђе ње ра да Су да ча сти Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је (ко ја је има ла 
за да так да из вр ши пре и спи ти ва ње 
свих ака та Ко мо ре ко ји се од но се 
на рад Су да ча сти и да пред ло жи 
Управ ном од бо ру из ме не и до пу не 
истих уко ли ко се за то ука же по тре
ба) ни је се ви ше са ста ја ла. Та си ту
а ци ја је пре ва зи ђе на про ак тив ним 
ста вом та да шњег Управ ног од бо ра 
ИКС и пред сед ни ка Ко мо ре проф. 
др Дра го сла ва Шу мар ца, до но ше
њем Од лу ке о обра зо ва њу рад не 
гру пе за из ра ду рад ног ма те ри ја
ла Пра вил ни ка о са ста ву, на чи ну 
из бо ра и раз ре ша ва њу су ди ја Су
да ча сти и по ступ ку и на чи ну ра да 
Су да ча сти. Рад на гру па је ус пе ла 
да код фор му ли са ња овог Пра вил
ни ка за др жи кључ не прет по став ке 
ра да Су да ча сти у окви ри ма Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је. 

Ко ли ко су та „но ва“ ре ше ња у 
За ко ну о пла ни ра њу и из град њи 
уна пре ди ла/по мо гла у ра ду Су
да ча сти?

Та да над ле жно ми ни стар ство 
за по сло ве гра ђе ви нар ства, Ми
ни стар ство жи вот не сре ди не, ру
дар ства и про стор ног пла ни ра ња, 
мар та ме се ца 2012. го ди не је до не
ло Пра вил ник о на чи ну ра да, по
ступ ку, са ста ву, на чи ну из бо ра и 
раз ре ше ња су ди ја Су да ча сти Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је (Сл. гла
сник РС, број 16/2012). Но вим Пра
вил ни ком је из ме њен са став су да 
и из бор су ди ја. На и ме, од ред ба ма 
чла на 9. и чла на 11. Пра вил ни ка, 
про пи са но је да Суд ча сти бро ји 33 
су ди ја, од ко јих 25 би ра и раз ре ша
ва Управ ни од бор Ко мо ре, а осам 
су ди ја име ну је и раз ре ша ва ми ни
стар над ле жан за по сло ве гра ђе ви
нар ства, и то из Ма тич не сек ци је 
про стор них пла не ра и из Ма тич не 
сек ци је ур ба ни ста – по јед ног су ди
ју, а из Ма тич не сек ци је про јек та
на та и из Ма тич не сек ци је из во ђа
ча ра до ва – по три су ди је.

Од до но ше ња овог Пра вил ни ка, 
Суд ча сти прак тич но ра ди у не ком
плет ном са ста ву, од но сно, са мо са 
25 су ди ја ко је би ра и раз ре ша ва 
Управ ни од бор Ко мо ре. За прет по
ста ви ти је да би Суд ча сти „по ја чан“ 
са до дат них 8 су ди ја, ко је име ну је и 
раз ре ша ва ми ни стар над ле жан за 
по сло ве гра ђе ви нар ства, ра де ћи у 
пу ном са ста ву, још ви ше уна пре дио 
це ло куп ни рад Су да ча сти. 

Ко ли ко је у Ва шем ман да ту сти
гло пред став ки/при го во ра и ка ко 
су ре ше ни? 

Од осни ва ња Су да ча сти, у Ту
жи ла штво је при сти гло укуп но 454 
при ја ва, а у мом ман да ту 201 при
ја ва, од ко јих су по диг ну та 29 оп
ту жних пред ло га, што би у про се
ку из но си ло да сва ка сед ма при ја ва 
ре зул ти ра и оп ту жним пред ло гом.

У мом ман да ту ме ру „од у зи ма
ња ли цен це“ је Суд ча сти из ре као 
у од но су на осмо ри цу чла но ва Ко
мо ре (и то пе то ри ци чла но ва на 
пе ри од шест ме се ци, а тро ји ци на 
го ди ну да на), ме ру „јав на опо ме
на са об ја вљи ва њем у штам пи“ је 
из ре као у од но су на пе то ри цу чла

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
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Вера Бубоња

РЕ ГИ О НАЛ НИ
ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал них 
од бо ра Под сек ци је ди пло ми ра
них ин же ње ра елек тро тех ни ке 
10. сеп тем бра је одр жа но пре
да ва ње: „Мо гућ но сти и про
бле ми да љин ског очи та ва ња 
бро ји ла“ у окви ру ко јег су об
ра ђе не сле де ће те ме – Раз вој, 
им пле мен та ци ја и при ме на 
опре ме за да љин ско упра вља
ње и очи та ва ње по тро шње и 
Опе ра тив ни про бле ми, ре ше
ња и ис ку ства из прак се, по сле 
ко јих је усле ди ла ве о ма плод на 
рас пра ва. Пре да вач је био мр 
Ср ђан Ми ло ше вић, дипл.инж.
ел., „ЕДБ“ Бе о град, ру ко во ди
лац Цен тра за да љин ско очи та
ва ње и упра вља ње по тро шњом 
у ЕДБ, са рад ник на ЕТФ, Пред
сед ник СГС. Циљ пре да ва ња је 
био упо зна ва ње са при ме ном 
но ве тех но ло ги је и ње ним мо
гућ но сти ма, од но сно раз вој, 

им пле мен та ци ја си сте ма и 
при ме на опре ме за да љин ско 
упра вља ње и очи та ва ње по тро
шње. Та ко ђе су по ка за ни и не
ки опе ра тив ни про бле ми, на
чин њи хо вог ре ша ва ња и још 
не ка ис ку ства из прак се. Пре
да ва ње је у це ло сти сни мље но 
са ци љем по ста вља ња ви део 
за пи са и пре зен та ци је на сај
ту Ин же њер ске ко мо ре.

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је 
ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре ор га ни зо вао је 17. сеп тем бра 
струч ну по се ту це мен та ри у Бе о
чи ну, ко ја већ це лу де це ни ју но си 
име Ла фарж Бе о чин ска фа бри ка 
це мен та (La far ge BFC). Рад на те ма 
струч не по се те је би ла „Упо зна ва
ње са Стра те ги јом фа бри ке и из
ме на ма у про це су про из вод ње у 
ци љу сма ње ња еми си ја угљенди
ок си да, при ме не ме то да и по сту
па ка ко ји ма се раз ви ја ју еко ло шки 
ма те ри ја ли и чу ва жи вот на око ли
на: “ин те гри са на до зво ла“. О то ме 
су го во ри ли до ма ћи ни из Ла фарж 
БФЦ: Да ни је ла Осто јић – ме на џер 
за ин фра стук тур не и гра ђе вин ске 

но ва Ко мо ре, пе то ри ци чла но ва је 
из ре че на и ме ра „јав на опо ме на са 
об ја вљи ва њем на сед ни ци Управ
ног од бо ра“, док је у од но су на 11 
чла но ва Ко мо ре до не та осло ба ђа
ју ћа од лу ка.

 
Суд ча сти по сто ји осам го ди

на (кон сти ту и сан је 16. де цем бра 
2005. го ди не), а по след ње че ти ри 
сте му Ви би ли на че лу. Ка ко оце
њу је те ње гов рад у це ло куп ном 
прет ход ном пе ри о ду, хо ћу ре ћи, 
да ли је Суд ча сти оправ дао оче
ки ва ња чла но ва Ко мо ре и ши ре 
дру штве не и при вред не јав но
сти?

Оце ну ра да Су да ча сти бих сва ка
ко пре пу стио, пре све га, чла но ви
ма Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. Без 
об зи ра ка ква та оце на би ла, мој је 
став да ме ра успе шно сти ра да Су
да ча сти не мо гу би ти ста ти стич
ки по да ци бро ја при ја ва, оп ту жних 
пред ме та и струк ту ра из ре че них 
ме ра, већ уку пан „реј тинг“ Су да ча
сти. Реј тинг се ства ра у ду го го ди
шњем пе ри о ду кроз при ступ и ква
ли тет ра да у сми слу пре вен ти ве и 
од вра ћа ња од по вре да пра ви ла 
стру ке и од ре да ба Етич ког ко дек
са, за шти те стру ке и про фе си о нал
ног ра да по је дин ца, што би он да у 
крај њој ли ни ји би ло на до бро бит 
и чла но ва и Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је као це ли не, чи ме би се 
оправ да ло и оче ки ва ње дру штве
не и при вред не јав но сти. 

Оно што бих под ву као, као за јед
нич ки ути сак свих су ди ја Су да ча
сти овог са зи ва, је сте на ша стал
на ди ле ма и пре и спи ти ва ње ка ко 
на нај бо љи на чин од го во ри ти на
ма до па лом за дат ку: раз у ме ва ју
ћи укуп ну си ту а ци ју у ко јој се на
шао окри вље ни (ко ја је вр ло че сто 
де тер ми ни са ла след до га ђа ња), са 
јед не стра не, и тре зве но утвр ђи ва
ње чи ње нич ног ста ња и евен ту ал
ног огре ше ња по је дин ца о про кла
мо ва на пра ви ла, са дру ге стра не, те 
на осно ву то га до не ти пра вич ну од
лу ку о (не)од го вор но сти окри вље
ног и из ме ри ти/из ре ћи аде кват
ну ме ру. Са стал ним по гор ша њем 
укуп ног ста ња у гра ђе ви нар ству у 
на шој зе мљи, ова ди ле ма је по ста
ја ла све те жа.  ■

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.
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про јек те, Си ни ша Ма у хар – тех
нич ки ди рек тор, Сне жа на Пе тро
вић – ме на џер за ко му ни ка ци је 
и Ми ро слав Шо ла ја – ме на џер за 
без бед ност на ра ду. По сле оби ла
ска про из вод них по го на усле ди ло 
је пре да ва ње и пре зен та ци ја са те
мом „Ул тра се ри ја бе то на“ о че му је 
го о рио Сло бо дан Зо рић – ме на џер 
за ино ва ци је Лафарж БФЦ. Пре
ма оце ни ор га ни за то ра у пот пу
но сти је ис пу њен циљ струч не по
се те, а то је упо зна ва ње ин же ње ра 
гра ђе вин ске, ма шин ске, ар хи тек
тон ске и дру гих стру ка са: стра те
ги јом про из вод ње и спро ве де ним 
ме ра ма на осно ву ко јих је до би је
на Ин те гри са на до зво ла за рад це
ло куп ног по стро је ња, у скла ду са 
За ко ном о ин те гри са ном спре ча
ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи
вот не сре ди не. Зтим, про гра мом 
про из вод ње бе то на (бе то ни ул тра 
ви со ких чвр сто ћа оја ча ни влак ни
ма, де ко ра тив ни бе то ни, са мо у гра
ђу ју ћи и са мо ни ве ли шу ћи бе то ни, 
во до про пу стљи ви бе тон; бе то ни са 
по бољ ша ним  тер мич ким ква ли
те том, ко ји омо гу ћу ју шест пу та 
бо љу изо ла ци ју од кла сич них бе

то на; ино ва тив на ре ше ња ко ја се 
за сни ва ју на бе то ну, по пут ин те
гри са них опла та ко је оста ју угра
ђе не у објек те). 

Да на 8. ок то бра у ор га ни за ци
ји Ре ги о нал ног од бо ра под се ки це 
ди пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке одр жа но је пре да ва ње 
– „ИП ви део над зор у кор по ра тив
ним мре жа ма на при ме ру НИСа“. 
Пре да вач је био Алек сан дар Таш, 
дипл.инж.ел. из Нафт не ин ду
стри је Ср би је, Но ви Сад. Пре да вач 
је из ло жио мо гућ но сти и на чи не 
ко ри шће ња ИП ви део над зо ра као 
де ла је дин стве ног ин те гри са ног 
си сте ма тех нич ке за шти те у кор
по ра тив ном окру же њу. При ка зом 
им пле мен та ци је јед ног ком плек
сног си сте ма ИП ви део над зо ра у 
кор по ра тив ном окру же њу, про јек
тан ти ма, из во ђа чи ма ра до ва и бу
ду ћим ко ри сни ци ма се олак ша ва 
из бор ре ше ња и до но ше ње од лу ка 
по по је ди ним фа за ма ре а ли за ци
је си сте ма. Је дан од пр вих за да та
ка Ди рек ци је, из до ме на тех нич ке 
за шти те, је био кре и ра ње план ских 
до ку ме на та на осно ву ко јих ће се 
вр ши ти из бор опре ме за си сте ме 

тех нич ке за шти те. Из до ме на ви
део над зо ра, као тех но ло ги ја ко ја 
за до во ља ва го ре на ве де не прин
ци пе је иза бран ИП ви део над зор. 
На овај на чин је омо гу ће но да се 
ко ри шће њем отво ре них ИТ стан
дар да и по сто је ће ком па ниј ске ИТ 
ин фра струк ту ре из ве де бр зо по ве
зи ва ње по сто је ћих си сте ма ви део 
над зо ра, по ста ви је дан број но вих 
си сте ма на нај кри тич ни јим ло
ка ци ја ма и фор ми ра ју цен три за 
тех нич ки и без бед но сни над зор 
си сте ма. У ве о ма крат ком ро ку, у 
то ку јед не го ди не, по ста вље на је 
со лид на осно ва за да ља про ши ре
ња овог си сте ма у скла ду са по тре
ба ма ком па ни је.

Ре ги о нал ни од бор и Под сек ци ја 
ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра ор га ни зо ва ли су 10. ок то бра 
пре да ва ње – „Ис ку ства и за па жа ња 
из са рад ње са стра ним ин ве сти то
ри ма и њи хо вим струч ним пред
став ни ци ма то ком ре а ли за ци је 
про је ка та из град ње“. Те ме о кој ма 
се раз го ва ра ло би ле су: раз ли ке и 
слич но сти у мен та ли те ту и при сту
пу по слу, пре мо шћа ва ње раз ли ка у 
зах те ва ном оби му про јект не до ку

Подсекција дипломираних инжењера електротехнике реализовала је предавање „Могућности и проблеми 
даљинског очитавања бројила“ са искуствима из праксе и са предлогом решењa за могуће проблеме
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мен та ци је и про це ду ра ма ис хо до
ва ња до зво ла, де ле ги ра ње про пи са 
и стан дар да ко ји се при ме њу ју то
ком про јек то ва ња и из град ње и је
зик ко му ни ка ци је са при ка зом мо
гу ћих не спо ра зу ма.

Раз ли ке и слич но сти у мен та
ли те ту и при сту пу по слу – Гр ци: 
слич ност у мен та ли те ту та ко и у 
при сту пу по слу. Је ди но су по ма ло 
тем пе ра мент ни ји. Од ра ни је су у 
ЕУ па су већ сте кли и усво ји ли не
ке про це ду ре и прак су из Евро пе. 
Ита ли ја ни: за па жа ња о мен та ли
те ту ба зи ра на на ис ку ству из по сла 
за ФИ АТ, као за се бан ин ду стриј ски 
кон гло ме рат са до ста уну тра шњих 
про це ду ра, ис ку ста ва. Али мо же 
се ре ћи да и из тих, ко ли ко то ли ко, 
утвр ђе них про це ду ра из би ја тем
пе ра мент Ита ли ја на ко ји им „не 
до зво ља ва“ да се ука лу пе у не ке 
пи са не про це ду ре иако их има ју 
и на њих се са мо по вре ме но по зи
ва ју. Аустри јан ци, Нем ци: тем пе ра
мент се уми ру је и скла ња у стра ну, 
кре а тив ност пре пу шта ме сто функ
ци о нал но сти, фор ме по ста ју све де
не, а из све га из би ја пре ци зност: 
пре ци зност у иде ја ма, го во ру, пи
сму и цр те жу. Вр ло пре ци зне и ја
сне про це ду ре. Дан ци: Ка ко иде мо 
још да ље пре ма се ве ру Евро пе, још 
јед на осо би на из би ја на по вр ши ну: 
Праг ма тич ност.

Пре мо шћа ва ње раз ли ка у зах
те ва ном оби му про јект не до ку
мен та ци је и про це ду ра ма ис хо
до ва ња до зво ла – Нај ве ћи иза зов 
пред ста вља ка ко об ја сни ти стра
ним ин ве сти то ри ма на ше про
пи се, те прак су ко ја се при лич но 
раз ли ку је од оне из зе ма ља из ко
јих до ла зе. По го то во јер они ве ћи
ном, до не кле по гре шно, оче ку ју да 
је на ша прак са ба рем бли ска они
ма у су сед ним нам зе мља ма (Ма
ђар ска) или бар зе мља ма ис точ ног 
бло ка (Пољ ска, Че шка, Сло вач ка) а 
где су они већ оства ри ли не ке ин
ве сти ци је.

Де ле ги ра ње про пи са и стан
дар да ко ји се при ме њу ју то ком 
про јек то ва ња и из град ње – Ус
по ста вља се на че ло да се по сту па 

по 'ин струк ци ја ма' про пи са ко ји 
је зах тев ни ји или ри го ро зни ји за 
да ту област или ка те го ри ју – ре
ци мо 'на че ло нај стрикт ни јег зах
те ва'. Оно што су, ме ђу тим, стра ни 
ин ве сти то ри уве ли као но вост то 
су пре по ру ке и стан дар ди оси гу ра
ва ју ћих ку ћа. И у нај че шћем бро ју 
слу ча ја упра во су про пи си оси гу
ра ва ју ћих ку ћа нај стро жи у сво јим 
зах те ви ма. 

Је зик ко му ни ка ци је са при ка
зом мо гу ћих не спо ра зу ма – Ен
гле ски као је зик про јек та. Оно што 
је ка рак те ри стич но тој ме ђу на род
ној ко му ни ка ци ји, по себ но у пи
са ној ко му ни ка ци ји, је че ста упо
тре ба скра ће ни ца: PoA, LoI, MoM, 
CEO, BoQ, LOP… Што се ти че дру гог 
прав ца, тј пре во ђе ња на ших опи
са и одо ма ће них тех нич ких из ра
за, пре ма ен гле ском: Про је кат као 
елек трон ска и штам па на до ку мен
та ци ја – De sign а не Pro ject; Обје
кат, као згра да – Bu il ding а не Ob
ject; Кон струк ци ја – Struc tu re а не 
con struc tion; Си ту а ци о ни план – Si
te plan а не Si tu a tion plan, Син хрон 
план – Col li sion plan а не Synchro
ni sa tion plan. 

Циљ пре да ва ња је упо зна ва ње са 
ис ку стви ма из са рад ње са стра ним 
ин ве сти то ри ма то ком уго ва ра ња, 
ис хо до ва ња до зво ла, про јек то ва ња 
и из град ње. Оче ки ва ње је да ће из
не та ис ку ства би ти од по мо ћи за 
бу ду ће про јек те

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра елек тро тех ни ке ор га ни зо
ва ла је и одр жа ла 18. окто бра пре
да ва ње: „ФР3 – еко ло шко уље за 
енер гет ске тран сфор ма то ре“. Пре
да ва чи – Де спот Јан ко вић, дипл.
инж.ел. и Сло бо дан Да ко вић, ма ги
стар тех нич ких на у ка, ди пло ми ра
ни хе ми чар, из не ли су број не те ме 
и ди ле ме, ме ђу ко ји ма и упо зна ва
ње са про из вод њом ФР3 еко ло шког 
уља, ње го вим основ ним ди е лек
трич ним ка рак те ри сти ка ма, еко
ло шке ка рак те ри сти ке уља у за
шти ти жи вот не сре ди не, ис ку ства 
при ме не у све ту и упо зна ва ње са 
ва же ћим стан дар ди ма. Оства рен 
је циљ пре да ва ња: упо зна ва ње 
чла но ва Ко мо ре са но вим до стиг
ну ћи ма у раз во ју изо ла ци о них 

уља за при ме ну у ви со ко на пон
ској енер гет ској опре ми; раз ме на 
ис ку ста ва у овој обла сти, оче ки ва
ни ре зул тат је про ши ре ње зна ња и 
при ме на истих од про из во ђа ча и 
ко ри сни ка ви со ко на пон ске елек
тро е нер гет ске опре ме, као и упо
зна ва ње са ва же ћим стан дар ди ма 
и про пи си ма.

Ре ги о нал ни од бор и Под сек ци ја 
ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра Ма тич не сек ци је из во
ђа ча ра до ва ор га ни зо ва ла је 23. 
ок то бра пре да ва ње – „Пред лог ме
то до ло ги је из ра де про јек та ор га
ни за ци је и тех но ло ги је из во ђе ња 
ра до ва“. Пре да вач је био проф. др 
Го ран Ћи ро вић, дипл. грађ. инж. 
То ком из ла га ња су из не та ис ку
ста ва из про јек тант ске прак се у 
про це су из ра де про је ка та ор га
ни за ци је и тех но ло ги је из во ђе ња 
ра до ва. У окви ру пред ло га ме то
до ло ги је из ра де про јек та да ти су 
основ ни еле мен ти ко је овај про
је кат тре ба да са др жи се дам еле
ме на та: Тех нич ки из ве штај; Ана
ли зу це на; Из бор ме ха ни за ци је; 
Мре жни план; Ган то грам ак тив
но сти; Ше му гра ди ли шта; Упра
вља ње про јек том. 

На кра ју пре да ва ња про фе сор 
Ћи ро вић се освр нуо на тре нут ну 
за кон ску ре гу ла ти ву и ве зу са оста
лим де ло ви ма тех нич ке до ку мен
та ци је, а на кон то га по ла зни ци су 
из не ли сво ја ис ку ства и да ли пред
ло ге за по бољ са ње ове обла ти. 

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од
бо ра Под сек ци је ди пло ми ра них 
ин же ње ра ар хи тек ту ре одр жа на 
је 5. но ве мра три би на: „Ауто но
ми ја ар хи тек тон ске прак се: стра
те шко ме сто ар хи тек ту ре у са вре
ме ном дру штве ном кон тек сту“ 
у са ли Мик сер хо у се у Бе о гра ду. 
Мо де ра тор три би не је био Бран
ко Бе ла ће вић, дипл.инж.арх. у чи
јем су ра ду уче ство ва ли: Све тла на 
Ри стић, шеф од се ка за ста но ва ње 
– Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства и 
ур ба ни зма, Сне жа на Ве снић, од
го вор ни про јек тант, ко ор ди на тор 
при пре ме ин ве сти ци о нотех нич ке 
до ку мен та ци је и ор га ни за ци је из
град ње, Ter ra En gi ne e ring, Бе о град, 
Ми лан Ђу рић, ван ред ни про фе сор 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Ар хи
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тек тон ски фа кул тет, пот пред сед
ник Удру же ња ар хи те ка та Ср би је. 
Про грам ди ску си је:

–  Ауто но ми ја ар хи тек ту ре, ре ал
ност тре нут ка и од но си у са вре
ме ној прак си;

–  Де ло ва ње у ком плек сном са
вре ме ном кон тек сту;

–  По тре ба за ауто но ми јом или 
раз у ме ва ње са вре ме не дру
штве не по зи ци је? 

–  Где је за пра во ар хи тек ту ра 
ауто ном на? Да ли у осно ва ма 
ње не ти по ло ги је (ин сти ту ци
о нал на), то по гра фи је (кон тек
сту ал на), тек то ни ке (про це са 
про дук ци је) или пак при па
да ме ди ји ма (ре про дук ци ји и 
пост про дук ци ји)? Кри тич ки ос
врт и по сле ди це;

–  Дру ги на чи ни ба вље ња 'ар хи
тек ту ром'; 

–  Ар хи тек та, као уче сник у из
град њи кул ту ро ло шког кон
тек ста;

–  Про блем стру ков них те ла и њи
хо вог де ло ва ња, бу дућ но сти и 
про гре сив не стра те ги је де ло
ва ња; 

На кон раз го во ра са па не ли сти ма 
при сут ни су, кроз ди ску си ју, мо гли 
да по ста ве до дат на пи та ња и до би
ју од го во ре.

Да на 29. ок то бра у ор га ни за ци
ји Под сек ци је ди пло ми ра них ин
же ње ра ар хи тек ту ре одр жа но је 
пре да ва ње: „Енер гет ски ефи ка
сна ар хи тек ту ра – При каз про јек
та „TA BU LA” (Ti po logy Ap pro ach for 
Bu il ding Stock Energy As ses sment). 
TA BU LA је про је кат раз во ја и уста
но вље ња на ци о нал не ка та ло ги за
ци је обје ка та, у у Ср би ји се од но си 
на ка та ло ги за ци ју стам бе них обје
ка та. Европ ском про јек ту TA BU LA, 
Ср би ја се при дру жи ла 2010. го ди не. 
Про цес ис тра жи ва ња у окви ру овог 
про јек та у Ср би ји ра ди се у са рад
њи са Ар хи тек тон ским фа кул те
том у Бе о гра ду (Гру па „Екс пер ти“). 
Срп ски про је кат је у рад ној фа зи 
ка та ло ги за ци је и уста но вље ња 
ти пло ло ги је обје ка та у на шој Ре пу
бли ци. TA BU LA пред ста вља про је
кат спон зо ри сан од стра не IEE (In
tel li gent Energy Euro pe) са иде јом 

ства ра ња хар мо ни зо ва не струк
ту ре европ ских ти по ло ги ја стам
бе них згра да. Сва ки од уче сни ка 
фор ми ра, на осно ву на ци о нал них 
ти по ло ги ја, гру пу мо дел ских згра
да са ка рак те ри стич ним осо би на
ма, има ју ћи у ви ду енер гет ске пер
фор ман се. Сва ки од ових мо де ла 
згра да пред ста вља од ре ђе ни пе ри
од из град ње и тип, од но сно ве ли
чи ну згра де, са ка рак те ри стич ним 
ма те ри јал ним и тех но ло шким ка
рак те ри сти ка ма. 

Пре да ва чи др Ми ли ца Јо ва но
вићПо по вић, ре дов ни про фе сор 
Бе о град ског уни вер зи те та са Ар
хи тек тон ског фа кул те та и Ја смин
ка Па вло вић, на чел ник Оде ље ња 
за енер гет ску ефи ка сност, Ми ни
стар сво гра ђе ви нар ства и ур ба ни
зма. Пре да ва ње је има ло сле де ће 
те ме: Са вре ме на ар хи тек тон ска 
прак саЕнер гет ски ефи ка сна ар
хи тек ту ра; Про грам ски ци ље ви зе
ма ља Европ ске уни је; По чет ни ко
ра ци у Ср би ји – Пра вил ник о ЕЕ, 
ли цен ци ра ње ин же ње ра, па со ши; 
Та бу ла про је кат, ана ли за, ре зул та
ти, за кључ ци, пре по ру ке; На ред
ни ко ра ци на пу ту ка енер гет ски 
ефи ка сној ар хи тек ту ри и уса гла
ша ва њу са тен де ци ја ма и за ко
но дав ством у зе мља ма Европ ске 
уни је.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же
ње ра ор га ни зо ва ла је 19. но вем бра 
пре да ва ње: „Бе жич но при кљу че ње 
објек та на спољ ну ин фра струк ту ру, 
бе жич не ко му ни ка ци је у објек ту, 
при јем, еми то ва ње и ди стри бу ци
ја РТВ сиг на ла“, у Ве ли кој са ли Ин
сти ту та Ми ха и ло Пу пин у Бе о гра ду. 
Тех нич ку ор га ни за ци ју је спро вео 
Ор га ни за ци о ни од бор и Ин сти тут 
Ми ха и ло Пу пин уз ви ше не го сим
па тич ну по моћ во лон те ра, уче ни
ка Елек тро тех нич ке шко ле „Ра де 
Кон чар“ из Бе о гра да. Пре да ва њу је 
при су ство ва ло око 45 чла но ва Ко
мо ре и го сти ју. 

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од
бор Под сек ци је ди пло ми ра них 
ин же ње ра ар хи тек ту ре, одр жа но 
је 27. но вем бра пре да ва ње на те
му: „Мар ги на ли зо ва не те ме – ар
хтек ту ра јав них обје ка та, ства ра ла
штво Спа со ја Кру ни ћа“. Пре да вач 
про фе сор Спа со је Кру нић дипл.

инж.арх. ре дов ни про фе е сор Бе о
град ског уни вер зи те та у пен зи ји, 
при ка зао је по хро но ло шком ре ду 
нај зна чај ни је про јек то ва не и из
ве де не објек те из обла сти јав них, 
при ват них и са крал них про сто ра. 
Та ко ђе су пред ста вио и че ти ри сво
ја па тен та. Де ла ар хи тек те Спа со ја 
Кру ни ћа на ла зе се ме ђу они ма ко ја 
су на по се бан на чин ре флек то ва ла 
глав не то ко ве и про ме не на по љу 
срп ске ар хи тек ту ре дру ге по ло ви
не XX ве ка. Она у се би са др же ја сне 
и пре по зна тљи ве прин ци пе утвр
ђе не де ло ва њем ар хи те ка та ра не 
срп ске мо дер не.Пре да ва ње је би
ло про фе си о нал но и еду ка тив но, 
де таљ но, струч но, са кон крет ним 
чи ње ни ца ма. 

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је 
ди пло ми ра них ин же ње ра оста ле 
тех нич ке стру ке, ор га ни зо вао је и 
одр жа но 4. де цем бра пре да ва ње на 
те му „Из ра да и при ме на Стан дар
да СУ01.00.04: Кров ни вр то ви и вр
то ви те ра са“. Пре да ва ње је одр жао 
Урош Бр за ко вић, дипл.пејз.арх. ко
ји је кроз ин те ре сант но из ла га ње 
об је снио да Стан дард утвр ђу је је
дин стве не зах те ве у ве зи са уре
ђе њем и озе ле ња ва њем у обла сти 
пеј за жне ар хи тек ту ре кроз си сте ме 
упра вља ња и при ме не ме ра, про
ис те клих из по сто је ћих стан дар
да зе ма ља ЕУ, нор ма тив них ака та 
и нај бо ље свет ске прак се, пу тем 
оства ри ва ња сле де ћих ци ље ва: Од
ред бе овог стан дар да се при ме њу ју 
при ли ком пла ни ра ња, про јек то ва
ња, из град ње и одр жа ва ња кров
них вр то ва и те ра са. За не по сред но 
спро во ђе ње и до след ну при ме ну 
зах те ва де фи ни са них овим стан
дар дом од го вор ни су струч не слу
жбе и ли ца ло кал них са мо у пра ва, 
др жав них ор га на и др.

Да на 12. де цем бра у ор га ни за ци
ји Ре ги о нал них од бо ра Под сек ци је 
ди пло ми ра них ин же ње ра оста ле 
тех нич ке стру ке одр жан је окру
гли сто на те му: „Ме ли о ра тив ци, 
шта смо ура ди ли за стру ку – Ре
ка пи ту ла ци ја ра да“ Увод ни чар ка 
је би ла Сне жа на Ми хал ков, дипл.
инж.пољ., а ме ди ја тор Жељ ко Мар
де шић, дипл. инж.пољ. У увод ном 
де лу је пред ста вљен кра так ре зи ме 
до са да шњег ра да са аспек та уна
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пре ђе ња стру ке и по тре бе за де
фи ни са њем да љих ак тив но сти у 
скла ду са тех нич котех но ло шким 
раз во јем стру ке. Узи ма ју ћи у об зир 
уско струч ну де лат ност ко ја је пре
те жно биотех нич ке при ро де пред
ла же се још ова квих ску по ва са ци
љем: уна пре ђе ња ме ли о ра тив не 
стру ке, са рад ње са срод ним стру
ка ма ко је тре ти ра ју про бле ма ти
ку зе мљи шта и во да (хи дро гра ђе
вин ска стру ка, бу ји ча ри, еро зи ја), 
– ко му ни ка ци ја са др жав ним ор га
ни ма око по мо ћи при ли ком де фи
ни са ња про јект них за да та ка, јав
них кон кур са и тен де ра.

Го сти окру глог сто ла би ли су: мр 
Би сер ка Шварц, дипл. инж. маш., 
члан Управ ног од бо ра и проф. др 
Јо ван Де спо то вић, дипл.грађ.инж. 
члан Ко ми си је за ускла ђи ва ње 
опи са ли цен ци. 

РЕ ГИ О НАЛ НИ
ЦЕН ТАР НО ВИ САД

Да на 11. ок то бра у ор га ни
за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра 
Под сек ци је ди пло ми ра них 
ма шин ских ин же ње ра ор га ни
зо ва но је у Но вом Са ду пре да
ва ње: „Енер гет ска ефи ка сност 
пумп них ста ни ца за во ду – из
бор рад ног ре жи ма при по го ну 
и при про јек то ва њу“. Пре да вач 
је био Алек сан дар Ја ња то вић, 
дипл.маш.инж. чи је је пре
да ва ње има ло сле де ће уско
струч не те ме: Тех нич ки за да
так пумп не ста ни це за во ду; 
Спре га пум пе и це во во да, од
ре ђи ва ње рад не тач ке спре ге; 
Очи та ва ње хи дра у лич коенер
гет ских ка рак те ри сти ка пум
пе из про из во ђач ког ка та ло га; 
Огра ни че ња рад ног ре жи ма из
гра ђе не пумп не ста ни це; Свр
сис ход но упра вља ње по го ном 
пумп не ста ни це; Од ре ђи ва ње 
енер гет ске ефи ка сно сти пумп
не ста ни це при про јек то ва њу 
и то ком по го на; Пре по ру ке за 
утвр ђи ва ње оства ре ног рад ног 
ре жи ма пум пе. У рас пра ви је 
уче ство ва ло пе то ро слу ша ла ца 
и сви су се по хвал но из ја сни ли 
о са др жа ју и ква ли те ту те мат
ског из ла га ња.

Ре ги о нал ни од бор Подсекцијe 
ди пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке ор га ни зо вли су 17. ок
то бра у Но вом Са ду окру гли сто на 
те му: „Про бле ми из ра де елек тро, 
ИТ и те ле ко му ни ка ци о них про
је ка та (стан дар ди, до зво ле, са др
жај, ре ви зи ја и слич но)“. Са ста нак 
је отво рио Ср ђан Пе ла гић, дипл.
инж.ел. пред сед ник ор га ни за ци
о ног од бо ра, ко ји је ука зао на про
бле ме у из ра ди елек тро, ИТ и те ле
ко му ни ка ци о них про је ка та ко ји се 
са сто је у не јед но о бра зном са др жа
ју у про пи си ма, пре о бим ној фор
мал ној до ку мен та ци ји (ли цен це, 
до зво ле, са гла сно сти) у од но су на 
тех нич коеко ном ска ре ше ња, пре
о бим ној «па пи ро ло ги ји», ко ја од
но си ви ше вре ме на не го са ма ре
а ли за ци ја обје ка та или си сте ма и 
де пре си ра но сти це на про је ка та, 
ко ја ути че на ква ли тет ре а ли за ци
је. По том је Еви ца Су ша, дипл.инж. 
ел., уз по моћ „Po wer Po int” пре
зен та ци је из не ла низ при ме ра из 
прак се ко ји су об у хва ти ли сле де ће 
це ли не: Про бле ми са ин ве сти то
ри ма; Про бле ми не де фи ни са них 
про јект них за да та ка; Це не про је
ка та; Ана ли за це на; Од нос це на 
про је ка та и ква ли те та; На пла та 
ура ђе ног по сла. Љу бо мир Бор ђо
шки, дипл.инж.ел., је из нео сво ја 
ис ку ства у при пре ми про је ка та за 
по тре бе град ских слу жби. Ово ме је 
усле ди ла ду га и плод на ди ску си ја 
у ко јој је уче ство ва ло де се так ин
же ње ра из про јект них ор га ни за
ци ја, те ле ко ма и дру гих фир ми, 
ко ји су из не ли сво ја за па жа ња у 
ра ду. По себ но је ука за но на сле де
ће: а) да су уки ну ти ра ни ји про пи
си и стан дар ди из елек тро тех ни ке, 
а да ни су на од го ва ра ју ћи на чин 
за ме ње ни но ви ма; б) да се због не
до вољ но пре ци зне де фи ни са но сти 
са др жа ја и нор ми про јек ти за исте 
објек те и си сте ме ве о ма раз ли ку
ју, а да не ма нор ми за оне ко ји се 
ба ве но вим тех но ло ги ја ма, в) да је 
због де пре си ра но сти це на и ве о ма 
крат ких ро ко ва за ис по ру ку ква ли
тет про је ка та ве о ма опао, па се че
сто про је кат и ње го ва ре а ли за ци ја 
ве о ма раз ли ку ју; д) да је нео п ход
но да Ин же њер ска ко мо ра Ср би је 
оства ри не по сред ни ју са рад њу са 

Ин сти ту том за стан дар ди за ци ју и 
пре ва зи ђе уоче не про бле ме и е) да 
је нео п ход но да се као и за дру ге 
стру ке утвр де ми ни мал не це не ра
да, са др жа ја, про це ду ра и од го вор
но сти у ре а ли за ци ји про је ка та и 
ти ме ова де лат ност вра ти на нео
п ход ни ни во.

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је 
ди пло ми ра них ин же ње ра оста
лих тех ни чих стру ка ор га ни зо
ва ли су у Но вом Са ду пре да ва ње: 
„Си сте ми упра вља ња ква ли те том 
и стан дар ди у про из вод њи хра
не, ва жни за из ра ду тех но ло шких 
про је ка та“. Те му је об ра дио и из
ло жио Др Алек сан дар Фи ли по
вић, дипл.инж.техн., ис тра жи вач 
са рад ник на Тех но ло шком фа кул
те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
У кон ци зном из ла га њу дат је пре
сек зах те ва ко ји тре ба ју би ти ис
пу ње ни у фа зи про јек то ва ња тех
но ло шких обје ка та за про из вод њу 
хра не: си стем упра вља ња ка вли
те том; ана ли за опа сно сти и кри
тич них кон трол них та ча ка; до бре 
про из во ђач ке прак се; до бре хи ги
јен ске прак се; пра ви ли ни ка; стан
да ра да пре храм бе не ин ду стри је 
ко ји се од но се на про јек то ва ње 
по го на пре храм бе не ин ду стри
је. На кон то га су при ка за ни спе
ци фич ни зах те ви ко ји се мо ра ју 
ис по што ва ти у про це су про јек то
ва ња сва ког де ла по го на са по себ
ним на гла ша ва њем на ло ка ци
ју објек та; скла ди шта си ро ви на, 
ам ба ла жног ма те ри ја ла и го то
вих про из во да; про из вод ни део; 
гар де роб ни део и оста ле про сто
ри је; то ко ви за по сле них рад ни
ка; то ко ви ма те ри ја ла; ло ци ра ње 
опре ме и уре ђа ја; без бед ност и за
шти та на ра ду; за шти та од по жа
ра; про це на ути ца ја тех но ло шког 
про це са на жи вот ну сре ди ну; одр
жа ва ње хи ги је не у про из вод ним 
објек ти ма; упра вља ње от па дом; 
тран спорт; кон тро ла ква ли те та и 
без бед но сти хра не. Све се за вр ши
ло раз ме ном ми шље ња пре да ва
ча и слу ша ла ца а нај ви ше пи та
ња је би ло о про бле ми ма при ме не 
стан дар да и пра вил ни ка у прак
си, као и сла би јој по др шци над ле
жних ин спек циј ских ор га на про
јек тан ти ма.
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Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је 
ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех ни чих стру ка ор га ни зо ва ла је у 
Но вом Са ду 30. ок то бра пре да ва ње: 
„Про из вод ња биљ ног ма те ри ја ла и 
при ме на на јав ним по вр ши на ма 
(др во ред не сад ни це ли шћа ра, ка
ле мље не вр сте би ља ка, пе ре не са 
ак цен том укра сних тра ва)“, са ци
љем да се пред ста ви на чин ускла
ђи ва ња про ме на ( и кли мат ских 
али и про ме не на ста ле услед ур
ба ни за ци је Гра да) са про из вод њом 
биљ ног ма те ри ја ла и при ме ном 
на јав ним град ским по вр ши на ма. 
При сут не уче сни ке по здра вио је 
пред сед ник ор га ни за ци о ног од бо
ра, Ва ња Јо ва но вић, дипл.инж.пејз.
арх. ко ја је на ја ви ла два пре да ва
ча, Да ни је лу Ан дрић дипл.би ол., 
и Ду шан ку Га шић дипл.инж.шум. 
Ова два ра да су ве за на за про из
вод њу и при ме ну биљ ног ма те ри
ја ла у гра ду Но вом Са ду. Но ви на 
ра да у ра сад ни ку ЈКП „Град ског зе
ле ни ла“ је да се пр ви пут про из
во де шко ло ва не др во ред не сад ни
це ко је од го ва ра ју Пре по ру ка ма за 

из глед биљ ног ма те ри ја ла из во де
ћих Европ ских зе ма ља. Та ко ђе се 
у зна чај ним ко ли чи на ма по пр
ви пут на град ским по вр ши на ма 
при ме њу ју пе ре не, тач ни је укра
сне тра ве ко је су пот пу но при ла
го ђе не про ме ње ним кли мат ским 
усло ви ма, на ро чи то се то од но си 
на ду га и су шна ле та.

По след њег да на ок то бра у ор га
ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра Под
сек ци је ди пло ми ра них ма шин
ских ин же ње ра ор га ни зо ва но је 
пре да ва ње: „Ин же њер ска при ме
на те о ри је слич но сти и ди мен зи
о не ана ли зе“.

Пред сед ник ор га ни за ци о ног од
бо ра Ра до Си мић, дипл.маш.инж., 
по здра вио је при сут не уче сни ке и 
на ја вио пре да ва ча Бран ка М. Ми
ли са вље ви ћа, дипл.маш.инж., про
фе со ра стру ков них сту ди ја на ви
со кој Тех нич кој шко ли у Но вом 
Са ду. У то ку јед но ча сов ног из ла га
ња пре да вач је уче сни ци ма из ло
жио сле де ће те ме: На ста нак и кра
так исто ри јат те о ри је мо де ло ва ња 
са по себ ним ак цен том на мо де ло

ва ње у хи дро ди на ми ци и кон век
ци ји то пло те; Те о ре ме слич но сти, 
ко је се при ме њу ју у хи дро ди на ми
ци и кон век ци ји то пло те; До би ја ња 
кри те ри ју ма (бро је ва) слич но сти 
ко ји се од но се на хи дро ди на мич ке 
про бле ме, а то су: Реј нолд сов кри
те ри јум, Фру дов кри те ри јум, Ој ле
ров кри те ри јум, Га ли ле јев кри те
ри јум и Ар хи ме дов кри те ри јум; 
До би ја ња кри те ри ју ма (бро је ва) 
слич но сти ко ји се од но се на хи
дро ди на мич ке про бле ме, а то су: 
Фур је ов кри те ри јум, Пе кле ов кри
те ри јум и Ну сел тов кри те ри јум; 
При ме на Пи – те о ре ме на са ста
вља ње кри те ри јал них јед на чи на 
на хи дро ди на мич ке про бле ме и 
про бле ме кон век ци је то пло те.

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци је 
ди пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке ор га ни зо ва ли су у Но
вом Са ду 19. но вем бра пре да ва ње: 
„Smart City у све тлу ин фор ма ци
о них тех но ло ги ја и те ле ко му ни
ка ци ја“. По сле по здрав не ре чи 
Ср ђа на Пе ла ги ћа, дипл.инж.ел., 
пред сед ни ка ор га ни за ци о ног од
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бо ра пре да ва ње је одр жао Ђор ђе 
Вла ди са вље вић, дипл.инж.ел., ру
ко во ди лац ра дио ве за у „Елек тро
вој во ди ни“ Но ви Сад. Пре да ва ње 
је про пра ће но до бро до ку мен то
ва ном Po wer Po int пре зен та ци јом 
са три де се так слај до ва. У окви ру 
пре да ва ње је дат: При каз си сте ма 
те ле ко му ни ка ци ја елек тро при
вре де у окви ру „Елек тро вој во ди
не“ на це лом под руч ју Вој во ди не; 
Кри те ри ју ми за из бор на чи на пре
но са – жич ни или бе жич ни; ана
лог ни или ди ги тал ни си стем ра дио 
ве за; јав ни или соп стве ни си сте
ми; При ме на нај са вре ме ни јих бе
жич них тех но ло ги ја у ре а ли за ци
ји ТК под си сте ма за по тре бе Smart 
Gridа; Рад у оте жа ним усло ви ма 
уз при су ство смет њи и зах те ви за 
по у зда но шћу и рас по ло жи во шћу 
у са вре ме ним ТК под си сте ми ма 
за по тре бе Smart Gridа; 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; Прак тич на 
ис ку ства са ре а ли зо ва ног си сте ма 
ве за на под руч ју Но вог Са да у по
гле ду по ве ћа ња по у зда но сти си сте
ма, по ве ћа ња тех нич ких пер фор
ман си, сма ње ња вре ме на пре ки да, 
оп ти ми за ци је ра да си сте ма и ефи
ка сног одр жа ва ња.

Да на 12. де цем бра у ор га ни за ци
ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци
је ди пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке, одр жа но је у Но вом 
Са ду пре да ва ње: „Об но вљи ви из
во ри елек трич не енер ги је и мо
гућ ност њи хо ве из град ње код нас“. 
Пре да ва ње је одр жао Јан Клин ко, 

дипл.инж.ел., ко је је илу стро ва но 
са пре ко 30 слај до ва у Po wer Po
int пре зен та ци ји, ко ји ма је ука за
но на: Струк ту ру елек тро е нер гет
ског кон зу ма; По сто је ће енер гет ско 
тр жи ште у Ср би је; Не ке ак ту ел не 
про јек те об но вљи вих про је ка та у 
Ср би ји; Трен до ве у Евро пи и све ту; 
Ме сто об но вљи вих из во ра у стра
те ги ји енер гет ског раз во ја зе мље. 
Пре да ва ње је об у хва ти ло про гра
ме раз во ја до 2025. го ди не са про
јек ци јом раз во ја до 2030. го ди не. 
Дат је ком па ра тив них пре глед це
на у ре ги о ну и све ту, као и про цен
ту ал на за сту пље ност тро шко ва за 
елек трич ну енер ги ју у про сеч ним 
при ма њи ма. Из ло жен је и ком па
ра тив ни пре глед тро шко ва гре ја ња 
ра зним вр ста ма енер ге на та и ука
за но да је због де пре си ра них це на 
елек трич на енер ги ја нај јеф ти ни
ја. Од об но вљи вих из во ра из ло же
ни су про јек ти ве тро ге не ра то ра, 
со лар них елек тра на, ми ни елек
тра на на во до то ко ви ма и ука за но 
и на мо гућ ност при ме ну би о ма се. 
Ис так ну то је та ко ђе да због при
род них спе ци фич но сти ово мо гу 
да бу ду по моћ ни из во ри док као 
при мар ни оста ју кла сич не тер мо 
и хи дро елек тра не. По сле пре да ва
ња усле ди ла је ду га и плод на ди
ску си ја у ко јој је уче ство ва ло ви ше 
од 10 слу ша ла ца.

Ре ги о нал ни од бор Подсекцијe 
ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех ни чих стру ка ор га ни зо ва ли су у 
Но вом Са ду. 13. де цем бра пре да ва
ње: „Аспек ти за шти те на ра ду ин
же њер ских обла сти“. Пре да ва ње су 
одр жа ли Проф.др Бо ри слав Си мен
дић, дипл.инж.техн., и мр. Ве сна 
Пе тро вић, проф.фи зи ке. У пре да ва
њу су при ка за не осно ве без бед но
сти и здра вља на ра ду у ре пу бли ци 
Ср би ји, са по себ ним ак цен том на: 
За кон о без бед но сти и здра вља на 
ра ду из 2005 го ди не, Пра вил ник о 
на чи ну и по ступ ку про це не ри зи ка 
на рад ном ме сту и рад ној око ли ни, 
основ не еле мен те ве за не за пе ри
о дич не и пре вен тив не пре гле де и 
ис пи ти ва ње опре ме за рад, ис пи ти
ва ње усло ва рад не око ли не, по вре
де на ра ду, про фе си о нал не бо ле сти 
и бо ле сти ве за не за рад и опа сно
сти и штет но сти ко је се мо гу по ја

ви ти у то ку рад них ак тив но сти. Ве
за но за ис пи ти ва ње рад не сре ди не 
дат је по се бан осврт на спро во ђе
ње ме ра за шти те и про це не днев
не из ло же но сти бу ци и од ре ђи ва ње 
пра ши не ми не рал ног по ре кла као 
хе миј ски опа сног аген са,тј. опа сно
сти ма ко ји сво је не га тив не по сле
ди це не по ка зу је од мах на кон кон
та ми на ци је. 

Ре ги о нал ни од бор Подсекцијe 
ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра ор га ни зо ва ли су у Но
вом Са ду 23.де цем бра пре да ва ње: 
„При каз про јек та кон струк ци је са 
за шти том те мељ не ја ме за обје кат 
Под зем не га ра же за пут нич ка во
зи ла на про сто ру Тр га Ре пу бли ке 
и „Ри бље пи ја це“ у Но вом Са ду». 
Пре да ва ње су одр жа ли Бо жи дар 
Бо шко вић, дипл.грађ.инж., и Је
ле на Же га рац, дипл.грађ.инж. Ко
ле ге ди пло ми ра ни гра ђе вин ски 
ин же ње ри су упо зна ти са про бел
ма ти ком на ко ју је про јек тант кон
струк ци је под зем не га ра же на и
ла зио то ком из ра де про јек та и на 
на чи не на ко је их је ре ша вао. По
се бан осврт је био на на чин ис ко па 
и обез бе ђе ње те мељ не ја ме, као и 
на са му тех но ло ги ју град ње. Та ко
ђе ука за но је и на мо гу ће про бле ме 
до ко јих мо же да до ђе у то ку са ме 
из град ње, а ко ји се оба ве зно мо ра
ју спре чи ти.

Ре ги о нал ни од бор Подсекцијe 
ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра ор га ни зо ва ли су у Но
вом Са ду 26.де цем бра пре да ва
ње: „Ге о е лек трич на и се и змич ка 
ме ре ња у ци љу де фи ни са ња ге о
тех нич ких па ра ме та ра тла». Пре
да ва ње је одр жао Иви ца Иван
дић, дипл.инж.год. Пре да ва ње је 
ука за ло на чин на ко ји је при ме на 
са вре ме них ге о фи зич ких ме то да 
до при не ла по ди за њу ге о тех нич
ких ис тра жи ва ња на ви ши ни во. 
Те жи ште пре да ва ња је на прак
тичнoj при ме ни 2д ге о е лек трич не 
то мо гра фи је и ме то де се и змич ке 
ре фрак ци је у ге о тех нич кој прак
си. Кон цепт ко ри шће ња про фи ла 
до би је них из ли цен ци ра них софт
ве ра при ли ком пра вље ња ге о тех
нич ких мо де ла и ком би но ва ње по
да та ка до би је них овим ме то да ма 
и кар ти ра ња је згра бу шо ти на.
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Ре ги о нал ни од бор Подсекцијe 
ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка ор га ни зо ва ли су 
у Но вом Са ду 26. де цем бра три би
ну „Из ра да и пре зен та ци ја тех но
ло шкома шин ског про јек та по го на 
шарж не про из вод ње би о ди зе ла“. 
Пре да ва ње је одр жао Ра до слав 
Ми ћић, дипл.инж.техн. У ра ду су 
при ка за на идеј на ре ше ње по го на 
за шарж ну и кон ти ну ал ну про из
вод њу би о ди зе ла ка па ци те та до 10 
то на на дан, ко ји у пот пу но сти мо
же да про из ве де до ма ћа при вре
да. Ква ли тет опре ме ко ја се ну ди у 
све ту не рет ко је да ле ко ис под ми
ни мал них зах те ва ко ји се тра же од 
опре ме на ме ње не ра ду са опа сним 
ма те ри ја ма (ме та но лом), уз вр ло 
су мљив ква ли тет про из ве де ног би
о ди зе ла и че сто без при др жа ва ња 
стан дар да ве за них за очу ва ње жи
вот не сре ди не. На кон пре да ва ња 
усле ди ла је ди ску си ја.

РЕ ГИ О НАЛ НИ
ЦЕН ТАР НИШ

У пе ри о ду од 15. ок то бра до 1. 
де цем бра Дру штво ар хи те ка та 
Ни ша у су ор га ни за ци ји са Ин

же њер ском ко мо ром Ср би је – 
Ре ги о нал ним цен тром у Ни шу, 
од но сно, Под сек ци јом ди пло
ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре ор га ни зо ва ли su ма ни фе
ста ци ју – „14. Да ни ар хи тек ту ре 
Ни ша“. Сва де ша ва ња токoм 47 
да на тра ја ња Ма ни фе ста ци ји 
би ла су у Га ле ри ји Дру штва 
ар хи те ка та Ни ша. Отва ра ње 
Да на ар хи тек ту ре Ни ша про
пра ти ло је око 100 по се ти ла
ца. У окви ру про гра ма све ча
ног отва ра ња, по здрав не ре чи 
упу ти ли су: проф.др Ми ли сав 
Дам ња но вић, ис пред Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, др Игор 
Ма рић, ис пред Удру же ња ар хи
те ка та Ср би је, проф. Иван Ра
шко вић, ис пред Дру штва ар хи
те ка та Бе о гра да, доц.др Го ран 
Јо ва но вић, ис пред Гра ђе вин
скоар хи тек тон ског фа кул те та 
Ни ша. Част да отво ри 14. Да не 
ар хи тек ту ре Ни ша при па ла је 
ар хи тек ти Бра ни ми ру Ћи ри ћу, 
пот пред сед ни ку Дру штва ар хи
те ка та Ни ша.

Ма ни фе ста ци ја „Да ни ар хи тек
ту ре Ни ша“, ор га ни зу је се уна зад 

13 го ди на у окви ру ко је се одр жа
ва ју из ло жбе и пра те ћи про гра ми 
(три би не, окру гли сто ло ви, пре да
ва ња...) 

Но вим кон цеп том ко ји је уса гла
ше на из ме ђу Дру штва ар хи те ка та 
Ни ша и су ор га ни за то ра, ма ни фе
ста ци ја пре ра ста у ви ше сед мич
ни збир до га ђа ја у окви ру ко јег је у 
про сто ру Га ле ри је ДАН при ка за но 
шест из ло жби, са пра те ћим пре да
ва њи ма, сту ден ском ра ди о ни цом 
и струч ном рас пра вом. 

14. Да ни ар хи тек ту ре Ни ша, за
по че ти су са пре ми јер ном по став
ком пр ве са мо стал не из ло жбе, нај
по зна ти јег срп ског брач ног па ра 
ар хи те ка та – Ми ле ни је и Дар ка 
Ма ру ши ћа. Брач ни пар Ма ру шић 
је у сво јој ка ри је ри про јек то вао и 
ре а ли зо вао на сто ти не обје ка та, а 
по је ди нач но и за јед но су до бит
ни ци ви ше де се ти на стру ков них 
и дру штве них на гра да и при зна
ња. Из ло жба ар хи тек ту ре Ми ле
ни је и Дар ка Ма ру ши ћа на 27 па
ноа пред ста вља са мо ма ли, али 
ре пре зен та ти ван, при каз бо га тог 
ар хи тек тон ског опу са овог ства
ра лач ког па ра. Ми ле ни ја и Дар
ко, ко ји су се у стру ци фор ми ра
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ли у вре ме мо дер ни зма у Ср би ји, 
и да нас ра де ве ли ке и зна чај не 
про јек те по мо ћу сред ста ва ко је 
је да на шња мо дер на тех но ло ги ја 
скрај ну ла. За хвал ност за ре а ли за
ци ју из ло жбе, ко ја је отво ри ла Да
не ар хи тек ту ре Ни ша, упу тио је у 
име брач ног па ра Ма ру шић, проф. 
Дар ко Ма ру шић. При год ним го во
ром о ар хи тек ту ри брач ног па ра 
Ма ру шић, отво рио је доц.др Алек
сан дар Ке ко вић, пред сед ник Ор га
ни за ци о ног од бо ра.

Сле де ћег да на 16. ок то бра, у Ам
фи те а тру Гра ђе виснко – ар хи
тек тон сског фа кул те та Ни шког 
уни вер зи те та про фе сор Дар ко Ма
ру шић, одр жао је отво ре ни част – 
пре да ва ње под на зи вом “Од конк
тек ста до кон цеп та – Ар хи тек ту ра 
Ми ле ни је и Дар ка Ма ру ши ћа“. 
Пре да ва њу је при су ство ва ло ви ше 
од 100 сту де на та и ар хи те ка та.

Дру га из ла гач ка ма ни фе ста ци ја 
ко јом су на ста вље ни 14. Да ни ар хи
тек ту ре Ни ша пред ста ви ла је при
каз де ла по став ке са 8. Бе о град ске 
ин тер на ци о нал не не де ље ар хи тек
ту ре – BИNA 2013. У окви ру по став
ке су при ка за не две из ло жбе и то 
„Кон кур си у Ср би ји 2012 – 2013. го
ди на“ и „Мо дер ни зам у Ср би ји“. 

Из ло жба „Кон кур си у Ср би ји 2012 
– 2013. го ди на“ пред ста вља при
каз одр жа них кон кур са у Ср би ји у 
јед но го ди шњем, а у ор га ни за ци ји 
Удру же ња ар хи те ка та Ср би је. 

„Мо дер ни зам у Ср би ји“ је из ло
жба ко ја за ре зул тат има рад сту
де на та пр ве го ди не ди плом ских 
ака дем ских сту ди ја ма стер 2010/11. 
Ар хи тек тон ског фа кул те та Уни
вер зи те та у Бе о гра ду, у окви ру из
бор ног пред ме та Са вре ме на ар
хи тек ту ра: Мо дер ни зам у Ср би ји. 
Из ло жбу је при пре е ми ла Гру па 
Do.co.mo.mo. Ср би ја ко ја је на ци о
нал на сек ци ја „Ме ђу на род не рад не 
гру пе за до ку мен та ци ју и кон зер
ва ци ју гра ђе ви на, ме ста и це ли на 
мо дер ног по кре та у ар хи тек ту ри“ 
Do.co.mo.mo. In ter na ti o nal.

Истог да на, за по че та је и сту ден
ска ра ди о ни ца под на зи вом „Мо
дер на схва та ња“ ко ја је тра ја ла до 
за вр шни це ма ни фе ста ци је.

Тре ћа у ни зу би ла је из ло жба 
„Ар хи тек ту ра на мар ги на ма“ ауто

ра, исто ри ча ра умет но сти Мар ка 
Сто ја но ви ћа и Ср ђа на Га ври ло ви
ћа, дипл.арх.инж. из Бе о гра да. У 
окви ру отва ра ња, Мар ко Сто ја но
вић је одр жао пре да ва ње на те му 
из ло жбе – мар ги на ли зо ва на ар хи
тек ту ра.

Ка ко је код мно гих ар хи те ка та 
цр теж про ми шља ње, па у за у ра ду 
или пак ум на за бе ле шка у то ку из
ра де фи нал ног про из во да, мо же мо 
ре ћи да је овај део ар хи тек ту ре на
стао на мар ги на ма и сам мар ги
на ли зо ван, што га не чи ни ис трг
ну тим из кон тек ста, већ га упра во 
при бли жа ва про це су про из вод ње 
и чи ни, не рет ко, ње гов нај кре а тив
ни ји део. Ова из ло жба је при ка за ла 
не ке од пре ми са у об ли ку цр те жа 
на ших нај плод ни јих ар хи те ка та. 
Циљ ове из ло жбе је да се ак ту ел
ној струч ној, али и ши рој јав но сти, 
скре не па жња на овај, по мно ги
ма на пу ште ни, умет нич ки из раз у 
све ту ар хи тек ту ре. По здрав не ре чи 
ор га ни за ци је из ло жбе и ауто ри ма 
упу ти ли су ни шки ар хи тек ти Љу
бо мир Стан ко вић и Са ша Бу ђе вац 
чи ји су ра до ви би ли, из ме ђу оста
лих, из ло же ни. 

Че твр та из ло жба је би ла ве за
на за про мо ци ју књи ге „Ар хи тек
та Ју ли јан Љ. Дју пон, ни шки пе ри
од“, ауто ра Зо ра на Че ме ри ки ћа, 
дипл.инж.арх. Књи га „Ар хи тек та 
Ју ли јан Љ. Дју пон, ни шки пе ри од“ 
осли ка ва ис тра жи ва ње опу са ко ји 
са чи ња ва 30 стам бе них и не ко ли
ко јав них објек та та, од че га у Ни шу 
и да ље по сто ји и ко ри сти се 20 ње
го вих стам бе них и три јав на објек
та. Уз фо то гра фи је, ста ре и ак ту ел
не, ових обје ка та при ло же ни су и 
об ра ђе ни цр те жи из ар хи ви ра них 
про је ка та, уз тек сту ал не ко мен та ре 
и ре ле вант не по дат ке, ко ји су при
ка за ни и на Из ло жби. 

Пе та из ло жба, ко јом су на ста
вље ни Да ни ар хи тек ту ре Ни ша, 
на ста ла је у про дук ци ји про јект
ног би роа „Фор ма ан ти ка“ из Ни
ша у по след њих 20 го ди на. Реч је 
о оним де ли ма ко ја су по све ће на 
очу ва њу кул тур но исто риј ског на
сле ђа и ре ги о нал ног ам би је на та 
или о оним ко ја су на ста ла у њи
хо вом кон тек сту. Цен та рал но ме
сто при па да објек ти ма ко ји упот

пу ња ва ју по сто је ћу, исто риј ску или 
ам би јен тал ну мор фо ло ги ју гра да. 
Про дук ци ја про из и ла зи из иде ја 
за сно ва них на соп стве ном ис ку
ству ауто ра или на ши рим пре ми
са ма по смо дер ног исто ри ци ци зма. 
На из ло жби, су по ред оста лог, при
ка за не ре ви та ли за ци ја твр ђа ве Фе
ти слам у Кла до ву, Сун ча ни трг у 
Па ра ћи ну, Ко нак Д у Ко пи та ре вој 
ули ци и Тур ски кон зу лат у Ни шу, 
Ком плекс Но ви Ниш и дру ги про
јек то ва ни и ре а ли зо ва ни објек ти. 
Из ло жбу је отво рио доц. др Алек
сан дар Ке ко вић, а пра те ће пре
да ва ње о ар хи тек ту ри „Фор ма ан
ти ке“ одр жао је ар хи тек та Си ма 
Гу шић, дипл.инж.арх. пред сто ти
нак по се ти ла ца.

По след ња, ше ста из ло жба у ни
зу ко јом су за тво ре ни 14. Да ни ар
хи тек ту ре Ни ша би ла је из ло жба 
ра до ва на ста лих на Сту ден ској 
ра ди о ни ци „Мо дер на схва та ња“. 
Сту ден ти су об ра ди ли те му ре ви
та ли за ци је обје ка та ни шке ра не 
Мо дер не кроз при зна те по ступ ке. 
Ра до ви су по сти гли циљ да под
стак ну јав ност на раз ми шља ње о 
очу ва њу и да љем ко ри шће њу обје
ка та из овог пе ри о да ко ји је оста
вио ду бок траг у ком плет ној ар хи
тек ту ри Ни ша. 

На отва ра њу из ло жбе су би ли 
го сти из Бе о гра да, пред став ни ци 
BI NE, ар хи тек те Је ле на Ива но вић 
– Вој во дић и Ру жи ца Са рић, као и 
проф. Дар ко Ма ру шић. Из ло жбу је 
отво рио пред сед ник оп шти не Ме
ди ја на, проф. др Не бој ша Кр стић, 
ко ји је том при ли ком из ја вио да 
је ма ни фе ста ци ја Да ни ар хи тек
ту ре Ни ша јед на од нај зна чај ни
јих кул тур них ма ни фе ста ци ја у 
Ни шу. 

Ра до ви на ста ли у Сту ден ској 
ра ди о ни ци „Мо дер на схва та ња“, 
при ка за ни су на 12 па ноа, ко је је 
оце њи вао и се лек то вао струч ни 
жи ри, у са ста ву: доц. др Бран ко 
АЈ Тур ншек, доц. др Алек сан дар 
Ке ко вић, Бра ни мир Ћи рић, Си ма 
Гу шић и Зо ран Че ме ри кић, на ста
ли уз ве ли ку по моћ мен то ра доц.
др Ми ла на Та ни ћа, Сла ви ше Кон
ди ћа и Мар ја на Пе тро ви ћа, док су 
чи та ву ра ди о ни цу ор га ни зо ва ле 
ар хи тек те Је ле на Илић и Дра га на 
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Ди ми три је вић. То ком тра ја ња из
ло жбе ор га ни зо ва на је јав на рас
пра ва чи ји је циљ био до ла же ње 
до при хва тљи вог мо де ла ре ше ња 
за пи та ње очу ва ња обје ка та на ста
лих у пе ри о ду из ме ђу два свет ска 
ра та, а ко ји пре ста вља је дан од 
нај бо га ти јих гра ди тељ ских пе ри
о да и без чи јег по сто ја ња у ур ба
ној агло ме ра ци ји не би мо гао да 
се за ми сли Град Ниш. У име жи
ри ја, по бед нич кој еки пи у са ста ву: 
Јо вић Ђор ђе, Ја но ше вић На та ли ја, 
Сте фа но вић Ми ли ца и Стој ко вић 
Ми ли ца, на гра де је уру чи ла Је ле
на Илић. Из ло жбу је по се ти ло и 
узе ло ак тив но уче шће на рас пра
ви око 200 љу ди. 

Циљ ова ко кон ци пи ра не ма ни
фе ста ци је Да ни ар хи тек ту ре Ни ша 
је да се на те ме љан на чин, кроз ви
ше из ло жби, са ра сли чи тик под не
бља и са ра зно ра зним пре да ва њи
ма упо зна ар хи тек тон ска и оста ла 
јав ност са тре нут ним ста њем у ар
хи тек ту ри гра да Ни ша, али и Ср
би је.

Ре ги о нал ни од бо ри под сек ци
ја ди пло ми ра них ма шин ских 
ин же ње ра ре ги о нал ног цен тра 
Ниш ор га ни зо ва ли су у Вла со
тин цу 25. ок то бра ма ни фе ста ци
ју: VI Са ве то ва ње о об но вљи вим 
из во ри ма енер ги је: Ма ле хи дро
е лек тра не „Енер гет ска бу дућ ност 
Ср би је“. Пре ма пла ну 60так уче
сни ка, пре све га на ших ин же ње
ра из свих кра је ва Ср би је, за јед но 
са про фе со ри ма фа кул те та, пред
став ни ци ма ло кал них са мо у пра
ва и др жав них ин сти ту ци ја се оку
пи ло ис пред ма ле хи дро е лек тра не 
„Вуч је“ ко ја се на ла зи иза исто и
ме не ва ро ши це и на по чет ку пре
див ног ам би јен та ко ри та ре ке 
Вуч јан ке.

Шум ско зе ле ни ло оку па но сун
цем би ли су до во љан раз лог за 
пот пу но оду ше вље ње, на ро чи то 
оних по се ти ла ца ко ји су има ли 
при ли ку да се пр ви пут упо зна ју 
са би се ром и ба шти ном на шег по
чет ка елек три фи ка ци је Ср би је ко
ји је увр штен у свет ску ба шти ну 
елек тро тех ни ке. Због то га је овај 
обје кат ко ји је по чео са екс пло
та ци јом 24. де цем бра 1903. го ди
не и не пре кид но ра ди, увр штен у 

свет ску елек тро тех нич ку ба шти
ну и ор га ни за ци ја IEEE – нај ве ћа 
свет ска асо ци ја ци ја из елек тро
тех ни ке, елек тро ни ке и те ле ко
му ни ка ци ја из Аме ри ке од ње ног 
пот пред сед ни ка Џо на Ви га 2005. 
го ди не до би ла сер ти фи кат MI LE
STO NE ко ји чи не објек ти у свет
ским раз ме ра ма за по стиг ну ћа и 
зна чај у обла сти еле тро тех ни ке. 
При сут ни су раз гле да ли обје кат 
ма шин ске ха ле и опре му угра ђе
ну пре 110 го ди на, ко ја још увек ра
ди и ус пут су са сво јим ка ме ра ма 
на пра ви ли по ко ји сни мак, се би 
за успо ме ну.

Глав ни раз лог до ла ска на МХЕ 
Вуч је, је да ин же ње ри свих стру
ка сво јим оби ла ском да ју пе чат 
јед ном им по зант ном ју би ле ју 110. 
го ди на ка квих је ма ло у све ту, у 
обла сти елек три фи ка ци је. Ор га
ни зо ва ним пре во зом уче сни ци 
су оти шли до ком плек са МХЕ Кр
сти ћи, ко ји се на ла зи на ре ци Вла
си ни, из ме ђу Вла со тин ца и Цр не 
тра ве, на чи јој се ка та стар ској те
ри то ри ји и на ла зи. Пре ма пла ну 
80так уче сни ка, оку пи ло се ис
пред ма ле хи дро е лек тра не („КР
СТИ ЋИ“). Пред став ни ци ин ве сти
то ра, про јек та на та и ис по ру чи о ца 
опре ме са че ка ли су нас, и по ка
за ли нам цео ком плекс МХЕ Кр
сти ћи, од во до за хва та, до објек та 
ма шин ске ха ле. На во до за хва ту 
је из вр ше на усме на пре зен та ци ја 
са мог про јек та МХЕ Кр сти ћи, пре 
све га гра ђе вин ског, а чи ју су ре а
ли за ци ју мо гли и са ми да ви де и 
по ста ве по ко је пи та ње.

По том се оти шло до обје ка та 
ма шин ске ха ле, два ки ло ме та ра 
низ вод но, где су по се ти о ци раз
гле да ли нај са вре ме ни ју опре му, 
угра ђе ну у де лу ма шин ске и елек
тро о пре ме, ко ја је по че ла да ра ди 
пре по ла го ди не , сна ге 800 kW, и 
већ ис по ру чу је елек трич ну енер
ги ју ПД Ју го и сток, по бе ни фит ној 
це ни.

Са ве то ва ња је по чео по пред ви
ђе ном пла ну Са ве то ва ња, тач но у 
13 ча со ва. Пре ма про гра му, a по сле 
увод ног из ла га ња Дра га на Жив ко
ви ћа, дипл.маш.инж. пред сед ни
ка Ор га ни за ци о ног од бо ра ко ји је 
по здра вио све уче сни ке и по же

лео им до бро до шли цу, кре ну ло се 
са рад ним де лом ску па.

Пр ви рад је из ло жио проф. др 
Ми лун Ба бић, ди рек тор ре ги о
нал ног Евро цен тра за енер гет ску 
ефи ка сност из Кра гу јев ца, под на
сло вом „Но ви 3Д кон цепт па ра ме
тар ског про јек то ва ња ак си јал них 
рад них ко ла хи дра у лич них тур би
на“ у ко ме je пре зен то вао  мо гућ но
сти за про јек то ва ње про пе лер них 
рад них ко ла , про грам ским софт
вер ским па ке том ко ји је раз ви јен 
на Ма шин ском фа кул те ту у Кра
гу јев цу. За из град њу МХЕ је дан од 
нај бит ни јих еле ме на та је тур би на, 
јер од ње ног пра вил ног усва ја ња, 
од но сно, про јек то ва ња, у мно го ме 
за ви си сте пен ко ри сно сти це лог 
по стро је ња – вод не енер ги је ко ја 
се пре тва ра у елек тро енер ги ју. 

Дру ги рад под на сло вом „Енер
гет ска ефи ка сност ма лих хи дро
е лек тра на“ пре зен то ва ли су доц. 
др Жи ван Спа сић, дипл.маш.инж. 
пред став ник Ре ги о нал ног цен тра 
за енер гет ску ефи ка сност Ниш 
, са Ма шин ског фа кул те та у Ни
шу, и др Алек сан дар Ја њић, дипл.
инж.ел. са Еле трон ског фа кул те та 
у Ни шу. У ра ду је ука за но на зна
чај енер гет ске ефи ка сно сти, при
ли ком из град ње, по чев ши од идеј
ног про јек та МХЕ, са сле де ћим 
фа зним ко ра ци ма: до бра про це
на хи дро е нер гет ског по тен ци ја
ла, пра ви лан из бор ти па тур би не 
и ге не ра то ра, из бор бро ја и ве ли
чи не агре га та, мо гућ ност ре гу ла
ци је ра да тур би не, ауто ма ти за ци
ја ра да тур би не и пра ви лан из бор 
оста ле опре ме. 

Сле де ћи, тре ћи, из ла гач био је 
Сте ван Бо жић, дипл.инж.ел. из Сек
то ра за МХЕ ПД Ју го и сток, Ниш, ко
ји је пре зен то вао те му „Но во и згра
ђе не МХЕ по ве за не у си стем ЕПСа 
– ПД Ју го и сток Ниш“. Tабеларно из
нео пре сек ста ња МХЕ и Со лар них 
елек тра на, ко је су у зад њих пет го
ди на по ве за не на елек тро си стем 
ПД Ју го и сто ка, ис по ру чу ју ел.енер
ги ју по бе ни фит ним це на ма.

Че твр ти из ла гач био је Алек сан
дар Ве се ли но вић, дипл.маш.инж. 
из фир ме Мон та вар Ме тал на Ло
ла – Бе о град, са те мом „Софт вер за 
про ра чун сна ге МХЕ са отво ре ним 

Ј А Н У А Р  2 0 1 4 .



68 ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕРЕгИОНИ

де ри ва ци о ним ка на лом“. У свом 
ра ду пре зен то вао је, зна чај из ра де 
про је ка та за иград њу но вих МХЕ, с 
об зи ром на од ре ђе не па ра ме тре за 
из бор ти па по стро је ња и из бор ти
па тур би на. Пре зен то вао је и пра
ви лан из бор рад них тур би на, Ка
пла но ве, Френ си со ве и Бан ки је ве, 
да би се по сти гао мак си мал ни сте
пен ис ко ри шће ња хи дро е нер ги је, 
као и из бор аси хро них ге не ра то ра, 
а све у ци љу по сти за ња ве ћег сте
пе на ис ко ри шће ња.

Сле де ћи из ла гач, пе ти по ре ду, 
би ла је Та тја на Здрав ко вић, дипл.
грађ.инж. из Ди рек ци је за ур ба ни
зам и из град њу, Ле ско вац, ко ја је 
из ло жи ла те му „Про стор ни план 
– Ис ку ства гра да Ле сков ца у обла
сти МХЕ“ у ко ме је кроз про стор ни 
план Гра да Ле сков ца пре зен то ва ла 
вр ло пре ци зно и де таљ но пет ло ка
ци ја за из град њу МХЕ, за по тен ци
јал не ин ве сти то ре. 

По след њи, ше сти, из ла гач био 
је Зо ран Кр стић, дипл.инж.ел., Ко
принг ЕМ, Ин ве сти тор и вла сник 
МХЕ на Ста рој пла ни ни, ко је је 
при сут не из ло жио те му „Пут до 
гра ђе вин ске до зво ле за МХЕ – ис
ку ства и про бле ми“ у ко јој је го во
рио је о те шко ћа ма у про це ду ри 
до би ја ња по треб них са гла сно сти 
за из град њу. По себ но је ис та као на 
по је ди не не у са гла ше но сти у про
це ду ра ма ко је се ја вља ју из ме ђу 
над ле жних ми ни стар ста ва ко ја 
да ју од ре ђе не са гла сно сти. 

За кљу чак је, да пре све га ИКС и 
ин же ње ри свих стру ка, на свим 
ни во и ма тре ба да се укљу че у да
љим ре ша ва њи ма про бле ма ти ке 
ве за не за ток из град ње МХЕ ко је 
су не дво сми сле но енер гет ска бу
дућ ност ОИЕ а по себ но хи дро ре
сур са ко ји је ве о ма при су тан на Ју
го и сто ку Ср би је а ко ји и по кри ва 
РЦ ИКС Ниш.

РЕ ГИ О НАЛ НИ
ЦЕН ТАР КРА љЕ ВО

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал
ног од бо ра Под сек ци је ди пло
ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра ор га ни зо ва на је струч на 
10. сеп тем бра по се та гра ди ли
шту мо ста пре ко Ибра у Кра

ље ву, ко ји ће по ве за ти град са 
на се љем Риб ни ца. На ме на мо
ста је, пре све га, рас те ре ће ње 
са о бра ћа ја ко ји се са да од ви
ја кроз сам цен тар гра да. Мост 
се на ста вља на са о бра ћај ни цу 
ко ју је овај ре ги о нал ни цен тар 
об и шао 2012. го ди не. Пре зен та
ци ју мо ста нам је пред ста вио 
Над зор ни ор ган ра до ва Бран
ко Ђо ко вић, дипл.грађ.инж. ис
пред Ди рек ци је за пла ни ра ње 
и из град њу гра да Кра ље ва, ко
ја фи нан си ра ком плет не ра
до ве из бу џет ских сред ста ва 
Гра да Кра ље ва. Пред ста вље на 
је ком плет на ме то до ло ги ја са
ме из град ње, као и тех но ло ги ја 
фун ди ра ња те ме ља, из ра да АБ 
сту бо ва и АБ гре да ко је ће но
си ти са о бра ћај ну кон струк ци ју. 
Та ко ђе је об ја снио тех но ло ги ју 
но ве ге не ра ци је код бе то ни ра
ња но се ћих гре да са мо ра зли
ва ју ћим бе то ном, ко ји се пр ви 
пут из во ди у Кра ље ву. Гра ди ли
ште мо ста пре ко Ибра по се ти ло 
је 34 чла но ва Ко мо ре, ди пло
ми ра них ин же ње ра, углав ном 
гра ђе вин ске стру ке, ко ји су би
ли за ин те ре со ва ни за овај ин
же њер ски по ду хват сво јих ко
ле га. Циљ по се те је упо зна ва ње 
ин же ње ра свих стру ка са ве ли
ким објек ти ма, са си сте ми ма 
град ње, но вим тех но ло ги ја ма 
бе то ни ра ња мон та жних но са
ча и град ње мо стов ских кон
струк ци ја.

Ре ги о нал ни од бор и Под сек ци је 
ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра ре а ли зо ва ла је 25. ок то бра 
пре да ва ње: „Ал тер на тив ни из во ри 
енер ги је – МХЕ у ра шком окру гу“ 
у са ли Ре ги о нал не при вред не ко
мо ре у Кра ље ву. Ово пре да ва ње је 
зна чај но за да љи рад свих чла но
ва Ко мо ре Ср би је, јер би овим про
јек ти ма мо гла би ти упо сле на це ла 
кра ље вач ка гра ђе вин ска опе ра ти
ва и оста ла при вре да, што би пре
вас ход но мно го зна чи ло за све 
чла но ве Ко мо ре са овог ре ги о на. 
Пре да вач Ми лу тин Ман дић, дипл.
грађ.инж.је при ка зао ком плет ну 
ма пу по окру зи ма об ра ђе не у сту
ди ји Ин сти ту та „Ја ро сла ва Чер на“ 

ко ја де фи ни ше нај бо ље ло ка ци је 
за град њу МХЕ. Та ко ђе је при ка
за на ма па са мог под руч ја Ра шког 
окру га ко ји има нај бо га ти је слив
но под руч је као основ ни пред у слов 
за град њу истих. Де таљ но је об ја
снио усло ве од из да ва ња ком плет
них са гла сно сти ко рак по ко рак, до 
до би ја ња гра ђе вин ске и упо треб не 
до зво ле, као и еко ном ску сту ди ју 
при ли ком ра да МХЕ – иоспо ру ка 
елек трич не енер ги је ЕД Ср би ји.

При сут ни су по ка за ли ин те ре со
ва ње за ову те му, ка ко про јек тан ти, 
пзво ђа чи, та ко и ин ве сти то ри, ко ји 
су и ука за ли на ак ту ел не про бле
ме у то ку про це са од при ку пља ња 
свих по треб них са гла сно сти, пре ко 
про јек то ва ња и из во ђе ња до при
кљу че ња на мре жу ЕД Ср би ја и сам 
по че так екс пло а та ци је. Ука за ли су 
на по тре бу одр жа ва ња три би не на 
ову те му, где би би ло по треб но при
су ство од го вор них из ЕД Ср би је, ка
ко би се раз ре ши ле мно ге ди ле ме 
у прак си.

Пре да ва њу је при су ство вао 39 
чла на Ко мо ре, ди пло ми ра них 
ин же ње ра пре те жно гра ђе вин
ске стру ке, а циљ пре да ва ња је – 
упо зна ва ње чла но ва Ко мо ре са 
по тен ци ја ли ма и огра ни че њи ма 
ко ри шће ња хи дро е нер гет ског по
тен ци ја ла ра шког окру га.

Да на 30. ок то бра у ор га ни за ци
ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци
је ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра одр жа но је пре да ва ње: 
„Ре гу ла ци ја и уре ђе ње оба ла ре ке 
Ибра у цен трал ној град ској зо ни 
гра да Кра ље ва“ у са ли Ре ги о нал не 
при вред не ко мо ре у Кра ље ву. Дра
ган Сто ја новћ, дипл.грађ.инж. Пре
да вач Дра ган Сто ја новћ, дипл.грађ.
инж. при ка зао је ком плет ну ре гу
ла ци ју де сне оба ле во до то ка ко ја је 
де фи ни са на про јек том пр ве фа зе 
и план за на ред ни вре мен ски пе
ри од да ље ре гу ла ци је ре ке. Та ко ђе 
је при ка зао уре ђе ње на си па оба ле 
ре ке ко ја не би има ла свр ху са мо 
од брам бе ног на си па од пла вље ња 
под руч ја, већ би слу жио и у ре кре
та ив не свр хе свих гра ђа на Кра ље
ва. Де таљ но је об ја снио де ша ва ња 
ко ја су пла ни ра на Про стор ним 
пла ном са ме ре гу ла ци је, као и сву 
до бро бит за све гра ђа не Кра ље ва. 
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Овај про је кат се свр ста ва у ве ће ин
ве сти ци о не пла но ве ко је би тра ја
ле бар на ред них 5 го ди на за при
ка за ну пр ву фа зу са ме ре гу ла ци је. 
Пре да ва њу је при су ство вао 27 чла
на Ко мо ре, ди пло ми ра них ин же
ње ра пре те жно гра ђе вин ске стру
ке, ко ји су би ли за ин те ре со ва ни за 
ову ак ту ел ну те му. Циљ пре да ва ња 
је био упо зна ва ње чла но ва Ко мо
ре али и ин сти ту ци ја си сте ма од
лу чи ва ња о по тре ба ма за ре гу ла
ци јом и уре ђе њем оба ла ре ке Ибра 
у цен трал ној град ској зо ни гра да 
Кра ље ва, зна чај за сам град и ње
гов из ла зак на ре ку, с об зи ром на 

све по тен ци ја ле ко је ре ка до но си. 
У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од

бо ра под сек ци је ди пло ми ра них 
гра ђе вин ских ин же ње ра ре ги о
нал ног цен тра Кра ље во, ор га ни зо
ва на је 5. но вем бра струч на по се та: 
„Ауто пут Бе о градЈу жни Ја дран – 
ба зе Та ко во и Бр ђа ни“ у Та ко ву.

Ауто пут Бе о градЈу жни Ја дран – 
ба зе Та ко во и Бр ђа ни ће по ве за ти 
Обре но вац и Пре љи ну у овој фа зи. 
На ме на је рас те ре ће ње са о бра ћа
ја Ибар ске ма ги стра ле и бр жа са
о бра ћај на ве за Бе о гра да са овим 

де лом цен трал не Ср би је. Пре зен
та ци ју из град ње ауто пу та и пра те
ћих обје ка та нам је пред ста вио је
дан од Над зор них ор га на на овим 
ра до ви ма Го ран Ду њић, дипл.грађ.
инж. ис пред „Ко ри до ра 11“. Уго
вор је ме ђу на род ног ка рат кте ра и 
скло пљен је са Азер беј џа ном и на
шим из во ђа чи ма . Пред ста вље на је 
ком плет на ме то до ло ги ја из град ње 
ауто пу та, као и тех но ло ги ја град ње 
над во жња ка са свим њи хо вим тех
нич ким ка рак те ри сти ка ма. Та ко ђе 
су нам по ка за ли град њу два ту не ла 
( за сва ку тра ку ауто пу та по себ но) 
са та ков ске стра не и за тим са бр

ђан ске стра не. Пред ста вље на нам 
је тех но ло ги ја град ње јед ног и дру
гог ту не ла са свом про бле ма ти ком 
ко ја пра ти из гра њу ова квих обје
ка та. У еки пи ко ја је по се ти ла Та
ко во би ло 24 чла но ва Ко мо ре, ди
пло ми ра них ин же ње ра углав ном 
гра ђе вин ске стру ке, ко ји су би ли 
за ин те ре со ва ни за ове ин же њер
ске по ду хва те сво јих ко ле га ко ји 
из во де ове ра до ве. Циљ ове по се
те је упо зна ва ње ин же ње ра свих 
стру ка са ве ли ким објек ти ма,са 
си сте ми ма град ње, тех но ло ги ја ма 

бе то ни ра ња но се ћих кон струк ци ја 
над во жња ка, ту не ла и пре но ше ње 
ис ку ства са ме град ње ових ка пи
тал них обје ка та.

Пре да ва ње: „При ме на „мо би ле 
мап пинг“ тех но ло ги је у при ку
пља њу и ко ри шће њу ге о про стор
них по да та ка“ ор га ни зо ва ли су 8. 
нов мбра Ре ги о нал ни од бо ра Под
сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра 
оста лих тех ни чих стру ка. Пре да
ва чи Др Ми ро слав Ку бу рић, дипл.
инж.ге од. и Ла зо Са ко вић, дипл. 
инж.ге од. су при ка за ли ком плет
ну сту ди ју из ра де ге о ски це на те
ре ну, ко је се са да са ку пља ју у ди

ги тал ном об ли ку, та ко да об ра да 
са ме ге о дет ске под ло ге у кан це
ла ри ји зах те ва ма ње вре ме на. Ово 
пре да ва ње је зна чај но за да љи рад 
свих тех нич ких стру ка Ко мо ре, јер 
при ме ном са вре ме них тех но ло ги
ја у ге о де зи ји до би ја ју се зна чај
не ин фор ма ци је ко је су бит не ка ко 
за про јек то ва ње свих вр ста обје ка
та, та ко и за из во ђе ње. При ку пља
ње про стор них по да та ка са те ре на 
елек трон ском тех но ло ги јом, до
би ја ју де таљ не ге о дет ске под ло
ге. Пре да ва њу је при су ство ва ло 32 
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чла на Ко мо ре, ди пло ми ра них ин
же ње ра свих стру ка, пре те жно ге о
дет ске стру ке, ко ји су би ли за ин те
ре со ва ни за ову ак ту ел ну те му.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног 
од бо ра Под сек ци је ди пло ми ра
них ин же ње ра елек тро тех ни ке 
одр жа но је 28. но вем бра пре да
ва ње: „Мо бил не ко му ни ка ци је у 
са вре ме ном по сло ва њу“ у са ли 
Ре ги о нал не при вред не ко мо ре у 
Кра ље ву. Пре да вач Вла дан Влај ко
вић, дипл.инж.ел. је об ја снио ко
је су све мо гућ но сти у ко ри шће њу 
мо бил не тех но ло ги је у обла сти ма 
свих стру ка. Та ко ђе је об ја снио ка
ко мо же да се ко ри сти мо бил на 
те ле фо ни ја пре ко ГПС И ГПРС си
сте ма , као и пред но сти ове са вре
ме не тех но ло ги је у сва ко днев ној 
при ме ни. Де таљ но је об ја снио на
чин кон тро ли са ња свих тех но ло
шких уре ђа ја и си сте ма у прав цу 
кон тро ле њи хо вог де таљ ног функ
ци о ни са ња, као и у кон тро ли са
о бра ћа ја.

Пре да ва њу је при су ство вао 32 
чла на Ко мо ре, ди пло ми ра них 
ин же ње ра пре те жно елек тро тех
нич ке стру ке, ко ји су би ли за ин
те ре со ва ни за ову ак ту ел ну те му. 
Чла но ви Ко мо ре су се упо зна ли са 
мо бил ним ко му ни ка ци о ним тех
но ло ги ја ма, мо гућ но сти ма пре
но са по да та ка у ци љу да љин ског 
упра вља ња и над зо ра ди стри бу
и ра ним си сте ми ма. Оче ки ва
ни ре зул тат је про ши ре ње зна ња 
про јек та на та, из во ђа ча ра до ва и 
ко ри сни ка о тех но ло ги ји и рас по
ло жи вој опре ми  за оба вља ње уда
ље ног над зо ра и упра вља ња ра ди 
оп ти ми за ци је ре ше ња у сва кој фа
зи ре а ли за ци је про јек та.

Да на 13. де цем бра у ор га ни за ци
ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци је 
ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре одр жа на је три би на: „Пре зен
та ци ја пла на ге не рал не ре гу ла ци је 
’Ма глич“. Мо де ра тор, Ми ло рад Ми
ла ди но вић, дипл.инж.арх. пред ста
вио је план ге не рал не ре гу ла ци је 
ста рог сред ње ве ков ног утвр ђе ња 
„Ма глич“. По себ но је на гла сио 
зна чај ове твр ђа ве за цео ре ги он 
у сми слу про спе ри те та ре ги о на у 
свим обла сти ма. С об зи ром да се 
на том про сто ру ра де већ идеј ни 

про јек ти за хи дро е лек тра не на 
Ибру у том под руч ју, зна чај ре ви та
ли за ци је са ме твр ђа ве као и до њег 
про сто ра би био у то ли ко бит ни
ји за уна пре ђе ње стан дар да свих 
ста нов ни ка на том про сто ру. Пре
да ва њу је при су ство ва ло 68 чла
но ва Ко мо ре, ди пло ми ра них ин
же ње ра свих стру ка, ко ји су би ли 
за ин те ре со ва ни за ову вр ло за ни
мљи ву те му. Та ко ђе се ве о ма кон
струк тив но ди ску то ва ло у по гле ду 
да ва ња пред ло га за раз ре ше ње ур
ба ни стич ког пла на под нож ја са ме 
твр ђа ве. Циљ ове три би не је упо
зна ва ње са спе ци фич но сти ма пла
ни ра ња и про јек то ва ња у око ли ни 
за штић ног кул тур ног до бра од из
у зет ног зна ча ја.На овом ре ла тив
но ма лом про сто ру у до ли ни Ибра, 
са свих стра на окру же ним сте но
ви тим бр ди ма,по треб но је уса гла
си ти усло ве за шти те,усло ве за из
град њу ибар ских хи дро е лек тра на 
и ам би ци о зни про је кат ло кал не 
са мо у пра ве за из град њу «Кра љев
гра да».

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од
бо ра Под сек ци је ди пло ми ра них 
гра ђе вин ских ин же ње ра 13. де
цем бра је одр жа на три би на: „Раз
ме на струч них ис ку ста ва сте че них 
у 2013ој го ди ни из свих обла сти 
тех нич ких стру ка“. Мо де ра то ри су 
би ли Све тла на Бог да но вић, дипл.
инж.ел., Је ле на Бо јо вић, дипл.грађ.
инж. и Го ран Цвет ков, дипл.маш.
инж. Том ре тро спек ти вом под нет 
је из ве штај од ра ђе них ак тив но сти 
у то ку го ди не са освр том на про
бле ма ти ку њи хо вих ре а ли за ци ја, 
што је био и основ ни мо тив одр
жа ва ња овог ску па. У то ку на став
ка три би не из не ти су пла но ви за 
ре а ли за ци ју да љих за јед нич ких 
ак тив но сти са ак цен том на ак ти
ви ра ње и при до би ја ње што ве ћег 
бро ја члан ства као и њи хо во уче
шће у да њем ра ду ових Ре ги о нал
них цен та ра. До нет је и оп шти за
кљу чак од свих уче сни ка, да би 
ова ква вр ста оку пља ња тре ба ло да 
пре ђе у тра ди ци о нал но оку пља ње 
што ве ћег бро ја чла но ва ИК Са са 
ових про сто ра, с об зи ром на ге о
граф ско под руч је на ком се на ла
зе ова три цен тра. Та ко ђе је за кљу
че но од стра не свих при сут них да 

ова кав на чин ра да ових цен та ра 
до при но си бо љој ме ђу соб ној ко
му ни ка ци ји и ин фор ми са но сти 
чла но ва због ге о граф ске по вр ши
не ко ју об у хва та ју ова три цен тра. 
Три би ну су про пра ти ли кра ље вач
ки ме ди ји, ко ји су сво је из ве шта је 
об ја ви ли у окви ру ин фор ма тив них 
еми си ја. До би је не су ин фор ма ци
је од гра ђа на, да се на са те лит ској 
те ле ви зи ји мо гао ви де ти из ве штај 
са овог ре тро спек тив ног до га ђа ја, 
што зна чи да је пре ва зи шао гра ни
це ло кал ног ску па.

Мо ра мо да ис так не мо да Ре ги
о нал ни цен тар Кра ље во оства ру
је ве о ма ддо бру са рад њу са ло
кал ним ме ди ји ма, па ско ро све 
њи хо ве ак ци је и ак тив но сти бе ле
же пре све га у елек трон ском фор
ма ту – ви део за пи сом. И још јед на 
на по ме на – сва пре да ва ња, три
би не, окру гли сто ли ви и ини до
га ђа ји, ор га ни зу ју се у са ли Ре ги
о нал не при вред не ко мо ре. На да мо 
се да та ква си ту а ци ја не ће тра ја
ти још ду го, јер ће у 2014. го ди ни 
Рги о нал ни цен тар Кра ље во до и ти 
„кров над гла вом“.

РЕ ГИ О НАЛ НИ
ЦЕН ТАР СУ БО ТИ ЦА

Ре ги о нал ни цен тар Су бо ти
ца ор га ни зо вао је две струч не 
екс кур зи је: 13. сеп тем бра по
се ту гра ди ли шту Глав не же
ле знич ке ста ни це у Бе чу, a 15. 
но вем бра Бу дим пе шти – но вој 
ли ни ји ме троа М4 и про јек ту 
ур ба не ре ге не ра ци је Кор вин 
про ме на де. 

Струч ни део по се те гра ди ли шту 
Глав не же ле знич ке ста ни це у Бе
чу са сто јао се из два де ла. Пр ви 
део је одр жан у згра ди Ба но ра
ме, ин фор ма тив ног цен тра ко ји 
пре ко ра зних ди ги тал них са др
жа ја упо зна је све за ин те ре со ва
не са про јек том. Пре да вач је био 
мр ХансКри сти јан Хајн чел, про
јект ме на џер. Украт ко је пред ста
вљен сам обје кат као и обим ин
тер вен ци ја у око ли ни ста ни це. 
На и ме, но ва Глав на же ле знич ка 
ста ни ца се, за јед но са но вим ко
мер ци јал ним и стам бе ним са др
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жа ји ма, на ла зи на ме сту не ка да
шње Ју жне же ле знич ке ста ни це у 
Бе чу. Аустриј ске же ле зни це су на 
том ме сту за у зи ма ле огром ну по
вр ши ну ко ја је, по што је би ла огра
ђе на зи до ви ма, оне мо гу ћа ва ла 
ко му ни ка ци ју из ме ђу 10. и 3. Беч
ког ди стрик та. На кон са да шњег 
ре ком по но ва ња, не са мо да ће се 
по ја ви ти но ви ко мер ци јал ни са
др жа ји (550.000 м2 по слов них про
сто ра) и стам бе не је ди ни це (њих 

5.500), већ ста ни ца по ста је пот
пу но про ход на, та ко да ће се два 
спо ме ну та де ла гра да мно го бо ље 
по ве за ти. Пр ви део оби ла ска за вр
шен је по се том па но рам ској плат
фор ми са ко је се пру жа од ли чан 
по глед на са др жа је о ко ји ма је би
ло ре чи, као и на цео град Беч. 

Дру ги део по се те од ви јао се на 
са мом гра ди ли шту Глав не же ле
знич ке ста ни це под вођ ством др 
Кар лаЈо ха на Хар ти га, глав ног 
во ђе про јек та ис пред Аустриј ских 
же ле зни ца. С об зи ром да се из у зет
но ин си сти ра на ме ра ма за шти те 
на ра ду, сви уче сни ци по се те су до
би ли ком пле те за штит не опре ме: 
чи зме, шле мо ве и пр слу ке. Оби ла

зак је за по чет де лом ста ни це ко ји 
је већ у функ ци ји. То су че ти ри ко
ло се ка на ко ји ма за са да са о бра
ћа ју са мо до ма ћи во зо ви, а од 6. 
де цем бра 2014. го ди не пла ни ран 
је за вр ше так и пре о ста лих шест. 
Ова ко та чан да тум за вр шет ка ра
до ва усло вљен је чи ње ни цом да је 
ова ста ни ца бу ду ће чво ри ште три 
ве ли ка, па не вроп ска же ле знич ка 
ко ри до ра (Па ризБра ти сла ва, Ати
наДре зден, ГданскВе не ци ја), а 6. 

де цем бра сту па на сна гу зим ски 
ред во жње и до та да све мо ра би
ти спрем но. Др КарлЈо хан Хар тиг 
је за тим про вео гру пу по са мом 
гра ди ли шту: ко ло се ци ма и же ле
знич ким пе ро ни ма на ко ји ма се 
сад ра ди, под зем ној га ра жи са 630 
пар кинг ме ста, про сто ру на ко јем 
ће се на ла зи ти тр жни цен тар по
вр ши не 20.000,00 м2 чи је уре ђе ње 
кре ће сле де ће го ди не, сер ви сним 
про сто ри ја и ма и ве зним де ло ви
ма. Ус пут је од го ва рао на по ста
вље на пи та ња па се та ко мо гло 
са зна ти да је укуп на вред ност ин
ве сти ци је у са му ста ни цу ми ли ја
ра ду евра, с тим да су Аустриј ске 
же ле зни це про да јом зе мљи шта уз 

ста ни цу ко мер ци јал ним ин ве сти
то ри ма, за ра ди ле око 350 ми ли о на 
евра ко ји су уло же ни у из град њу. 
Укуп на вред ност ин ве сти ци је са 
окол ном ко мер ци јал ном и стам
бе ном из град њом при ват них ин
ве сти то ра је око че ти ри ми ли јар де 
евра. О Беч кој глав ној же ле знич
кој ста ни ци на по ме ну тој ло ка ци
ји, се рас пра вља ло по след њих 30 
го ди на, а у ко на чан по сао се кре
ну ло фор мал но, пи смом о на ме

ра ма из ме ђу аустриј ског Ми ни
стар ства тран спор та, гра да Бе ча и 
Аустриј ских же ле зни ца. Пре јед
не де це ни је, 2003. го ди не, за вр шен 
је ма стер план, а про јек то ва ње је 
тра ја ло од 2005. до 2009. го ди не. У 
про јек то ва њу су уче ство ва ла три 
ар хи тек тон ска би роа и шест кон
сул тант ских фир ми, а за ни мљи во 
је да је, иако су да ту ми би ли чвр
сто од ре ђе ни, одо брен про ду же так 
ро ка за про јек то ва ње за го ди ну да
на, да би се про је кат кон со ли до
вао. Ре зул тат је тај да по сто ји вр
ло ма ло од сту па ња од про јек та и 
у фи нан сиј ском и у из во ђач ком 
сми слу. Ина че, но ва ста ни ца је 
про јек то ва на та ко да 2025. го ди не 

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
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мо же да при хва ти 150.000 пут ни
ка днев но.

Два ме се ца ка сни је, 15. но вем
бра, ор га ни зо ва на је струч на по се
та/екс кур зи ја Бу дим пе шти. Пр ви 
део по се те одр жан је у згра ди Ин фо 
цен тра Ди рек то ра та про јек та ме
троа, на тр гу Ете ле у Бу дим пе шти, 
а ор га ни зо ван је уз по моћ Аго те 
Чу ке из Слу жбе за од но се с јав но
шћу Ди рек то ра та. Ин же њер Са болч 
Не мет нам је украт ко пред ста вио 
исто ри јат но ве ме тро ли ни је (М4), 
про јек те и струк ту ру до де ље них 
уго во ра из во ђа чи ма. Укуп на вред
ност ра до ва је 452 ми ли јар де фо
рин ти. За тим је пред ста вље на са
ма ли ни ја ме троа M4, ду жи не 7,4 
км, са де сет ста ни ца ко је су за са да 
из гра ђе не и пред ви ђе ним про ду
же њи ма ли ни је. Ста ни це се на ла
зе и на бу дим ској и на пе штан ској 
стра ни гра да, са де лом ту не ла ис
под Ду на ва. Но ве гар ни ту ре во зо ва 
ко је ће се ко ри сти ти на овој ли ни ји 
ће би ти пот пу но ауто ма ти зо ва не и 
без во за ча. На кон за вр шет ка пре
зен та ци је, до ма ћи ни су нас од ве ли 
до нај бли же ста ни це ме троа, ста

ни це Би каш парк ко ја је у пот пу но
сти за вр ше на, тех нич ки при мље
на и спрем на да у мар ту сле де ће 
го ди не, ка да је пред ви ђен по че так 
ра да но ве ли ни је, при ми пут ни ке. 
Ту смо се упо зна ли са на чи ном 
функ ци о ни са ња јед не ме тро ста
ни це, а нај ве ћа па жња по све ће на 
је за шти ти од по жа ра и на чи ни ма 
ева ку а ци је пут ни ка ако до по жа
ра ипак до ђе. 

У дру гом де лу про гра ма по се
ти ли смо про је кат ур ба не ре ге не
ра ци је Кор вин у бу дим пе штан
ском квар ту Јо жеф ва рош. Ту нас је 
глав ни ар хи тек та Га бор Ра два њи 
из фир ме Fu tu real, ко ја сто ји иза 
овог про јек та, про вео кроз не ко
ли ко обје ка та ко ји чи не овај ком
плекс. Јо жеф ва рош је ста ри кварт 
са ло ше одр жа ва ним ста рим згра
да ма и ви ше спрат ни ца ма из 70
их го ди на про шлог ве ка, па град у 
скло пу јав но–при ват ног парт нер
ства же ли да га ожи ви. Тре нут но је 
из гра ђен мо де ран тр жни цен тар, 
уре ђен трг и ше та ли ште, из гра ђе
ни по слов ни и стам бе ни про сто
ри, та ко да се крај од не ка да шње 

спа ва о ни це пре тва ра у ди на мич ну 
че тврт. То ком обилaска упо зна ти 
смо са мно гим са вре ме ним ар хи
тек тон ским и ин ста ла тер ским ре
ше њи ма.

Ор га ни за ци о ни од бор, у ко ме су 
би ли Бран ки ца Оп се ни ца и Ни
ко ла Ва си ље вић, обо је дипл. грађ. 
инж., сма тра да су обе струч не 
по се та би ле вр ло успе шне и да су 
чла но ви ИКС из Ре ги о нал ног цен
тра Су бо ти ца, има ли при ли ку да 
се упо зна ју са два ве ли ка ин фра
струк тур на про јек та, Глав на же ле
знич ка ста ни ца са окол ном ери
јом у Бе чу, од но сно, ме тро ли ни ја 
М4 у Бу дим пе шти, као и са ур ба
ном ре ге не ра ци јом Кор вин про
ме на де, прет ход но за пу ште ног 
квар та уз при ме ну но вих ар хи
тек тон ских, ур ба ни стич ких и ин
ста ла тер ских ме ра.

На кра ју, али не ма ње бит но, Ор
га ни за ци о ни од бор се за хва љу је 
Тр го вин ском оде ље њу при Ам ба са
ди Ре пу бли ке Аустри је у Бе о гра ду, 
Ан дре а су Хај ден та ле ру, са вет ни
ку Тр го вин ског оде ље ња и ње го
вој по моћ ни ци Мар ти ни Јан ко вић, 
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на по мо ћи око ор га ни за ци је и ре
а ли за ци је по се те Бе чу, од но сно, те 
ко ле га ма Ти бо ру Агоу, дипл. грађ. 
инж и Ка ро љу Тер те ли ју, дипл. 
инж. арх. на рав но, чла но ви ма ИКС 
на ве ли ком тру ду ко ји су уло жи ли 
при ли ком пре во ђе ња са ма ђар ског 
на срп ски је зик, ка ко би свим уче
сни ци ма ове струч не по се те омо
гу ћи ли пра ће ње про гра ма.

 Бран ки ца Оп се ни ца

Да на 18. ок то бра у ор га ни за ци
ји Ре ги о нал ниг од бо ра Под сек ци
је ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра одр жа но је пре да ва
ње: „При ме на виј ча них ве за код 
ар ми ра но бе тон ских мон та жних 
сту бо ва и гре да, код мон та жног и 
мо но лит ног на чи на из град ње. За
ме на бе тон ских кон зо ла скри ве
ним че лич ним кон зо ла ма“. Пре
да вач је био Жолт Ко кре хел, дипл.
грађ.инж.

Ве зе мон та жних сту бо ва за те
мељ ну кон струк ци ју по пра ви лу 
се ра ди при ме ном мон та жних или 
мо но лит них ар ми ра но бе тон ских 
ча ши ца. У по је ди ним слу ча је ви ма 
по ста вља се зах тев да се из бег не 
при ме на ча ши ца (нпр. до њи ни
во под зем не ета же – про блем ре
ша ва ња во до не про пу сно сти до ње 
пло че у слу ча ју при ме не те мел них 
ча ши ца). 

Исто та ко по ја вљу ље се зах тев за 
на ста вак мон та жног сту ба на мон
та жни стуб или на мо но лит ну до
њу кон струк ци ју. Ови про бле ми се 
мо гу јед но став но ре ши ти при ме
ном ми ни мум че три си дре них ви
ја ка и па пу ча сту бо ва са ко јим се 
оства ру је кру та ве за, екви вал не тан 
мо но лит ној ве зи или ве зи при ме
ном ча ши ца. 

У до њу мо но лит ну кон струк ци ју 
– те мељ на пло ча, те мељ ни ја стук 
те ме ља са ма ца, до њи мо но лит
ни стуб, итд. – угра ђу ју се си дре
ни виј ци ко ји мо гу би ти крат ки 
или ду гач ки. Крат ки се при ме њуј 
код пло ча док ду ги тип се при ме
њу је код мо но лит них сту бо ва. По
сто ји мо гућ ност и ди рект не уград
ње си дре них ви ја ка у гла ву ши па 
при ду бо ком фун ди ра њу, чи ме се 
из бе га ва из вед ба над глав не кон
струк ци је и по ста вља ње ча ши це. 

У мон та жни стуб се угра ђу ју па пу
че сту бо ва ко је се по ста вља љу за
јед но са ар ма ту ром сту ба у опла
ту. Око па пу ча сту бо ва по треб но 
је угра ди ти до дат ну ар ма ту ру 
пре ма зах те ви ма за од го ва ра ју
ћи тип па пу че. На кон што се стуб 
из ве де, на гра ди ли шту се мон ти
ра на угра ђе не и ни ве ли са не си
дре не виј ке. Кад се стуб до ве де у 
про јек то ва ни по ло жај (на про јек
то ва ни ни во и у вер ти кал ност у 
два ор то го нал на прав ца) при чвр
шћи ва ње се вр ши под ло шка ма и 
ма ти ца ма. При те за ње ма ти ца се 
вр ши обич ним ви ла стим кљу ће ви
ма и ма лим че ки ћем или мо мент 
кљу чем. На кон што је стуб мон ти
ран – пре на став ка мон та же до
дат них еле ме на та ко ји се осла ња
ју на стуб – оба ве зно се ве за сту ба 
под ли ва не ску пља љу ћим ви со ко
ква ли тет ним под лив ним ма те ри
ја лом чи ја чвр сто ћа је јед не кла се 
ве ћа од про јек то ва не чвр сто ће сту
ба. Ова ко из ве де не ве за се по на ша 
у пот пу но сти као мо но лит ни ар
ми ра но бе тон ски пре сек ко ји је у 
мо гућ но сти да пре у зме и мо мен
те са ви ја ња у пре се ку. У слу ча је
ви ма ка да су сми ћу ће си ле ве ли ке 
на спо ју сту ба и до ње кон струк ци је 
мо ра се пред ви де ти уград ња сми
ћу ћег еле мен та у ви ду мо жда ни ка 
од че лич ног про фи ла.

Про ра чун ве за се мо же из вр ши ти 
бес плат ним про ра чун ским про гра
мом Pe ik ko De sig ner за про ра чун 
ве за. Ко ри снич ки па нел је ве о ма 
јед но ста ван и по треб но је ре дом 
уне ти зах те ва не по дат ке и на кра
ју се до би ја из ве штај са ди ја гра
мом но си во сти са мог сту ба и виј
ча не ве зе, где је по тре бан услов да 
ве за увек бу де ја ча од сту ба. Про
ра чун се вр ши за две фа зе и то: фа
за мон та же и фа за екс пло а та ци је. 
Ста тич ки ути ца ји мо ра ју би ти од
ре ђе ни на осно ву те о ри је ИИ. ре
да као што је исто то узет у об зир 
код ди мен зи о ни са ња са мог сту ба 
на ме сту ве зе.

Ве за из ве де на си дре ним виј ци
ма ХПМ и па пу ча ма ти па ХПКМ су 
по год ни за при ме ну у се и змич ким 
под руч ји ма јер су пре ма из вр ше
ним ис пи ти ва њи ма по ка за ла ве
о ма до бру дук тил ност. Про ра чун 

ве за се вр ши у скла ду са од ред ба
ма ЕН 1998, где су про пи са на од
го ва ра ју ћи ко е фи ци јен ти пре ди
мен зи о ни сња ве зе у за ви сно сти од 
про јек то ва ног ни воа дук тил но сти 
кон струк ци је. Виј ча ним ве за ма се 
мо гу из во ди ти и сту бо ви под на
ги бом, да се оформ љу љу кру те ве
зе на ме сти ма где се кла сич ним 
на чи ном из вед бе мон та жне кон
струк ци је то ни је мо гу ће. Мо гу се 
про јек то ва ти кру ти ра мо ви (ве за 
мон та жне гре де са сту бом ко ји је 
мо мент но от по ран) у два ор то го
нал на прав ца на јед ном сту бу. При
ме на виј ча них ве за и на чин кон
стру и са ња ве за је флек си бил на и 
њи хо ва при ме на је ра зно вр сна и 
раз ли ку је се од слу ча ја до слу ча ја 
пре ма зах те ву од стра не про јек тан
та кон струк ци је.

При сут ни ин же ње ри упо зна ти су 
са при ме ном виј ча них ве за и на
чи ном кон стру и са ња, те њи хо вом 
при ме ном и раз ли ка ма од слу ча ја 
до слу ча ја ,пре ма зах те ву од стра не 
про јек тан та кон струк ци је.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од
бо ра Под сек ци је ди пло ми ра них 
гра ђе вин ских ин же ње ра одр жа но 
је пре да ва ње: „Из ра да про пу ста 
за ми гра ци ју сит них жи во ти ња у 
окви ру за шти ће не зо не спе ци јал
ни ре зер ват при ро де “Лу да шко је
зе ро” у ата ру из ме ђу на се ља Хај
ду ко во и Па лић, а пре ма усло ви ма 
По кра јин ског за во да за за шти ту 
при ро де“. 

РЕ ГИ О НАЛ НИ
ЦЕН ТАР КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног 
од бо ра Под сек ци је ди пло ми
ра них гра ђе вин ских ин же ње
ра 6. сеп тем бра ор га ни зо ва на 
је струч на по се та гра ди ли шти
ма на Ко ри до ру X, крак Ц. кон
крет но – Оби ла зни ци око Ди ми
тров гра да на ко јој су два ту не ла 
По гон и Пр жој на па ди на. 

На ша де ле га ци ја, ко ју су чи ни ли 
пред став ни ци свих под сек ци ја из 
Ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац је 
ср дач но при мље на од стра не пред
став ни ка гра ди ли шта (ис пред ин
ве сти ти ра „Ко ри до ра Ср би је“ – Не
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над То мић дипл.грађ.инж. а у име 
Над зор ног ор га на – Са ша Ми цић 
дипл.грађ.инж из фир ме EP TI SA) 
ко ји су нас упо зна ли са про јект ном 
до ку мен та ци јом, усло ви ма на гра
ди ли шту и тех нич ким ка рак те ри
сти ка ма обје ка та.

Оби ла зни ца око Ди ми тров гра
да са свим сво јим објек ти ма пред
ста вља вр ло зна ча јан про је ка та у 
окви ру Ко ри до ра X. Ге о стра те шки 
ка рак тер оби ла зни це, сло же ност 
про бле ма у свим фа за ма ре а ли за
ци је про јек та и ве ли ка ва ри ја бил
нос обје ка та, по ме ну то гра ди ли ште 
свр ста ва у ред тре нут но нај зна чај
ни јих. Са ма Оби ла зни ца око Ди ми
тров гра да пред ста вља за вр ше так 
при па да ју ћег де ла ко ри до ра X ло
ци ра ног у Ср би ји, и као део Европ
ске ко му ни ка ци је пред ста вља вр ло 
зна ча јан са о бра ћај ни пра вац. Због 
са ме мор фо ло ги је те ре на и ње го
вог ге о тех нич ког са ста ва зах те ва ла 
ве ли ку ва ри ја бил ност пре вас ход

но у про јек то ва њу, а нај зах тев ни
ја је у фа зи гра ђе ња. На „ли цу ме
ста“ на ша де ле га ци ја се упо зна ла 
са тех но ло ги јом гра ђе ња ту не ла и 
оста лих обје ка та, са ис ку стви ма и 
про бле ми ма у то ку град ње, си сте
ми ма и на чи ни ма град ње. Зна чај 
ове струч не по се те је ини ци јал на 
еду ка ци ја ин же ње ра на објек ти
ма ко ји се у но ви јој прак си рет ко 
про јек ту ју и из во де, што због сво
је сло же но сти, што због вред но сти 
ин ве сти ци је.

Да на 27. сеп тем бра у ор га ни за
ци ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек
ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра одр жа на је пре зен та
ци ја За ко на о јав ним на бав ка ма, 
у све ча ној са ли Ре ги о нал не при
вред не ко мо ре у Кра гу јев цу.

Увод ну реч је има ла Је ле на Бо
јо вић, дипл.грађ.инж. пред сед ник 
Ор га ни за ци о ног од бо ра, уво де ћи 
при сут не у те му, ис та кав ши да је 
За кон о јав ним на бав ка ма сту пио 

на сна гу 6. ја ну а ра, али је прак
тич но по чео да се при ме њу је од 1. 
апри ла 2013.го ди не. 

През ентерka За ко на о јав ним на
бав ка ма је би ла Љу бин ка Ко ва че
вић, дипл.ецц. ко ја је ука за ла да 
је ње гов при о ри тет су зби ја ње пре
го ва рач ких по сту па ка, ко ји ће се 
ко ри сти ти са мо у нај не оп ход ни
јим си ту а ци ја ма. Пре го ва рач ки 
по ступ ци јав них на бав ки до сти
гли су огром не раз ме ре про шле 
го ди не, ка да је 34 од сто уго во ра 
за кљу че но на тај на чин, од ко јих 
48 од сто са са мо јед ним по ну ђа
чем, што је нај не кон ку рент ни је. 
Она је по ру чи ла на ру чи о ци ма да 
из бе га ва ју пре го ва рач ке по ступ
ке, јер ће до би ја ти углав ном не га
тив но ми шље ње Упра ве за јав не 
на бав ке, осим у слу ча је ви ма ка
да по сто ји јак раз лог за по кре та
ње та квог по ступ ка. У дру гом квар
та лу про шле го ди не, на ста ви ла је 
пре зен тер ка, у из бор ном пе ри о ду, 

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”
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хит не јав не на бав ке до сти гле су 8,7 
ми ли јар ди ди на ра, од ко јих је 83 
од сто или 7,2 ми ли јар де ди на ра, 
би ло не ре гу лар но. Љу бин ка Ко ва
че вић је ре кла да но ви За кон о јав
ним на бав ка ма, ко ји се при ме њу је 
од 1. апри ла по ја ча ва над ле жно сти 
упра ве и до но си низ но ви на, ме
ђу ко ји ма је го ди шњи план јав них 
на бав ки, та ко да сва ки на ру чи лац 
тре ба нај ка сни је до 31. ја ну а ра да 
га до ста ви упра ви и Др жав ној ре
ви зор ској ин сти ту ци ји. На ру чи лац 
по себ но, у пла ну на бав ки, по себ
но на во ди раз ло ге и оправ да ност 
сва ке по је ди нач не на бав ке и на
чин на ко ји је утвр дио про це ње ну 
вред ност јав не на бав ке. План на
бав ке у елек трон ском об ли ку на
ру чи лац до ста вља Упра ви за јав
не на бав ке и Др жав ној ре ви зор ској 
ин сти ту ци ји у ро ку од де сет да на 
од да на до но ше ња, а ду жан је да 
до 31. мар та те ку ће го ди не, са чи ни 
из ве штај о из вр ше њу пла на на бав
ки за прет ход ну го ди ну, ко ји до ста
вља тим ин сти ту ци ја ма. 

Циљ овог пре да ва ња/пре зен та
ци је био је да по ну ђа че и на у ру
чи о це ин фор ми ше мо о но ви на ма 
у обла сти јав них на бав ки и о уса
гла ша ва њу срп ског за ко но дав ства 
са про пи си ма Европ ске уни је.

Че ти ри не де ље ка сни је, 24. ок то
бра Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра оста лих тех нич ких стру ка, 
та ко ђе је ор га ни зо ва ла пре зен та
ци ју/пре да ва ње о За ко на о јав ним 
на бав ка ма, у све ча ној са ли Ре ги о
нал не при вред не ко мо ре у Кра гу
јев цу. Увод ну реч је из нео Стан ко 
Бо жи ло вић, дипл.инж.ге од. пред
сед ник Ре ги о нал ног од бо ра под
сек ци је МСИР уво де ћи при сут не у 
те му пре да ва ња, док је пре зен тер 
био Ни ко ла Ми ле тић, дипл.инж са
о бра ћа ја. Пре да ва ње/пре зен та ци ја 
се, прак тич но, по за ба ви ла по чет
ком из ра де Стра те ги је раз во ја са о
бра ћа ја Кра гу јев ца. Ми ле тић је дао 
опис са ме из ра де, као и за кључ ке у 
ви ду ева лу а ци је са ме стра те ги је, те 
пред ста вља ње мо де ла мо ни то рин
га. Об ја снио је ка кав је зна чај са о
бра ћа ја ног сек то ра за уку пан дру
штве но – еко ном ски раз вој гра да. 
Ина че, град Кра гу је вац от по чео је 
про цес из ра де Стра те ги је раз во ја 

са о бра ћа ја уз по моћ Про гра ма по
др шке оп шти на ма IPA 2007 (MSP 
IPA 2007) ко ји фи нан си ра Европ
ска уни ја. На осно ву Ме мо ран ду ма 
о раз у ме ва њу пот пи са ном из ме ђу 
гра да Кра гу јев ца и Про јек та MSP 
IPA 2007, ко јим су од ре ђе ни де та
љи тех нич ке по др шке ко ју Про је кат 
пру жа гра ду Кра гу јев цу, Скуп шти
на Гра да Кра гу јев ца до не ла је Од
лу ку о ини ци ра њу про це са из ра де 
Стра те ги је раз во ја са о бра ћа ја. 

Стра те ги ја раз во ја са о бра ћа ја 
гра да Кра гу јев ца ра ђе на је у ци
љу утвр ђи ва ња тре нут ног ста ња 
са о бра ћа ја на те ри то ри ји Гра да, 
иден ти фи ко ва ња бу ду ћих по тре
ба, утвр ђи ва ња же ље ног ста ња у 
пе ри о ду од де сет го ди на и на чи
на ко ји ма се же ље но ста ње мо же 
по сти ћи. Из ра дом Стра те ги је раз
во ја са о бра ћа ја, сек тор са о бра ћа
ја по сма тран је као би тан еле мент 
ко ји пра ти али и кре и ра усло ве за 
це ло ку пан дру штве но – еко ном ски 
раз вој гра да.

По се бан по зи ти ван аспект одр
жа ног пре да ва ња/пре зен та ци је 
ле жи у чи ње ни ци да су му при су
ство ва ли пред став ни ци ло кал них 
са мо у пра ва (Кру ше вац и Вр њач ка 
Ба ња) ко ји се упра во на ла зе на по
чет ку про це са из ра де ова квог до
ку мен та у сво јим оп шти на ма, те су 
ре ал ним пи та њи ма на ко ја су до
би ли кон струк тив не од го во ре, да
ли пре да ва њу из ра зи ту прак тич ну 
функ ци о нал ност.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од
бо ра Под сек ци је ди пло ми ра них 
ин же ње ра елек тро тех ни ке одр жа
но је 20. но вем бра у све ча ној са ли 
Ре ги о нал не при вред не ко мо ре у 
Кра гу јев цу пре да ва ње: „При кљу че
ње со лар них елек тра на у ди стри
бу тив ни си стем „Елек тро шу ма ди
је“ Кра гу је вац“.

У увод ном де лу пре да ва ња ука
за но је на нео п ход ност по пу ла ри
за ци је из град ње об но вљих из во ра 
енер ги је у Ср би ји, са на гла ском 
на со лар не си сте ме, ко ји ће се све 
ви ше ко ри сти ти за про из вод њу и 
ди стри бу ци ју елек трич не енер ги
је у ур ба ним сре ди на ма, са тен ден
ци јом, да по це ни по ста ну кон ку
рент ни це на ма енер ги је до би је не 
кон вен ци јал ним тех но ло ги ја ма, 

на ро чи то због из у зет них при род
них усло ва.

Усле ди ла је ана ли за про це ду
ре „Од иде је за из град њу со лар не 
елек тра не до ње не ре а ли за ци је“ 
и сти ца ње ста ту са по вла шће ног 
про из во ђа ча, то јест, пра ва про да
је енер ги је из ОИЕ по по вла шће
ним це на ма, са освр том на за кон
ску ре гу ла ти ву. За тим су де таљ но 
опи са не „Оп ште прав не од ред ни
це за до би ја ње ста ту са по вла шће
ног про из во ђа ча“, као и раз ли ке у 
про це ду ри у за ви сно сти од ин ста
ли ра не сна ге со лар них па не ла, од
но сно, по себ ни слу ча је ви из град ње 
со лар них ће ли ја.

У за вр шном де лу из ла га ња ана
ли зи ра ни су нај ва жни ји ути ца ји: 
ди стри бу и ра них из во ра на гу бит
ке у мре жи, из во ра на на пон ске 
при ли ке, ди стри бу и ра них из во ра 
на ква ли тет елек трич не енер ги је, 
као и шта обез бе ђу је „по лаз“ за из
да ва ње ми шље ња/усло ва за при
кљу че ње, а по из град њи и одо бре
ња за при кљу че ње ма лих со лар них 
елек тра на (МСЕ) на елек тро енер
гестски си стем ЕД „Елек тро шу ма
ди ја“ Кра гу је вац. Пре ма За ко ну о 
енер ге ти ци, опе ра тор ди стри бу
тив ног си сте ма (ОДС) је оба ве зан 
да пре у зме сву про из ве де ну енер
ги ју из об но вљи вих из во ра.

Нај ве ћи иза зов пла ни ра њу и 
упра вља њу ди стри бу тив ном мре
жом пред ста вља ће ве ли ки број 
ди стри бу и ра них из во ра ко ји, ина
че па сив ну ди стри бу тив ну мре жу 
пре тва ра ју у ак тив ну. Ак тив на ди
стри бу тив на мре жа, у ко јој се ин
тен зив но при ме њу ју ин фор ма ци
о не тех но ло ги је и ауто ма ти за ци ја 
је На пред на/Па мет на мре жа. По
ве ћа ње уде ла ди стри бу и ра не про
из вод ње ме ња кон вен ци о нал не 
на чи не пла ни ра ња и упра вља ња 
мре жом. С јед не стра не, ди стри бу
и ра ни из во ри ће пла ни ра ње учи
ни ти још сло же ни јим, док с дру ге 
стра не, оста ле функ ци о нал но сти 
мре же омо гу ћа ва ју при хва та ње 
ди стри бу и ра них из во ра и од ла га
ње ула га ња у по ве ћа ње ка па ци те
та мре же.

По себ но охра бру је ве о ма до бар 
од зив за ин те ре со ва них струч ња
ка за упо зна ва ње са кон крет ним 
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про бле ми ма ко ји су мо гу ћи у про
це су ре а ли за ци је из град ње ма лих 
со лар них елек тра на (МСЕ). Раз ја
шње не су све не до у ми це у про це
ду ра ма за ре а ли за ци ју из град ње 
со лар не елек тра не, као и ње не екс
пло а та ци је. Оства рен ин тер ак тив
ни при ступ те ми и раз ви је на вр ло 
кон струк тив на ди ску си ја, ко ја се 
на ста ви ла и у не фор мал ном дру
же њу, не по сред но по сле.

Да на 3. де цем бра у ор га ни за ци
ји Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци је 
ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке одр жа на је, у све ча ној са
ли Ди рек ци је за ур ба ни зам у Кра
гу јев цу, три би на „Тех нич ки при јем 
обје ка та“. О те ми је као увод ни чар 

ис црп но го во рио мр Ми ло мир По
по вић, дипл.грађ.инж. па то ње го
во из ла га ње, у ин те грал ном фор
ма ту, до но си мо у ру бри ци Стру ни 
ра до ви. 

РЕ ГИ О НАЛ НИ
ЦЕН ТАР ЧА ЧАК

Да на 11. ок то бра, а у ор га
ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо
ра Под сек ци је ди пло ми ра них 
гра ђе вин ских ин же ње ра ор га
ни зо ва на је струч на по се та по 
на зи вом – „Оби ла зак гра ди ли
шта: Ауто пут – Ко ри дор 11 у зо
ни пе тље “Та ко во” код Гор њег 
Ми ла нов ца“.

Ин же ње ри из Гор њег Ми ла нов
ца, Чач ка, Лу ча на, По же ге, Ужи ца, 
Но ве Ва ро ши, При је по ља и Кра гу
јев ца има ли су при ли ку да са сво
јим до ма ћи ни ма раз го ва ра ју о Ко
ри до ру 11, а по себ но о ра до ви ма на 
де о ни ци 2, од Ди ћа (Љиг) до Пре
љи не (Ча чак). 

По ло жај цен трал ног кам па је на 
ме сту бу ду ће „пе тље Та ко во“ ко јом 
ће се ста нов ни ци оп шти не Гор њи 
Ми ла но вац при кљу чи ти на овај 
ва жан ин фра струк тур ни обје кат. 
Ова де о ни ца је по де ље на на три 
сек то ра, укуп не ду жи не 40,6 ки ло
ме та ра. На њој је пред ви ђе но око 
80 мо сто ва и шест ту не ла, од ко јих 
су се, овом при ли ком, ко ле ге упо

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
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знал ле са ра до ви ма на мо сту Са ви
нац, ду жи не око 600 ме та ра и дво
цев ним ту не лом Ша ра ни , ду жи не 
990 ме та ра. Дуж ове тра се се вр ши 
и из ме шта ње и уре ђе ње ко ри та ре
ка, дуж ко јих је тра са пу та. 

По себ ну па жњу при ву кли су де
та љи из во ђе ња ра до ва, као и ан
га жо ва на ме ха ни за ци ја и око 1800 
за по сле них рад ни ка не ко ли ко до
ма ћих фир ми. Ме наџ мент је из 
Азер беј џа на и Тур ске, а над зор, 
за са да, во де ин же ње ри ''Ко ри до
ра Ср би је''. 

Циљ ове по се те је био да се ин
же ње ри ра зних стру ка упо зна ју са 
ди на ми ком и тех но ло ги јом ра да 
на ауто пу ту, са по себ ним освр том 
на оте жа не усло ве ра да с об зи ром 
на мор фо ло ги ју те ре на и пре но ше
ње/при хва та ње ис ку ста ва са гра
ди ли шта.

РЕ ГИ О НАЛ НИ
ЦЕН ТАР ВА љЕ ВО

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног 
од бо ра Под сек ци је ди пло ми ра
них ин же ње ра оста лих тех ни
чих стру ка 29. но вем бра одр
жан је 7. тра ди ци о нал ни скуп 
са те мом – „Ге о ло шке и ин же
њер ско ге о ло шке под ло ге као 
са став ни део про стор них и ур
ба ни стич ких пла но ва Ге о тех
нич ке под ло ге као са став ни 
део глав них гра ђе вин ских про
је ка та“. Скуп је имао три де ла 
са укуп но 11 те ма/пре да ва ња, 
а све се до га ђа ло у са ли хо те ла 
„Див чи ба ре“ на Див чи ба ра ма. 

На Ску пу су уче ство ва ли ди пло
ми ра ни ин же ње ри ге о ло ги је – за 
ге о тех ни ку, ин же ње ри ар хи тек
ту ре – пла не ри, ур ба ни сти и про
јек тан ти, гра ђе вин ски ин же ње ри 
– кон струк то ри и пред став ни ци 
ур ба ни стич ких слу жби из оп шти
на. У ра ду Ску па уче шће су узе
ли и пред став ни ци Ми ни стар ства 
за при род не ре сур се, ру дар ство и 
про стор но пла ни ра ње и Ге о ло шки 
ин спек тор РС, као и чла но ви Скуп
шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
– Ми лан Пе тро вић дипл.инж.грађ. 
и Не над Кр сти во је вић дипл.инж.
грађ. обо ји ца из Ва ље ва.

У пр вом де лу ре а ли зо ва не су 
две те ме: „Осно ве ге о тех нич ког 
про јек то ва ња пре ма ЕЦ стан дар
ди ма – плит ко и ду бо ко фун ди ра
ње“, пре да вач др Дра го слав Ра кић, 
Ру дар ско ге о ло шки фа кул тет Бе о
град, Де парт ман за ге о тех ни ку и 
„Ге о ба зе и ње на ин пле мен та ци ја 
ур ба ни стич ком пла ни ра њу Бе о
гра да“, аутор ке Ве сне Та хов, дипл.
инж.ге о ло ги је из За во да за ур ба
ни зам Бе о гра да. 

Дру ги део 7. ску па био цен трал
ни и нај ва жни ји јер је у окви ру ње
га пре зен ти ра но се дам те ма. Пр ва 
је би ла „Им пле мен та ци ја стан дар
да SRPS ISO/IEC 17025:2006 у ла бо
ра то риј ској ге о ме ха нич кој прак
си“, аутор ке мр Ксе ни је Ђо ко вић 
дипл.инж.ге ол., во де ћи ин же њер 
Ла бо ра то ри је за пу те ве и ге о тех
ни ку – Ин сти тут ИМС из Бе о град. 
Дру га те ма је би ла „Те рен ска ис
пи ти ва ња тла спи рал ном пло чом 
(СПЛТ) у ис тра жним бу шо ти на
ма“ ко ју је на пи сао и пре зен ти рао 
њен аутор – Мар ко При ца, дипл.
инж.ге о ло ги је из Ин сти тут ИМС 
Бе о град. Усле ди ло је, као тре ће по 
ре ду, пре да ва ње „Ту не ли – ге о тех
нич ки ис тра жни ра до ви, про јек
то ва ње, гра ђе ње на Ко ри до ри ма 10 
и 11“ ауто ра Зо ра на Бе ри са вље вић, 
дипл.инж.ге о ло ги је из „Ко ри до ра 
Ср би је“.

Тач но на по ло ви ну дру гог де ла, 
че твр то пре да ва ње, одр жао је То
ми слав Јан ко вић, дипл.инж.ге о ло
ги је Са о бра ћај ног ин сти ту та ЦИП 
из Бе о град, под на зи вом „Ге о тех
нич ка ис тра жи ва ња и ис пи ти ва ња 
за стам бе но на се ље ''Сте па Сте па
но вић“ на Во ждов цу у Бе о гра ду“. 
Пе та те ма/пре да ва ње би ло је „Са
на ци ја кли зи шта код ма на сти ра 
Ће ли је у Ва ље ву – ге о те хич ки ис
тра жни ра до ви, про јек то ва ње, из
во ђе ње“ – дво ји це ауто ра Бог да на 
Пе тро ви ћа, дипл.инж.ге о ло ги је из 
Па штри ћан ца, Ва ље во и Не над Кр
сти во је вић, дипл.инж.гра ђе ви не, 
та ко ђе, из Ва ље ва. Пред по след ње, 
ше сто по ре ду, би ло је пре да ва ње 
„Мо гућ ност при ме не кван ти та тив
них мо де ла у ур ба ни стич ком пла
ни ра њу“, ауто ра др Ми ло ша Мар
ја но вић, дипл. инж. ге о ло ги је са 
Ру дар скоге о ло шког фа кул те та у 

Бе о гра ду. Сед мо и по след ње пре
да ва ње/те ма дру гог де ла би ла је 
„Не до ста ци при ли ком спро во ђе
ња јав них на бав ки за из ра ду ге
о тех нич ких под ло га“, ауто ра Дра
ган Пе тро вић, дипл.инж.ге о ло ги је, 
пред сед ник Ре ги о нал ног од бо ра 
Под сек ци је ди пло ми ра них ин же
ње ра оста лих тех нич ких стру ка 
Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до
ва Ре ги о налнг цен тра Ва ље во.

Тре ћи део, не ре ко смо ли, имао је 
са мо две те ме и то: „Ак ту ел на пи
та ња ор га ни за ци је ге о ло шке стру
ке у окви ру ИКС и спро во ђе ње Од
лу ке о ли цен ца ма за ди пло ми ра не 
ин же ње ре ге о ло шке стру ке“, аутор 
Но ви ца Пе тро вић, дипл.инж.ге о
ло ги је – Се кре та ри јат за ур ба ни зам 
и гра ђе вин ске по сло ве Гра да Бе о
гра да и „Ге о ло шке, ин же њер ско
ге о ло шке и ге о тех нич ке под ло ге у 
За ко ну о ру дар ству и ге о ло шким 
ис тра жи ва њи ма“, у ин тер пре та ци
ји Зо ран По по вић, дипл.инж.ге о ло
ги је из Ми ни стар ство за при род
не ре сур се, ру дар ство и про стор нао 
пла ни ра ње Ср би је . 

Као и прет ход не го ди не, по но во 
је по ста вље но пи та ње до де љи ва
ња ли цен ци за ди пло ми ра не ин
же ње ре ге о ло ги је ко ји не ма ју од
го вар ју ћи смер, и ту ма че ња чла на 
43. Од лу ке о вр ста ма ли цен ци ко је 
из да је Ин же њер ска ко мо ра Ср би
је, где се из у зет но за ду го го ди шње 
ис ку ство мо же из да ва ти ли цен ца 
за зна ња сте че на кроз прак су, без 
об зи ра на за вр ше ни смер. Ми шље
ње је да не тре ба пра ви ти пре се да
не и да се мо ра по што ва ти Од лу ка 
о вр ста ма ли цен ци ко ја за сва ку 
ли цен цу у пре ам бу ли де фи ни ше 
ко ји фа кул те ти и ко ји сме ро ви мо
гу до би ти пред мет ну ли цен цу, као 
и За кон о ру дар ству и ге о ло шким 
ис тра жи ва њи ма код ис пу ње но сти 
усло ва за до де лу ли цен ци. По ла зе
ћи од за кљу ча ка ску по ва из прет
ход них го ди на, ра ди аде кват ни јег 
ор га ни зо ва ња ге о ло шке стру ке у 
окви ру ИКС, усво јен је За кљу чак да 
се што пре по кре не ини ци ја ти ва 
за фор ми ра ње од го ва ра ју ћег од
се ка ге о ло га у окви ру под сек ци је 
оста лих тех нич ких стру ка. По го то
во што се оче ку је усва ја ња од го ва
ра ју ћег Пра вил ни ка о ор га ни зо ва
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њу од се ка за сва ку стру ку у окви ру 
Под сек ци је ОТС. 

У окви ру дру ге тач ке тре ћег де
ла три би не, пред став ник Ми ни
стар ства за при род не ре сур се, ру
дар ство и про стор но пла ни ра ње, 
Зо ран По по вић је ин фор ми сао 
при сут не о по сто је ћим ре ше њи
ма, ка да се ра ди о ста ту су ин же
њер ско ге о ло шких и ге о тех нич ких 
ис тра жи ва ња у окви ру Пред ло га 
за ко на о ге о ло шким ис тра жи ва
њи ма и ру дар ству. Та ко ђе је ис та
као по тре бу да се у про це су ње го
вог до но ше ња укљу че чла но ви ИКС 
и дру ге ор га ни за ци је ко је се ба ве 
овим ис тра жи ва њи ма. У ве зи овог 
пи та ња ука за но је на нео п ход ност 
да се Ин же њер ска ко мо ра ак тив
но укљу чи у до но ше ње под за кон
ских ака та, од но сно, Пра вил ни ка 
ко ји тре ба де таљ ни је да ре гу ли шу 
област ин же њер ско ге о ло шких и 
ге о тех нич ких ис тра жи ва ња за по
тре бе про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња, као и за по тре бе гра
ђе ња обје ка та. 

Уче сни ци 7. ску па су упо зна ти 
са за да ци ма ко ји оче ку ју ге о ло
ге у при ме ни европ ских про пи
са. Та ко ђе су упо зна ти са уло гом 
и зна ча јем из ра де ге о ло шких и 
ин же њер скоге о ло шких под ло га 
за из ра ду план ске до ку мен та ци је 
(про стор них пла но ва) и ге о тех нич
ких под ло га, као са став них де ло ва 
про је ка та гра ђе вин ских обје ка та. 
Уче сни ци су упо зна ти са: вред но
ва њем по да та ка о ге о ло шкој сре ди
ни у про це су пла ни ра ња про сто ра, 
као и про бле ми ма ко ји се ја вља ју 
услед не до ста та ка ажур них и ква
ли тет них ге о ло шких по да та ка. Ука
за но је на нео п ход ност по што ва ња 
за кон ске ре гу ла ти ве, под за кон ских 
ака та, кон тро ле спро во ђе ња за ко
на и про пи са из ове обла сти. По ред 
еду ка тив ног ка рак те ра, три би на је 
има ла по се бан зна чај јер је по кре
ну ла и не ка пи та ња из обла сти за 
ко ју је ор га ни зо ва на. Не ки пред ло
зи и за кључ ци ће би ти раз ма тра
ни на дру гим струч ним ску по ви
ма, као и при ли ком из ра де но вог 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи 
и За ко на о ге о ло шким ис тра жи
ва њи ма и ру дар ству, као и пра те
ћих под за кон ских ака та. 

Оп шта је оце на уче сни ка 7. ску
па да је оку пља ње на Див чи ба ра
ма по сти гло циљ. Из го ди не у го ди
ну Скуп по ста је све ква ли тет ни ји и 
са др жај ни ји. За кљу че но је да Скуп 
на ста ви кон ти ну и ра но одр жа ва, да 
но си о ци ор га ни за ци је бу ду Ре ги о
нал ни од бо ри Под сек ци је ди пло
ми ра них ин же ње ра ОТС реги о нал
них цен та ра Ва ље во и Бе о град, а 
по мо гућ ству да се укљу че и дру ги 
ре ги о нал ни цен три.

Да на 10. де цем бра у ор га ни за ци ји 
Ре ги о нал ног од бо ра Под сек ци је ди
пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту
ре одр жа но је у ма лој са ли Град ске 
упра ве у Ва ље ву пре да ва ње: „Са на

ци ја и ре кон струк ци ја за шти ће них 
обје ка та – при ме ри из прак се“ Об
но ва Све тог ма на сти ра Хи лан да
ра“. Пре да вач је био проф. др Не
над Ше ку ла рац са Ар хи тек тон ског 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
и Дра го мир Кри во ку ћа, дипл инж.
арх. тех нич ки ди рек тор об но ве Све
тог ма на сти ра Хи лан да ра. У окви ру 
пре да ва ња при ка за ни су обим ни 
ра до ви на са на ци ји, ре кон струк
ци ји, ре ста у ра ци ји, кон со ли да ци ји, 
оја ча њу, за шти ти и пра ће њу ста ња 
оште ће ња ко на ка и ма на стир ских 
згра да на кон ве ли ког по жа ра ко ји 
се де сио 2004. го ди не.

Пре да ва чи су се у то ку из ла га ња 
сме њи ва ли у вр ло ди на мич ном и 

ин те ре сант ном пре да ва њу ко је је 
да ло сли ку ста ња на кон по жа ра и 
у пр вим да ни ма на кон то га. При
ка за не су ин тер вен ци је на за шти
ти пре о ста ле кон струк ци је ко ју су 
из ве ли Грч ки из во ђа чи и низ ра
зних сло же них ин тер вен ци ја у про
те клим го ди на ма, ко је су пред у зи
ма ли на ши из во ђа чи под стро гом 
кон тро лом слу жби за шти те из Ср
би је и Грч ке. Из ло же ни су про бле
ми ко ји су се отва ра ли у то ку ра
до ва и на чи ни њи хо вог ре ша ва ња. 
При ка за не су ме то де ињек ти ра ња 
са вре ме ним бес це мент ним мал те
ри ма, мал те ри ма са до дат ком це
мен та, ме то де за шти те од се и змич

ких ути ца ја кар бон ским влак ни ма 
и на кла си чан на чин. При ка за ни 
су из ве де ни ра до ви на са на ци ји, 
оја ча њу, ре ви ра ли за ци ји и кон зер
ва ци ји као и ра до ви на де таљ ном 
вра ћа њу ра ни јег из гле да ко на ка и 
ма на стир ских про сто ри ја. 

Ин те ре со ва ње је би ло из у зет но а 
по се ће ност број на. Раз ви ла се вр
ло струч на ди ску си ја у ви ду пи та
ња ко ја су би ла ве за на за на чи не 
и ме то де са на ци је као и за те шко
ће у са рад њи са Грч ким вла сти ма, 
на бав ком и упо тре бом са вре ме них 
ма те ри ја ла, ди на ми ком и пла ном 
за вр шет ка ра до ва на об но ви. Пре
да ва чи су ис црп но и де таљ но од
го ва ра ли на њих.  ■

На традиционалном скупу геодета, седмом по реду, – „Геолошке 
и инжењерскогеолошке 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



79ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СТРУчНИ РАДОвИ

Ј А Н У А Р  2 0 1 4 .

Вр ше ње тех нич ког 
пре гле да обје ка та и из да ва ње 
упо треб не до зво ле

Ми ло мир По по вић*

Ова област је ре гу ли са на За ко ном о пла ни ра њу и 
из град њи (Сл. гл. бр. 72/09, 81/09 ис прав ка, 64/10УС, 
24/11, 121/12). Под за кон ски акт је Пра вил ник о са др
жи ни и на чи ну вр ше ња тех нич ког пре гле да обје
ка та и из да ва ња упо треб не до зво ле (Сл. гл. РС бр. 
93/11), ко јим је све де фи ни са но о тех нич ким пре
гле ди ма обје ка та.

Пре ма за кон ској про це ду ри, тех нич ки пре глед објек
та, по стро је ња, уре ђе ња и опре ме ко ја при па да том 
објек ту, вр ши Kомисија ко ју од ре ди над ле жни ор ган 
упра ве (оп шти на, град, по кра ји на, ре пу бли ка). Ко ми
си ја ко ју чи не струч на ли ца по обла сти ма, пре гле да и 
са чи ња ва за пи сник о свом ра ду са на ла зом и ми шље
њем о по доб но сти пред мет ног објек та за упо тре бу. На 
осно ву овог за пи сни ка над ле жни ор ган упра ве до но си 
ре ше ње о упо тре би, ткз. упо треб ну до зво лу, ко ја слу
жи за укњи жбу у Слу жби за ка та стар не по крет но сти 
– упис у по се дов ни лист. 

Наш ор ган упра ве: Град ска упра ва за по сло ве ло
кал не са мо у пра ве и оп ште упра ве гра да Кра гу јев ца, 
Се кре та ри јат за гра ђе ви нар ство, ур ба ни зам и за шти
ту жи вот не сре ди не, Оде ље ње за из град њу, је са чи ни
ла обра зац Зах те ва за из да ва ње упо треб не до зво ле са 
основ ним при ло гом, прав ним осно вом, на по ме ном 
и упут ством за оста ле при ло ге, ка ко би се Kомисији 
омо гу ћио лак ши рад, а ти ме и ин ве сти тор до био у 
што кра ћем ро ку За пи сник о из вр ше ном пред мет
ном ве шта че њу од но сно о тех нич ком пре гле ду тра
же ног објек та. 

О на чи ну ра да Kомисије, усло ви ма за чла но ве и рок 
за рад Kомисије, пред мет и овла шће ња Kомисије су 
на ве де ни у по ме ну том Пра вил ни ку о са др жи ни и на
чи ну вр ше ња тех нич ког пре гле да обје ка та и из да ва
ња упо треб не до зво ле.

Пра вил ник о тех нич ком пре гле ду ин ве сти ци о них 
обје ка та (Сл. гл. СРС бр. 9/69), као и Од лу ком о из град
њи обје ка та гра ђа на и гра ђан ско прав них ли ца (Сл. 
лист ре ги о на Шу ма ди је и По мо ра вља бр. 1/69) је у на
че лу про пи са но да Ко ми си ја тре ба да утвр ди и из ја
сни се о по доб но сти објек та ако су ис пу ње ни усло ви: 
1. ако се мо же ко ри сти ти са гла сно сво јој на ме ни; 2. ако 
не до во ди у опа сност жи во те и здра вље љу ди и ако су 
ис пу ње ни по себ ни усло ви од ре ђе ни про пи си ма о за
шти ти чо ве ко ве жи вот не и рад не сре ди не; 3. ако не 

угро жа ва ко ри шће ње су сед них обје ка та; 4. ако су ис
пу ње ни усло ви за без бед ност од по жа ра и си гур ност 
са о бра ћа ја, као и усло ви за за шти ту на ра ду; 5. ако је 
обје кат из гра ђен у скла ду са тех нич ком до ку мен та
ци јом на осно ву ко је је из да то одо бре ње за град њу; 
6. ако је из вр ше но ге о дет ско сни ма ње објек та; 7. ако 
су из вр ше ни ра до ви око објек та ко јим се обез бе ђу
је не сме та но ко ри шће ње објек та; 8. ако су ис пу ње ни 
усло ви од зна ча ја за на род ну од бра ну и дру штве ну 
са мо за шти ту; 9. ако су ис пу ње ни и дру ги усло ви про
пи са ни за ко ном.

Сми сао ових усло ва је пре фор му ли сан у свим на
ред ним пра вил ни ци ма као што су:

• Од лу ка о из град њи обје ка та гра ђа на (Сл. лист ре
ги о на Шу ма ди је и По мо ра вља бр. 20/85),

• Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну вр ше ња тех нич
ког пре гле да обје ка та и из да ва ња упо треб не до зво ле 
(Сл. гл. РС бр. 58/97),

• Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну вр ше ња тех нич
ког пре гле да обје ка та и из да ва ња упо треб не до зво ле 
(Сл. гл. РС бр. 111/03),

• Нај но ви ји Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну вр ше
ња тех нич ког пре гле да обје ка та и из да ва ња упо треб
не до зво ле (Сл. гл. РС бр. 93/11).

Нај но ви јим Пра вил ни ком о са др жа ју …. је про пи са
на по треб на до ку мен та ци ја без ко је се не мо же из вр
ши ти тех нич ки пре глед објек та : гра ђе вин ска до зво ла, 
од но сно ре ше ње из чл. 145 За ко на; глав ни про је кат по 
ко ме је обје кат из гра ђен; про је кат из ве де ног објек та 
или глав ни про је кат по твр ђен и ове рен од стра не из
во ђа ча ра до ва и над зор ног ор га на да је из ве де но ста
ње јед на ко про јек то ва ном ста њу из глав ног про јек та; 
по је ди нач ни сер ти фи ка ти ко ји ма се до ка зу је ква ли тет 
угра ђе ног ма те ри ја ла и опре ме, од но сно из вр ше них 
ра до ва; по себ ни сер ти фи ка ти ко је из да ју спе ци ја ли
зо ва не овла шће не ин сти ту ци је а од но се се на ис прав
ност од го ва ра ју ћих си сте ма ин ста ла ци ја и опре ме, као 
и гра ђе вин ски днев ник и др. гра ди ли шна до ку мен та
ци ја; књи га ин спек ци је.

Нај но ви јим пра вил ни ком про пи са но је да ко ми си
ја про ве ра ва из гра ђе ност објек та пре ма глав ном про
јек ту: по ло жај и основ не ди мен зи је објек та; основ не 
еле мен те кон струк ци је; еле мен те тех нич ке за шти те 
на објек ту; за вр шну об ра ду и опре му објек та; вр сте 
ин ста ла ци ја у објек ту; спе ци фич не уре ђа је и по стро



је ња ко ји су угра ђе ни у обје кат; уре ђе ње гра ђе вин ске 
пар це ле на ко јој је из гра ђен обје кат.

На осно ву пре гле да не ив не сти ци о но тех нич ке, гра
ди ли шне и атест не до ку мен та ци је, чла но ви Kомисије 
сход но рас по ло жи вом зна њу и ве шти ни да ју ми шље
ње и пред лог о по доб но сти објек та пре ко са чи ње ног 
за пи сни ка а она мо гу би ти и из дво је на (не са мо је
дин стве на).

Нај ви ше има за ин те ре со ва них за пи та ња о вр сти и 
сте пе ну од сту па ња од одо бре не тех нич ке до ку мен
та ци је на осно ву ко је је до би је на гра ђе вин ска до зво
ла, а на ста ле из ра зно род них раз ло га (еко но мич ни
јих, функ ци о нал ни јих, не до стат ка фи нан си ја, ра зних 
тех но ло шких про ме на или про ме на по сло ва ња, итд.). 
Прин ци пи је лан и на че лан од го вор би био у сле де ћем: 
да ни је од сту пље но од усло ва из ур ба ни стич ке до зво
ле, да су са гла сни над зор ни ор ган и про јек тант и да се 
све при ка же у про јек ту из ве де ног објек та.

Тре ба на по ме ну ти да је овај сег мент са мо део ком
плек сне и про мен љи ве обла сти око пла ни ра ња и из
град ње, да је до ста ме ња на пре ко: За кон о из град њи 
обје ка та (Сл. гл. бр. 10/84 – 67/93), За кон о из град њи обје
ка та (Сл. гл. бр. 44/95), За кон о пла ни ра њу и из град њи 
(Сл. гл. бр. 47/03 – 34/06), ва же ћег За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи (Сл. гл. бр. 72/09, 81/09 ис прав ка, 64/10УС, 24/11 
и 121/12), а са да има и на црт но вог За ко на. Нај ве ћи про
блем је учи њен ве ли ком бес прав ном из град њом, због 
не мо ћи др жав них ор га на да је спре чи и на те ра ин ве
сти то ра да по шту је за кон ску про це ду ру. И по ред до не
тог: За кон о по себ ним усло ви ма за из да ва ње гра ђе вин
ске од но сно упо треб не до зво ле за од ре ђе не објек те (Сл. 
гл. бр. 16/97), чи ме је омо гу ће на ле га ли за ци ја обје ка та 
(ко ји има ју усло ва), ни је по стиг нут циљ. Та ко ђе је до нет 

и но ви (још ва же ћи) За кон о ле га
ли за ци ји обје ка та (Сл. гл. бр. 95/13), 
ко ји још не ма сва пра те ћа под за
кон ска ак та за ње го ну при ме ну, али 
се на да мо да ће бо ље про ћи од ње
го вог прет ход ни ка. 

Иако су За ко ном про пи са не ка
зне не од ред бе у ве зи ко ри шће ња 
објек та без упо треб не до зво ле, оне 
се не при ме њу ју, а то су: чл. 106. – 
Ка зна за при вред ни пре ступ ин ве
сти то ра и од го вор ног ли ца за ко ри
шће ње објек та; чл. 108. – Ка зна за 
пре кр шај ин ве сти то ра и од го вор
ног ли ца за не под но ше ње зах те ва; 
чл. 112. – Ка зна за пре кр шај гра ђа
ни на за ко ри шће ње објек та; чл. 113. 
– Ка зна за пре кр шај гра ђа ни на за 

не под но ше ње зах те ва.
Лич ног смо ми шље ња, да има ве ли ки број обје ка та 

без упо треб не до зво ле за ко је вла сни циин ве сти то ри 
не по ми шља ју а не ки и не зна ју да тре ба да из вр ше 
тех нич ки пре глед, до би ју упо треб ну до зво лу и укњи же 
сво је вла сни штво и да се са тим за вр ша ва про пи са на 
за кон ска про це ду ра. Не тре ба на по ме ну ти, да се ов де 
под ра зу ме ва ју и објек ти ни ско град ње и ин ста ла ци ја 
на јав ним по вр ши на ма.  

У по след ње вре ме је за па же но да има ин ве сти то
ра обје ка та ко лек тив них стам бе них или стам бе нопо
слов них згра да, ко ји усе ле сво је куп це а не под но се 
зах те ве за тех нич ки пре глед, јер ни су ис пу ни ли све 
усло ве за по доб ност објек та, а из вр ше на је ку по про
да ја у фа зи град ње и нај че шће по сле дра стич но не
ис по што ва ног ро ка из град ње. Раз лог овој по ја ви ни је 
про це ду ра тех нич ког пре гле да већ је то због не ре ша
ва ња имо вин ско прав них од но са и спо рог (и ску пог) 
ре ша ва ња обли га ци о них од но са про ис те клих из не
ре ше них (не до ста ју ћих или из бе га ва них) фи нан сиј
ских сред ста ва.

Ово из ла га ње ни је да би ука за ло на пред ло ге и ме
ре за за у ста вља ње не га тив но сти ко је се уве ћа ва ју, већ 
по ку шај ука зи ва ња на њих и еду ка ци је за по тре бом 
ле гал ног еви ден ти ра ња имо ви не ра ди оства ри ва ња 
пра ва ко ја про из и ла зе из та квог уред ног по ступ ка, док 
сам по сту пак тех нич ког пре гле да ни је пре тр пео ско ро 
ни ка кве бит не про ме не а остао је не ми но ван и зна ча
јан у ком плет ној за кон ској про це ду ри око пла ни ра ња 
и из град ње обје ка та.

* Мр Ми ло мир По по вић, дипл. инж. грађ. за по слен 
у ЈП „Ди рек ци ја за ур ба ни зам“ у Кра гу јев цу
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Нова стамбена зграда у Крагујевцу била је предмет опсервације 
за предавање/стручни рад магистра Миломира Поповића – „Вршење 
техничког прегледа објеката и издавање употребне дозволе“
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Ду брав ка Па вло вић*

Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не ин фра
струк тур ног ко ри до ра Ауто пу та Е761, де о ни ца По
ја те – Пре љи на (у да љем тек сту: Про стор ни план) 
је ду го роч ни план ски до ку мент ко ји се до но си за 
пе ри од до 2025. го ди не. Про стор ни план је ура ђен 
у скла ду са Од лу ком о из ра ди Про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко
ри до ра Ауто пу та Е761, де о ни ца По ја те – Пре љи
на («Слу жбе ни гла сник РС», број 84/10), и про пи
си ма ко ји по сред но или не по сред но ре гу ли шу ову 
област. У скло пу из ра де ППППН ура ђен је и Из ве
штај о стра те шкој про це ни ути ца ја план ских ре
ше ња на жи вот ну сре ди ну. До ку мен ти Про стор ног 
пла на и Из ве шта ја о стра те шкој про це ни из ра ђе
ни су у Ју го сло вен ском ин сти ту ту за ур ба ни зам 
и ста но ва ње – ЈУ ГИ НУС д.о.о. из Бе о гра да, за на
ру чи о ца Ми ни стар ство ре ги о нал ног раз во ја и ло
кал не са мо у пра ве и и Но си о ца из ра де пла на Ре
пу блич ку аген ци ју за про стор но пла ни ра ње при 
Вла ди Ср би је. 

За из на ла же ње оп ти мал них стра те шких опре де ље
ња ко ри шће на је ре ле вант на ин фор ма ци о на, сту диј
ска и ре ви до ва на тех нич ка до ку мен та ци ја (Претходнa 
студијa оправ да но сти и Ге не рал ни про је кат ауто пу та 
Е761, де о ни ца По ја те – (ве за Е – 75)– Кра ље во – Пре
љи на (ве за Е – 763) од км 0+000 до км 109+612,72), као 
и ак ту ел на план ска, ур ба ни стич ка и дру га до ку мен та
ци ја за ово под руч је, а оства ре на и чвр ста и ква ли тет
на са рад ња са Ин сти ту том за пу те ве и Са о бра ћај ним 
ин сти ту том ЦИП ко ји су про јек тан ти идеј них про је
ка та за тра су пред мет ног ауто пу та, ка ко би план ска 
и про јект на ре ше ња би ла у са гла сно сти. 

ОБ У ХВАТ ПОД РУЧ ЈА ПРО СТОР НОГ ПЛА НА
Под руч је Пла на се на ла зи у сре ди шњем де лу Ср би је 

и за хва та ју го и сточ не де ло ве Шу ма ди је и до лин ску зо
ну око За пад не Мо ра ве од Ча чан ске, пре ко Кра ље вач
ке и Кру ше вач ке ко тли не до ве ли ко мо рав ске до ли не у 
зо ни Ћи ћев ца, као и бр жуљ ка сти обод за пад но мо рав
ске до ли не на се ве ру и ју гу. До лин ска по зи ци ја по го
ду је на се ља ва њу и у ко ја је при род но пред о дре ђе на 
за ве зу свих де ло ва Ср би је ме ђу соб но. 

Про стор ни план 
под руч ја по себ не на ме не 
ин фра струк тур ног ко ри до ра 
Ауто пу та Е-761, де о ни ца 
По ја те – Пре љи на

Град / 
Општина 

Укупна 
површина 

Града / 
општине 

(km2) 

Део Града 
/ Општине 
обухваћен 
ППППНом 

(km2) 

Учешће дела 
Града / Општине 

обухваћеног ППППНом (3) Број 
КО на 

територији 
плана 

Број 
становника 
у Планском 

подручју 

Густина 
насељености 
у Планском 

подручју

у укупном 
подручју 

Града/
општине (2) 

у %

у укупном 
подручју 

ППППН %

Ћићевац 123,70 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

Подручје 
ППППН 967,74 967,74 100,00 84 175606 181,46

Та бе ла Површин ски и де мо граф ски удео оп шти на на те ри то ри ји Пла на



План ским под руч јем се, као „кич ма” пру жа са о бра
ћај ни ца др жав ни пут пр вог ре да бр. 5, ко ја по ве зу је сва 
ве ћа на се ља у ре ги о ну: Ста лаћ, Кру ше вац, Тр сте ник, Вр
њач ку Ба њу, Кра ље во и Ча чак. По свом по ло жа ју пут је 
од из у зет ног зна ча ја, јер по ве зу је цен трал не де ло ве Ре
пу бли ке прав цем ис ток – за пад са два нај ва жни ја пут
на прав ца др жа ве а ко ји при па да ју и европ ској мре жи 
пу те ва, ауто пут Е – 75 Бе о град – Ниш (ис точ на Ср би ја) 
са но во про јек то ва ним ауто пу тем Е – 763 Бе о град – Ју
жни Ја дран и Ибар ску ма ги стра лу (цен трал на Ср би
ја), при че му пре се ца, од но сно по ве зу је сле де ће пут не 
прав це: Гор њи Ми ла но вац – Ча чак – Ужи це, Кра гу је вац 
– Кра ље во – Ра шка и Кру ше вац – Алек сан дро вац.

Оп шта од ли ка за пад но мо рав ске до ли не дуж це лог 
ис тра жног про сто ра су вр ло не по вољ ни про стор ни 
од но си из ме ђу град ских на се ља (це на та ра на ци о нал
ног зна ча ја Кру шев ца, Кра ље ва и 
Чач ка) и окол них се ла, где се се о
ска, псе у до ур ба на и град ска на се
ља по ве зу ју и фор ми ра ју из гра ђе
на под руч ја. На се ља су углав ном 
на те ра сним обо ди ма до ли не Мо
ра ве. Це ла за пад но мо рав ска до
ли на се на ла зи у ре јо ну ра тар ске 
про из вод ње са нај ква ли тет ни јим 
бо ни те том зе мљи шта, али у во до
при вред но не у ре ђе ном про сто ру, 
па се ре а ли за ци јом ауто пу та, по
ред из ве сног ума ње ња по вр ши на 
по љо при вред ног зе мљи шта, оче ку
ју ефек ти по бољ ша ња усло ва об ра
де истих. 

Зна чај ни ту ри стич ки по тен ци ја
ли овог ре ги о на ко ји ће се на ћи у 
ути цај ној зо ни бу ду ћег ауто пу та су: 
део сре ди шње ко па о нич ке зо не са 
цен три ма Же љи не, Гоч и Сто ло ви, 
за тим гор ња Ра си на, Вр њач ка Ба ња, 
Кра ље во, ба ња Гор ња Треп ча и Ма
та ру шка Ба ња.

РЕ ГИ О НАЛ НИ ЗНА ЧАЈ СИ СТЕ МА 
И ФУНК ЦИ О НАЛ НЕ ВЕ ЗЕ
Ре а ли за ци ја ауто пут ског ко ри до ра има ће на сред њи 

и ду жи рок зна чај не ути ца је на бли же и да ље окру же
ње по пи та њу ре жи ма ко ри шће ња про сто ра, де мо граф
ских кре та ња и ути ца ја на при вред ни раз вој. Ши ри 
зна чај ауто пут ског ко ри до ра огле да се у по ве зи ва њу 
ши рег ути цај ног под руч ја тј. Тур ске, Бу гар ске, Ср би је, 
Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске, као и ко ри до ра Х са 
пла ни ра ним ко ри до ром Е763 Бе о град – Ју жни Ја дран, 
тј. Ја дран ским при о ба љем и лу ком Бар, као зна чај ним 
роб нотран спорт ним цен тром. У окви ру Транс–Европ
ске пут не мре же од но сно мре же ме ђу на род них пу те
ва, ко ри дор пут ног прав ца По ја те – Пре љи на по ја вљу
је се као ве зни пут Е761 се кун дар ног зна ча ја, чи јом 
ће се ре а ли за ци јом омо гу ћи ти бо љи ква ли тет услу ге 
пре во за пут ни ка и ро ба.

Зна чај са о бра ћај ни це огле да се и у обез бе ђи ва њу 
ефи ка сни јег, еко но мич ни јег и без бед ни јег тран спор
та пут ни ка и ро ба из прав ца ис точ не и ју жне Ср би је 
тј. ужег уту цај ног под руч ја, као и БЈР Ма ке до ни је и 
Грч ке (лу ка Со лун) пре ма за пад ној Ср би ји, цен трал
ној Бо сни и цр но гор ском при мор ју. По ве зи ва њем са 
лу ком Бар омо гу ће но је по ве зи ва ње и са ју жном Ита
ли јом, као и ве зе са по мор ским лу ка ма Ја дра на и Сре
до зе мља.

При мар на функ ци ја је обез бе ђе ње ви со ко ка па ци
тет не са о бра ћај ни це ко ја ће за до во љи ти по тре бе са о
бра ћај не тра жње у бу ду ћем пе ри о ду, док се се кун дар на 
функ ци ја огле да у под сти ца ју раз во ја бли жег и да љег 
окру же ња тј. план ског под руч ја и ре ги о на ко ји ње му 
гра ви ти ра ју, уз оства ри ва ње мак си мал них ко мер ци
јал них ефе ка та у ди рект ном окру же њу ауто пу та. 

КОН ЦЕП ЦИ ЈА РЕ ШЕ ЊА СИ СТЕ МА 
И ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ ПРО СТО РА 
Основ но кон цеп циј ско опре де ље ње је ре зер ви са ње 

про сто ра за ко ри дор пла ни ра ног ауто пу та уз за до во
ље ње основ них план ско – про јект них еле ме на та, ра
ци о нал ни је ис ко ри шћа ва ње по сто је ћих ка па ци те та, 
ре кон струк ци ја и из град ња оста ле пут не ин фра струк
ту ре у ци љу по бољ ша ња по ве за но сти про сто ра са бли
жим и да љим окру же њем уз ва ло ри за ци ју по тен ци
ја ла ужег и ши рег ути цај ног под руч ја.

Пла ни ра не ак тив но сти пред ста вља ју раз ра ду стра
те ги је де фи ни са не Про стор ним пла ном Ре пу бли ке 
Ср би је („Сл. гла сник РС” бр. 88/10), Стра те ги јом раз
во ја же ле знич ког, друм ског, вод ног, ва зду шног и ин
тер мо дал ног тран спор та у Ре пу бли ци Ср би ји од 2008. 
до 2015. го ди не („Сл. гла сник РС” бр. 4/08) и Ге не рал
ним ма стер пла ном са о бра ћа ја у Ср би ји (2009.), где је 
ко ри дор ауто пу та Е761 де фи ни сан као раз вој ни про
је кат од при о ри тет ног зна ча ја. Та ко ђе је пред ви ђе на 
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Про стор ни раз ме штај ин фра струк тур них ко ри до ра
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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 

Ауто пут у окви ру пут ног по ја са од око 70 m, ко ји пред ста вља и по јас екс про при ја ци је, има по две ко ло во зне тра ке и јед
ну за у став ну тра ку у оба сме ра, као и раз дел но остр во из ме ђу њих, ко си не на си па и за штит ну огра ду и има сле де ћи по
ло жај и тех нич ке ка рак те ри сти ке по де о ни ца ма. 

Зе мљи шни по јас ауто пут ског ко ри
до ра ре зер ви сан за по тре бе из град ње и 
функ ци о ни са ња пу та ко ји је де фи ни
сан за из град њу пу та и функ ци о ни са
ње са о бра ћа ја на ње му. 

ЗО НА АУТО ПУ ТА је де фи ни са ни про
стор за по тре бе из град ње ауто пу та и ње
го во функ ци о ни са ње. 

Из град ња обје ка та под ра зу ме ва објек
те пу та и објек те у функ ци ји са о бра ћа ја 
на ње му, као и објек те ин фра струк тур
них си сте ма ко ји се укр шта ју или па
ра лел но во де у ко ри до ру пу та. Ши ри на 
зо не из но си 70,0 m

За штит ни по јас ко ји је де фи ни
сан као зо на за обез бе ђе ње за шти те од 
штет ног ути ца ја пут ног ко ри до ра на 
окру же ње. 

Зо на не по сред не за шти те је утвр
ђе на за обез бе ђе ње за шти те од штет
ног ути ца ја пут ног ко ри до ра на окру
же ње. 

Из град ња обје ка та ни је до зво ље на 
осим за објек те ко ји су у функ ци ји пу
та и са о бра ћа ја на ње му и на де о ни
ца ма кроз гра ђе вин ска под руч ја, где 
се пру жа мо гућ ност фор ми ра ња и из
град ње сер ви сних са о бра ћај ни ца у по
ја су не по сред не за шти те. Ши ри на зо не 
ди рект но про из и ла зи из за кон ске ре гу
ла ти ве и из но си 40,0 m од Зе мљи шног 
по ја са. 

По јас кон тро ли са не из град ње ко ји 
је у функ ци ји пут ног ко ри до ра и ње го
вог не сме та ног функ ци о ни са ња у про
сто ру. 

Зо на ши ре за шти те је у функ ци ји 
пут ног ко ри до ра и ње го вог не сме та ног 
функ ци о ни са ња у про сто ру. 

Из град ња обје ка та је до зво ље на по 
се лек тив ном прин ци пу уз из ра ду од
го ва ра ју ће план ске до ку мен та ци је. 
Ши ри на по ја са кон тро ли са не из град
ње ди рект но про из и ла зи из за кон ске 
ре гу ла ти ве и из но си 40,0 m од За штит
ног по ја са

На по ме на: Под руч је којe је у функ ци о нал ној ве зи са ли ниј ским си сте мом од ре ђе но је гра ни цом по ја са кон тро ли са не 
из град ње и гра ни цом об у хва та Про стор ног пла на 

ЗО НЕ УКР ШТА ЊА ауто пу та са по сто је ћом и пла ни ра ном пут ном мре жом и оста лим ви до ви ма са о бра ћа ја и по сто је
ћом и пла ни ра ном ин фра струк ту ром и во до то ци ма при ка за не су на ре фе рал ним кар та ма, а ре зер ви сан про стор омо гу
ћу је им пле мен та ци ју пла ни ра ног ви да укр шта ја у фа зи про јек то ва ња. 

Про стор ним пла ном су де фи ни са на укр шта ња са др жав ним и оп штин ским пу те ви ма за де о ни це за ко је се из да је ло
ка циј ска до зво ла ди рект но из Про стор ног пла на, док би за укр шта је и пре ла зе у зо на ма гра ђе вин ских под руч ја на се ља 
и рад них зо на, као и за де о ни це за ко је је пред ви ђе на ур ба ни стич ка раз ра да тре ба ло оста ви ти мо гућ ност де фи ни са ња 
пла но ви ма ни жег ре да, уз са о бра ћај но тех нич ке усло ве упра вља ча пу та. 

Обез бе ђе ње при сту пач но сти пла ни ра ном ауто пу ту свим ко ри сни ци ма и оства ри ва ње ве зе са по сто је ћом и пла ни ра
ном пут ном мре жом омо гу ћи ће се фор ми ра њем пе тљи и укр шта ја. Обез бе ђе њем сер ви сних, па ра лел них пут них пра ва
ца и из град њом де ни ве ли са них укр шта ја (под во жња ци и над во жња ци) омо гу ћи ће се по ве за ност раз ли чи тих стра на ин
фра струк тур ног ко ри до ра без ути ца ја на усло ве од ви ја ња са о бра ћа ја на ауто пу ту Е761.

По ве зи ва ње под руч ја са су прот них стра на ауто пут ског ко ри до ра оства ру је се план ским раз ме шта јем де ни ве ли са них 
укр шта ја, тј. над во жња ка и пот пут ња ка, ко ји ма се по ве зу ју тра се др жав них пу те ва, фре квент ни јих оп штин ских пу те ва и 
по је ди них пољ ских пу те ва. 

ЗО НА ПРА ТЕ ЋИХ СА ДР ЖА ЈА чи не објек ти уз др жав ни пут, ко ји има ју уло гу да омо гу ће што бо ље функ ци о ни са ње са
о бра ћа ја, као и да пру же услу ге по треб не ко ри сни ци ма др жав ног пу та, тј. за до во ље њи хо ве по тре бе и зах те ве, ка ко би се 
обез бе ди ло без бед ни је и ком фор ни је пу то ва ње, или из вр ше ње тран спорт ног ра да. 

ГРАНИЦE ЗАШТИТНОГ КОРИДОРА И ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ре кон струк ци ја од ре ђе них де о ни ца др жав них пу те ва 
и ре а ли за ци ја оби ла зних пут них пра ва ца у скла ду са 
смер ни ца ма ПП Ре пу бли ке Ср би је и Про стор них пла
но ва је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, у ци љу по ве ћа ња 
ни воа са о бра ћај не услу ге. Оп штин ска пут на мре жа ће 
се при ла го ђа ва ти зах те ви ма и по тре ба ма ло кал них 
са мо у пра ва и ускла ђи ва ти са пут ном мре жом ви шег 
ни воа у за ви сно сти од утвр ђе них при о ри те та.

 ПО ЛО ЖАЈ КО РИ ДО РА 
И ТРА СЕ АУТО ПУ ТА Е761
За ко ри дор ауто пу та Е761, де о ни ца По ја те – Пре љи

на, ре зер ви ше се про стор укуп не ду жи не око 110,9 km. 
Ши ри на ко ри до ра, ко јом је об у хва ће на ши ри на пут ног 
по ја са од 70,0 m, обо стра ни по јас не по сред не за шти те 
(80 m), обо стра ни по јас кон тро ли са не из град ње (80 m) 
и ши ри за штит ни по јас од 470 m, из но си укуп но 700 
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m. Тра са ауто пу та је де фи ни са на на осно ву про јект
не до ку мен та ци је: ре ви до ва ног Ге не рал ног про јек та 
и Прет ход не сту ди је оправ да но сти, као и кроз кон
сул та ци је са об ра ђи ва чи ма Идеј них про је ка та по је
ди них де о ни ца. 

Ауто пут у окви ру пут ног по ја са од око 70 m, ко ји 
пред ста вља и по јас екс про при ја ци је, има по две ко
ло во зне тра ке и јед ну за у став ну тра ку у оба сме ра, 
као и раз дел но остр во из ме ђу њих, ко си не на си па и 
за штит ну огра ду и има сле де ћи по ло жај и тех нич ке 
ка рак те ри сти ке по де о ни ца ма. 

По преч ни про фил пла ни ра ног ауто пу та под ра зу
ме ва:

1. ко ло во зне тра ке: во зне тра ке 4х3,75 m, ивич не тра
ке 2х(1,0 m + 0,5 m) и за у став не тра ке 2х2,50 m

2. пра те ћи еле мен ти ко ло во за: раз дел на тра ка 3,00
4,00 m, бан ки не 2х1,5 m. 

По себ но је на по ме ну то да су у при ка зи ма де о ни
ца, де ни ве ли са них рас кр сни ца – пе тљи, обје ка та на 
тра си и пра те ћих са др жа ја ауто пу та у Пла ну, ста ци о
на же ин ди ка тив ног ка рак те ра, на ни воу ге не рал них 
тех нич ких ре ше ња. У то ку да ље раз ра де тех нич ке до
ку мен та ци је мо же до ћи до из ве сних од сту па ња, из 
објек тив них раз ло га. 

Пра те ћи са др жа ји у ко ри до ру ауто пу та Е761
Пра те ћи са др жа ји омо гу ћа ва ју бо ље усло ве функ

ци о ни са ња са о бра ћа ја, као и за до во ља ва ње по тре ба 
и зах те ва ко ри сни ка пу та у ци љу без бед ни јег и ефи
ка сни јег тран спор та. 

– Функ ци о нал ни са др жа ји др жав ног пу та об у
хва та ју слу жбе и објек те ко ји ути чу на екс пло а та ци
о не па ра ме тре и усло ве са о бра ћа ја, пре све га у ци љу 
оства ре ња про јек то ва ног ка па ци те та, бр зи не и ква ли
те та услу ге, а то су: ба зе за одр жа ва ње пу те ва, објек те 
кон тро ле и упра вља ња (си сте ме за обез бе ђи ва ње пра
во вре ме них ин фор ма ци ја и си стем оба ве шта ва ња) и 
објек те на пла те пу та ри не. 

– Са др жа ји за по тре бе ко ри сни ка др жав ног пу та 
под ра зу ме ва ју све објек те и функ ци је ко је обез бе ђу ју 
без бед ни је и ком фор ни је пу то ва ње уче сни ка у са о
бра ћа ју уз оства ре ње по зи тив них еко ном ских ефе ка та 
(пар ки ра ли шта, од мо ри шта, услу жни цен три). 

Основ ни кри те ри ју ми за из бор ми кро ло ка ци ја за 
пра те ће са др жа је су: са о бра ћај но тех нич ки усло ви, 
про стор ни усло ви, при род ни усло ви, ко му нал на и ин
фра струк тур на опре мље ност; и усло ви за шти те жи
вот не сре ди не.

Из град ња пра те ћих са др жа ја ауто пу та ре а ли зо ва ће 
се на осно ву овог Пла на, а у све му пре ма про јект ној 
до ку мен та ци ји. У то ку да љих те рен ских ис тра жи ва
ња за по тре бе из ра де тех нич ке до ку мен та ци је и из
во ђе ња ра до ва мо же до ћи до из ве сних од сту па ња од 
Пла ном утвр ђе них ста ци о на жа, ко је су Пла ном де
фи ни са не ин ди ка тив но на ни воу ге не рал них тех нич
ких ре ше ња. 

По ред пра те ћих са др жа ја у окви ру ко ри до ра ауто пу
та, Пла ном се омо гу ћа ва и ре а ли за ци ја мо те ла и бен

зин ских ста ни ца на пут ној мре жи у окви ру План ског 
под руч ја, тј. на при ступ ним са о бра ћај ни ца ма ауто
пу ту, а на осно ву Про стор них пла но ва ло кал них са
мо у пра ва. 

План ве за ауто пу та Е761 са окру же њем
Обез бе ђе ње при сту пач но сти пла ни ра ном ауто пу ту 

свим ко ри сни ци ма и оства ри ва ње ве зе са по сто је ћом 
и пла ни ра ном пут ном мре жом омо гу ћи ће се фор ми
ра њем пе тљи и укр шта ја. Обез бе ђе њем сер ви сних, па
ра лел них пут них пра ва ца и из град њом де ни ве ли са
них укр шта ја (под во жња ка и над во жња ка) омо гу ћи ће 
се по ве за ност раз ли чи тих стра на ин фра струк тур ног 
ко ри до ра, без ути ца ја на усло ве од ви ја ња са о бра ћа ја 
на ауто пу ту Е761.

Ути цај по себ не на ме не на жи вот ну сре ди ну 
Из град ња и екс пло а та ци ја ин фра струк тур них си

сте ма у ин фра струк тур ном ко ри до ру ма ни фе сто ва ће 
се по ве ћа ним ни во ом еко ло шког оп те ре ће ња у од но
су на по сто је ће ста ње еле ме на та жи вот не сре ди не у 
по гле ду ути ца ја/ефе ка та на зе мљи ште, во де, ва здух, 
фло ру, фа у ну, угро же ност бу ком, опа сност од по сле ди
ца хе миј ских уде са и ак ци де на та. Због спе ци фич но
сти под руч ја За пад ног По мо ра вља (гу ста из гра ђе ност 
на се ља, рад них зо на и по сто је ћих ко му ни ка ци ја, по
љо при вред но зе мљи ште као вре дан ре сурс овог кра
ја Ср би је, ло ка ли те ти и зо не атрак тив ни за ту ри зам, 
број ни во до то ци и плав не зо не, зо не из во ри шта во до
снаб де ва ња, вред них и за шти ће них при род них пре
де ла и ло ка ли те ти за шти ће них и еви ден ти ра них кул
тур них до ба ра и др.), ис ти че се оба ве за про јек тан та 
да у фа зи из ра де тех нич ке до ку мен та ци је по сту пи 
пре ма усло ви ма над ле жних за во да за за шти ту при
ро де, спо ме ни ка кул ту ре (ка ко др жав ног, та ко и ре ги
о нал ног ни воа), ин сти ту ци ја и др жав них и ло кал них 
пред у зе ћа у чи јој су над ле жно сти мре же и објек ти ин
фра струк ту ре, и то у по гле ду про јек то ва ња по ло жа ја 
и тех нич ких еле ме на та тра се, пра те ће ин фра струк
ту ре и пра те ћих са др жа ја ауто пу та, про це на ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну и про јек то ва ње од го ва ра ју ћих 
ме ра за шти те ка ко у то ку из град ње ауто пу та, та ко и 
у то ку ње го ве екс пло а та ци је у ре дов ним и ак ци дент
ним усло ви ма. 

Усло ви из град ње 
У Про стор ном пла ну су де таљ но да ти усло ви из град

ње ка ко ауто пу та, та ко и оста лих ин фра струк ту ра ко је 
се укр шта ју са тра сом ауто пу та. 

СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПЛА НА
Про стор ни план се спро во ди ло ка циј ском до зво лом 

ко ју из да је над ле жно ми ни стар ство на осно ву пра ви
ла из овог пла на, од но сно ур ба ни стич ким пла ном и 
про јек том за зо не за ко је је про пи са на из ра да истих. 
Мо гу ће је фа зно спро во ђе ње по де о ни ца ма (де о ни ца 
од По ја та до Ко ше ва, де о ни ца од Адра на до Пре љи не 
и де о ни ца од Ко ше ва до Адра на).
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По себ на на ме на про сто ра

Про стор ни план, за јед но са прет ход ном, про јект
ном и дру гом до ку мен та ци јом нео п ход ном за из град
њу ауто пу та, да је еле мен те за ди рект но спро во ђе ње. 
Ти ме је омо гу ће но де фи ни са ње про стор не, тех но ло
шке или функ ци о нал не ве зе ко ри до ра са не по сред
ним окру же њем, као и по ло жај и пра ви ла уре ђе ња, 
гра ђе ња и ко ри шће ња обје ка та и по вр ши на у ко ри
до ру као што су ба зе за одр жа ва ње пу та, од мо ри шта, 
објек ти за си стем на пла те пу та ри не, пе тље, над во
жња ци, ме ста укр шта ња са дру гом ин фра струк ту
ром и др. 

До но ше њем овог Про стор ног пла на, под руч ја у об у
хва ту Пла на ко ја су ван ко ри до ра од 700 ме та ра пла
ни ра ног ауто пу та (по 350 ме та ра обо стра но од осо
ви не ауто пу та) спро во де се на осно ву про стор них 
пла но ва (под руч ја по себ не на ме не, је ди ни ца ло кал
них са мо у пра ва), као и ур ба ни стич ких пла но ва до не
тих у скла ду с њи ма, а у ко ри до ру ауто пу та план ска 
ре ше ња тих пла но ва се ста вља ју ван сна ге. У од но су 
на ко ри дор, у скла ду са за кон ском и под за кон ском 
ре гу ла ти вом (де ло ви ма ко ји се од но се на под за кон
ском ре гу ла ти вом про пи са ну ши ри ну ко ри до ра од 
500 до 2000 ме та ра), мо гу ћа из ве сна од сту па ња у де
лу код за шти ће них до ба ра, при род них ре сур са, из
гра ђе них обје ка та, с тим да ауто пут ски ко ри дор не 
ре ме ти дру га под руч ја по себ не на ме не, а на ро чи то 
бу ду ћи вод ни пут.

Глав ним про јек том би ће пре ци зно де фи ни са на тра
са у план ски ре зер ви са ном ко ри до ру од 700 ме та ра 
чи ме се ства ра ју су штин ски усло ви за спро во ђе ње 
по ступ ка ле га ли за ци је бес прав но из гра ђе них обје
ка та у план ском ко ри до ру ко ји сво јом дис по зи ци јом 
и функ ци јом не оме та ју из град њу и функ ци о ни са ње 
ауто пу та. 

Про стор ни план им пле мен ти ра ће се оба ве зним 
угра ђи ва њем ње го вих од ред би у: пла но ве и про гра ме 
јав них и дру гих пред у зе ћа у обла сти ин фра струк ту ре 
(са о бра ћај, во до при вре да, елек тро при вре да, те ле ко
му ни ка ци је, енер ге ти ке и др.), као и по себ не пла но
ве, про гра ме, про јек те и осно ве за по је ди не обла сти 
(по љо при вред ног, вод ног и шум ског зе мљи шта, ре кул
ти ва ци ју де гра ди ра ног зе мљи шта, за шти ту жи вот не 
сре ди не, зо не за шти ће них при род них и кул тур них до
ба ра и др.). 

Овај ППППН се раз ра ђу је ур ба ни стич ким пла ном 
ра ди из град ње пра те ћих са др жа ја у ко ри до ру ауто
пу та, као и за про пи са не зо не оба ве зне ур ба ни стич ке 
раз ра де: услу жни цен три у ко ри до ру ауто пу та у ко ји
ма се пла ни ра раз вој ко мер ци јал них са др жа ја (мо
те ли, бен зин ске пум пе, тр го ви на и сл.), пра те ћи са
др жа ји у функцји ауто пу та (функ ци о нал ни са др жа ји 
и са др жа ји за ко ри сни ке ауто пу та) и сл. у скла ду са 
овим Про стор ним пла ном. 

Де ло ви те ри то ри је у окви ру ко ри до ра ауто пу та за ко
је је мо гу ћа из ра да пла на де таљ не ре гу ла ци је на осно
ву од лу ке над ле жног ор га на су: де ло ви тра са ин фра
струк ту ре за ко је се по ка же да је по треб но из ме шта ње 
јер се по кла па ју или укр шта ју са тра сом ауто пу та на 
не про пи сан на чин, или из дру гог раз ло га; под руч ја у 
об у хва ту Пла на ко ја су ван ко ри до ра ауто пу та а спро
во де се на осно ву про стор них пла но ва је ди ни ца ло
кал них са мо у пра ва и ур ба ни стич ких пла но ва, као и 
оста ла под руч ја пре ма по тре би.

*Дубравка Павловић, дипл. просторни планер – 
руководилац тима, Мр Александар Вучићевић, дипл. 
просторни планер – коруководилац, и Никола Ристић, 
дипл. инж. саобраћаја.
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Јан Клин ко* 

У овом тре нут ку енер ге ти ку Ср би је, а са мим тим 
и Вој во ди не ка рак те ри ше до ми на ци ја кла сич них 
енер ге на та и енер гет ских кон вер зи ја ко ји во де до 
фи нал них по тро ша ча. Ка да је реч о елек трич ној 
енер ги ји у пи та њу је око 927.000 ку па ца (по тро ша
ча) од ко јих до ма ћин ства чи не 90%.(1) Од при бли
жно 830.000 до ма ћин ста ва, сма тра се да је 210.000 
об у хва ће но га си фи ка ци јом, а 120.000 не ким ви
дом да љин ског гре ја ња. Ово би у гру бим цр та ма 
би ла струк ту ра по тро ша ча у Вој во ди ни. У ду жем 
ни зу го ди на уоча ва се за о ста ја ње це не елек трич
не енер ги је у од но су на дру ге енер ген те ко ји нам 
сто је на ре спо ла га њу. Тај дис па ри тет и дис про пор
ци ја још је очи глед ни ја, ка да се до ма ћа це на упо
ре ди са це ном овог енер ген та са су сед ним зе мља
ма и зе мља ма ЕУ.

Од ре ђе на ко рек ци ја це нов ни ка сту пи ла је на сна гу 
од 01.09.2013.го ди не, ме ђу тим од но си и па ри теи енер
ге на та ни су про ме ње ни. Чак се кон ста ту је да је це на 
у овом тре нут ку не што ни жа у евро из но су у од но
су на прет ход ни це нов ник од 01.04. 2011 и он да шњи 
курс Еура.. 

Сли ка 2: Упо ред ни ме сеч ни тро шко ви 
за раз не вр сте гре ја ња ста на по вр ши не 60м2 
и греј не енер ги је 1500 кWх

Чак и у слу ча ју гре ја ња ве ћих стам бе них по вр ши
на ве о ма је ис пла ти во гре ја ње тер мо а ку му ла ци о ним 
пе ћи ма. Тренд се по ја ча ва у ни зу го ди на, што по тро
ша че мо ти ви ше да елек трич ну енер ги ју као пле ме

ни ти вид тран сфор ми са не енер ги је ко ри сте као греј
ни енер гент.

На овај на чин се из бе га ва ко ри шће ње дру гих греј
них енер ге на та, у пр вом ре ду при род ног га са, чвр
стих го ри ва ра зних вр ста, али и број них ре ше ња ко

Тех нич ки и еко ном ски 
иза зо ви но вих и об но вљи вих 
из во ра енер ги је 
на енер гет ском тр жи шту 
– под руч је Вој во ди не

Сли ка 1:
Це на елек трич не

енер ги је у зе мља ма 
окру же ња
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ја при па да ју гру па ци ји но вих, чи стих, об но вљи вих и 
ал тер на тив них из во ра енер ги је. Но ви За кон о енер
ге ти ци пред ви ђа да це не елек трич не енер ги је и га
са до но си Аген ци ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је 
(АЕРС), на пред лог елек тро при вре де (ЕПС). Очи глед
но је на ме ра би ла да се це нов на по ли ти ка по сте пе но 
усме ри ка тр жи шним ме ха ни зми ма што јеиyоста ло. 
Ова ко ус по ста вље ни це нов ни од но си, где на тр жи
шту ме ђу соб но кон ку ри шу ре гу ли са не и ма ње ви ше 
тр жи шно од ре ђе не це не у ду жем пе ри о ду до ве ле су 
до не же ље них трен до ва о че му ре чи то го во ре ста ти
стич ки по да ци. По тро шња елек трич не енер ги је ра сте 
у сек то ру до ма ћин ства што је на ро чи то ви дљи во зи
ми, ка да се мно га до ма ћин ства гре ју пу тем елек тро
тер мич ких апа ра та док се упо тре ба при род ног га са и 
чвр стих го ри ва, из бе га ва. По у чан у овом по гле ду био 
је фе бру ар 2012.го ди не, ка да су при вред ни по тро ша
чи за у ста ви ли про из вод њу у пе ри о ду од 12 да на док 
су до ма ћин ства би ла по ште ђе на ре стрик ци ја. Увоз је 
био у тим да ни ма енор ман по ви со ким це на ма, при
вре да је оста ла без до хот ка, што је до ве ло до зна чај
них ште та. Ште та је мо гла би ти из бег ну та, да не по
сто ји дис па ри тет ко ји је при су тан и ко ји ни чим ни је 
от кло њен по след њом ко рек ци јом це на елек трич не 
енер ги је. 

Утвр ђен је ам би ци о зан план да се од 2015 го ди не 
тр жи ште елек трич не енер ги је ли бе ра ли зу је (де мо но
по ли зу је), а оче ки ва ња су да ово ство ри ам би јент и 
усло ве за одр жи ви раз вој уче сни ка на енер гет ском 
тр жи шту. План ће сва ка ко на и ћи на мно штво ис ку
ше ња и пре пре ка, има ју ћи у ви ду ве ли ку за ду же ност 
ку па ца, при вре ду при вик ну ту у ду жем ни зу го ди на, 
на ре ла тив но ни ске це не елек трич не енер ги је, оси
ро ма ше не кућ не бу џе те осло ње не у ве ли кој ме ри на 
за штит ни трет ман код ку по ви не елек трич не енер ги
је. На гло, или по сте пе но ли бе ра ли зо ва ње тр жи шта 
ауто мат ски ће пре ли ти ути цај це на окол них зе ма ља 
и европ ског тр жи шта и до ве сти до це нов ног уда ра код 
по тро ша ча. На ово мо ра ју ра чу на ти бу ду ћи ин ве сти то
ри но вих об но вљи вих, чи стих и ал тер на тив них енер
гет ских из во ра.

ПРИ МЕР ДВА ВЕ ЛИ КА ЕНЕР ГЕТ СКА 
ОБЈЕК ТА „ВЕ ТРО ПАРК У ЈУ ЖНОМ 
БА НА ТУ“ И „СО ЛАР НА ЕЛЕК ТРА НА  
НА ЈУ ГУ СР БИ ЈЕ“

У ду жем пе ри о ду се на ја вљу је из град ња со лар не фо
то вол та ич не елек тра не на ју гу Ср би је сна ге 1000 MW 
ко ја би тре ба ла да бу де нај ве ћи обје кат те вр сте на све
ту и Ве тро пар ка у Ба на ту сна ге 450 МW. Док је бу дућ
ност из град ње со лар не елек тра не са свим не из ве сна 
и на ја вљен је епи лог са од штет ним зах те вом на су ду, 

про је кат ве тро пар ка та ко ђе је на и шао на пре пре ке, 
ка ко ме ди ји из ве шта ва ју, фи нан сиј ске при ро де. Ов
де ће мо се по за ба ви ти не ким аспек ти ма о ко ји ма се 
у рас пра ва ма ре ђе го во ри, а од пре суд не су ва жно сти 
код тех но е ко ном ских ана ли за.

 
ВЕ ТРО ПАРК У ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

Овај про је кат при пре ма се у ду жем вре мен ском пе
ри од.Пред ви ђе на сна га тре ба ла би да бу де 450 МW са 
це ном од око 500 ми ли о на Еура. Прет хо ди ла су ви
ше го ди шња ме ре ња ве тро по тен ци ја ла на ода бра ној 
ми кро ло ка ци ји нео п ход на за про јек то ва ње енер гет
ског по стро је ња ве тро пар ка и би лан си ра ња бу ду ће 
„Еол ске” елек тра не. Ме ђу тим про је кат је (не)оче ки
ва но за у ста вљен због, ка ко је у ме ди ји ма ја вље но, не
спрем но сти фи нан сиј ских уче сни ка да ин ве сти ра ју 
под по сто је ћим усло ви ма. Ин ве сти то ри до во де под 
сум њу ис пла ти вост ула га ња.У при пре ми и пла ни ра њу 
овог про јек та ЕПС ни је у по треб ној ме ри укљу чи ван. 
Укљу чи ва њем ве тро е лек тра не она фак тич ки по ста је 
део по сто је ћег про из вод ног си сте ма. Гру па струч ња
ка са Елек тро тех нич ког Фа кул те та у Бе о гра ду, не дав
но је ура ди ла ана ли зу ути ца ја ове ве тро е лек тра не на 
екс пло а та ци ју по сто је ћих про из вод них ка па ци те та(5). 
Ре зул та ти ана ли зе и си му ла ци је оче ки ва не ин тер ак
ци је, ука зу ју да ће рад ве тро пар ка про из ве сти зна ча
јан ути цај на рад про из вод ног си сте ме у це ли ни. У 
но вој кон сте ла ци ји елек тра на, ре ме ти се оп ти ма лан 
рад аку му ла ци о них елек тра на, ко је у том слу ча ју не
до вољ но спрем не до че ку ју зим ску (ви шу) се зо ну, ка да 
би са др жај аку му ла ци ја био нај по треб ни јиу.. По себ но 
кри ти чан би ва до га ђај, ка да це ла ве тро е лек тра на ис
пад не од јед ном, што је че ста по ја ва, а до га ђа се ка да 
ве тар до стиг не бр зи ну од око 25 м/сец.

 Ови усло ви се те шко мо гу пре ва зи ћи без елек тра
не ко ја је у ста њу да ве о ма бр зо од ре а гу је на ова кав 
до га ђај, из ре гу ли ше на глу про ме ну и са чу ва ста бил
ност си сте ма. Све ука зу је да из град ња ве тро пар ка зах
те ва из град њу ба лан сног по стро је ња. У овом слу ча ју 
то би би ла ре вер зи бил на хи дро е лек тра на Би стри ца 
4x175 МW чи ме би се ре ши ло пи та ње по зи тив не и не
га тив не ре зер ве. Из град ња РХЕ Би стри це са гле да на је 
у ду го роч ним пла но ви ма ЕПСа и про це ње на на 650 
ми ли о на Еура.

Про пра ти мо на крат ко еко но ми ку ова ко про из ве де
не енер ги је. Уред бом о ме ра ма под сти ца ја ЕПС је ду
жан да на пра гу ова квог по вла шће ног про из во ђа ча от
ку пљу је енер ги ју по 9,2 цЕу. Пре но сом и ди стри бу ци јом 
до куп ца гу би се ти пич но око 20% енер ги је па ова кав 
ди рект но пла си ран kWh по сти же це ну од 9,2x1,2=11,2 
цЕу без услу га пре но са и ди стри бу ци је. Са це ном ових 
услу га (1,5цЕу) до ла зи мо до це не од 12,7 цЕу.
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Ј А Н У А Р  2 0 1 4 .

Ме ђу тим зна тан део ве тро е лек трич не енер ги је ће 
се пум па ти у ре вер зи бил но по стро је ње са ефи ка сно
шћу од 70% па ће тај део елек трич не енер ги је про
стом ра чу ни цом до сти ћи це ну од 18 цЕу без услу га 
пум па ња. Ла ко је за кљу чи ти је да ће се це на енер ги
је, по тро шков ном прин ци пу фор ми ра ти из ме ђу 13 и 
20 и ви ше цЕу. Оста је пи та ње ко тре ба да ин ве сти ра 
ре вер зи бил ну елек тра ну ко ја је нео п ход на као ба ланс 
ве тро е лек тра ни.

СО ЛАР НА ЕЛЕК ТРА НА НА ЈУ ГУ СР БИ ЈЕ

Со лар на фо то на пон ска елек тра на на ју гу Ср би је, на
ја вљи ва на је као бу ду ћа нај ве ћа со лар на елек тра на 
на све ту, два пу та ве ћа од тре нут но нај ве ће у пу сти њи 
Мо ја ве у Ка ли фор ни ји. Пот пи сан је пре ли ми нар ни 
уго вор са фир мом Се цу рум Еqуитy Парт нерс са се ди
штем на Кај ман ским Остр ви ма и Мал ти. Про це ње на 
вред ност ин ве сти ци је из но си 2 ми ли јар де Еур, са по
вр ши ном ко лек то ра на 3000 хек та ра. Со лар на елек
тра на од по чет ка је иза зва ла по до зре ње у кру го ви ма 
енер ге ти ча ра. Иде ја је по све му су де ћи до жи ве ла не
у спех а на ја вље на је ту жба про тив Ср би је, са од штет
ним зах те вом од 160 ми ли о на Еура од стра не ино стра
не фир ме. Елек тра на овог ти па има од ре ђе не слич не 
по гон ске ка рак те ри сти ке у од но су на елек тро е нер гет
ски си стем са ма њим ис ко ри шће њем сна ге (око 10%). 
Про из вод ња је ди рект но усло вље на ин тен зи те том ин
со ла ци је, зна чи ме те о ро ло шким фак то ром. Про блем 
укла па ња ова кве елек тра не је сме шта ње ова квог из во
ра у днев ни рас по ред ан га жо ва ња елек тра на у си сте
му, ба лан си ра ње са ве ли ким днев ним осци ла ци ја ма 
сна ге и ре ла тив но ма ло вре мен ско ис ко ри ште ње опре
ме. Си му ла ци ја ра да у си сте му си гур но би ука за ла на 
по тре бу из град ње ре вер зи бил ног по стро је ња мо жда и 
ве ће сна ге од спо ме ну те хи дро е лек тра не Би стри ца, 
ко ја је по треб на да пра ти ве тро е лек тра ну ве ће сна ге.

Еко ном ски про ста ра чу ни ца, ана лог но при ме ру ве
тро е лек тра не по ла зи од под сти цај не це не ко ју елек
тро при вре да тре ба да пла ти елек тра ни од 16,25 цЕу. 
Са тро шко ви ма пре но са, ди стри бу ци је, те гу би ци ма 
у мре жи ова енер ги ја сти же до стру јо ме ра по тро ша
ча по це ни не што пре ко 21 цЕу или ако је прет ход но 
аку му ли ра на у пумп но аку му ла ци о ном по стро је њу 
до сти же це ну од 30 цЕу. Ина че ин ди ка тив не це не за 
услу ге пум па ња за но во по стро је ње Би стри ца се спо
ми њу на ни воу 18 цЕу, што про це ње не це не ди же на 
за и ста ви сок ни во. По ре ђе ња ра ди, про сеч на про дај
на це на ЕПСа у овом тре нут ку из но си 5,3 цЕу. По чет
ком ове го ди не куп ци има ју но ву став ку на ра чу ни ма, 
„на кна ду за но ве из во ре енер ги је”, 0,044 дин/кWх, ко ја 
за са да не пред ста вља зна чај ну став ку (око 20 ди на ра 
по про сеч ном ра чу ну).

Под прет по став ком да су из гра ђе не обе елек тра не и 
ако би се за др жа ла прак са да се от куп енер ги је по вла
шће них про из во ђа ча фи нан си ра „на кна дом“, ра чу ни
ца по ка зу је да се „на кна да” мо ра по ве ћа ти око 20 пу та 
а про сеч на но ва це на кWх по ста је 20% ску пља уд но су 
на по сто је ћу, са мо от ку пом енер ги је из ове две елек
тра не. Исто вре ме но уче шће енер ги је у укуп ној про
из вод њи из но си ло би све га око 6%.

Че ста је по ја ва, да се вред ност бу ду ћих ин ве сти
ци о них про је ка та од ре ђу је па у шал но и на тај на чин 
ства ра по гре шна сли ка у јав но сти. Ка да се гра фич ки 
пред ста вља ди на ми ка ку му ла тив них тро шко ва енер
гет ских (и слич них обје ка та), до би ја ју се раз ли чи те 
тзв. „S” кри ве.

Ка да се тро шак ак ту а ли зу је, на при мер на за вр ше
так град ње, по треб но је вред но сти са бра ти при ме ном 
ка мат ног ра чу на. У слу ча ју град ње кре дит ним сред
стви ма, ра чу ни ца за ви си од кре дит них усло ва, ка ма та, 
ин тер ка лар них ка ма та, тра ја ња град ње. Ко нач на су
ма ула га ња мо же по стат зна чај но ве ћа од пр ве про це
не. Тре нут но не по сто ји по во љан ин ве сти ци о ни ам би
јент код нас, на шта ука зу је и есконт на сто па На род не 
Бан ке Sрбије, ко ја се ове го ди не кре ће у ра спо ну 11%
12%. По тен ци јал ни стра ни ин ве сти то ри се ори јен ти шу 
пре ма овој сто пи и не на ла зе бо ни тет уло же ног ка пи
та ла, на ро чи то има ју ћи у ви ду тре нут не це не елек
трич не енер ги је у Sрбији. Ова кве де таљ не про ра чу не 
очи глед но спро во де и по тен ци јал ни ин ве сти то ри па 
нај но ви је ин фор ма ци је го во ре да је про је кат ве тро
е ле лек тра не код Вр шца по ме рен за не ке бо ље да не, 
а Ме ђу на род на бан ка за об но ву и раз вој (ЕБРД) об ја
вљу је да ни је ви ше за ин те ре со ва на за ин ве сти ра ње 
ТЕ Ко лу ба ра Б. Очи глед но има раз ло га што се те шко 
или ни ка ко не на ла зе „стра те шки“ парт не ри за за јед
нич ка ула га ња. 

ГЛО БАЛ НИ ТРЕН ДО ВИ 
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ 
ИЗ ОБ НО ВљИ ВИХ ИЗ ВО РА

Ме ђу на род на аген ци ја за енер ги ју из ве шта ва, на во
де ћи мно штво при ме ра, да се у по след ње вре ме, про
из вод ња елек трич не енер ги је из об но вљи вих из во ра, 
зна чај но успо ра ва, уки да ју се или сма њу ју под сти цај
не ме ре у ве ћи ни европ ских зе ма ља. Узро ка на рав
но има ви ше, али су кључ ни фи нан сиј ске при ро де. 
Зе мље ко је пред ња че у при ме ни об но вљи вих из во ра, 
на жа лост су исто вре ме но зна чај но оп те ре ти ле кућ не 
бу џе те и тро шко ве при вре де за елек трич ну енер ги ју. 
Грч ка уво ди до при нос од 54 евра за сва ко до ма ћин
ство на ме ње но но вим из во ри ма. На во ди се да је ра
чун дан ског по тро ша ча три пу та ве ћи од аме рич ког. 
До ма ћин ство у Не мач кој ко ја је је дан од ли де ра у при
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ме ни но вих из во ра пла ћа 26,5 цЕу по kWh, Хо лан ди ја 
18 цЕу док је Фран цу ска ме ђу јеф ти ни ји ма са 13 цЕу. 
Исто вре ме но се кон ста ту је да у по гле ду ис пу шта ња 
га со ва ко ји иза зи ва ју ефе кат „ста кле не ба ште“, ни је 
по стиг ну то зна чај но сма ње ње. У усло ви ма еко ном ске 
кри зе, у Евро пи шан су ко ри сти угаљ као јеф ти ни је го
ри во и до жи вља ва ре не сан су. У Аме ри ци до ми на ци ју 
чвр сто др жи при род ни гас по др жан га сом из уљ них 
шкри ља ца. Гас је при том у Аме ри ци мно го јеф ти ни
ји не го у Евро пи, што зна чај но спу та ва кон ку рент ну 
моћ европ ске при вре де, сте шње ну из ме ђу аме рич ких 
про из во ђа ча и кон ку рен ци је са Да ле ког Ис то ка. 

СТВАРНИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ 
ОБ НО ВљИ ВИХ ИЗ ВО РА У СР БИ ЈИ

До да нас је ура ђе но оби ље сту диј ског и ис тра жи вач
ког ма те ри ја ла и ана ли за ко је од ре ђу ју ствар ни по тен
ци јал кла сич них и но вих, оно вљи вих из во ра енер ги
је. Од су штин ског зна ча ја су ак ту ел на са гле да ва ња и 
ин фор ма ци је из ове обла сти, све у ци љу утвр ђи ва ња 
ре ал них стра те ги ја, са да и у бу дућ но сти. 

Пој мо ви као ге о ло шке ре зер ве, тех нич ки ис ко ри
стив, еко ном ски ис ко ри стив по тен ци јал и слич но, у 
од ре ђе ној ме ри су про мен љи ве ка те го ри је и за ви сне 
од но вих от кри ћа, али као што ви ди мо од но во уве де
них огра ни че ња. Да на шње спо зна је ипак су кључ не за 
бу ду ћа са гле да ва ња. На жа лост сру шен је не ка да шњи 
мит о енер гет ски бо га тој Ср би ји. Пред ви ђа ју ћи пер
спек ти ву „об но вљи ва ца”, од кључ не је ва жно сти про
це ни ти еко ном ски ис ко ри сти ве по тен ци ја ле, не за ва
ра ва ју ћи се ка те го ри ја ма као што су укуп ни би лан сни 
по тен ци ја ли, нај че шће мно го ве ће ци фре. Ле ти ми чан 
по глед нас оба ве шта ва да је нај зна чај ни ји об но вљи ви 
из вор хи дро е нер ги ја ис ко ри штен са го ди шњом про из
вод њом од око 10 TWh го ди шње. Еко ном ско ис пла тив 
пре о ста ли по тен ци ја ла (ми ни, сред ње и ве ли ке ХЕ) 
је ре да про из вод ње јед ног Ђер да па(5). Пре о ста ле би
лан сне ре сер ве угља су зна чај не и кре ћу се у ра спо ну 
6570% до са да утро ше них. Ре зер ве угља на Ко со ву су 
го ле ме и до са да не у тро ше не (11 ми ли јар ди то на), али 
је суд би на овог го ри ва крај ње не де фи ни са на. По тен
ци јал би о ма се раз ли чи тих ви до ва и при ме не је ве о ма 
зна ча јан, на ро чи то у Вој во ди ни. Де таљ на ана ли за је 
озби љан по ду хват. Уку пан ер гет ски по тен ци јал про
це њу је се на 3.389.223 то на екви ва лент не наф те (тое). 
Енер ги ја ве тра по ку ша ва да по ста не кон ку рент на а 
еко ном ска оправ да ност се мо ра до ка зи ва ти од ло ка
ци је до ло ка ци је, оба ве зно има ју ћи у ви ду по тре бу да 
се ње на про из вод ња из ба лан си ра са остат ком си сте
ма. Сун че во зра че ње пред ста вља зна ча јан из вор чи
сте енер ги је. Це на фо то вол та ич них па не ла не пре ста но 
па да па и еко но мич ност про из вод ње ра сте. Слич но ве

тро е лек тра на ма ну жно је аде кват но ре ши ти би лан си
ра ње и елек тро е нер гет ско укла па ње у си стем. Ве ли ки 
не ис ко ри шће ни по тен ци јал ле жи у не по сред ној кон
вер зи ји сун че ве енер ги је у то плот ну енер ги ју.

За кључ но се мо же ре ћи да је по сто је ћа енер гет ска 
ста ти сти ка и ба за, до ста не у са гла ше на и не и до вољ
но по у зда на за про це ну оп ти мал них сце на ри ја пер
спек тив ног раз во ја.

На црт Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ср би је до 2025. 
са ви зи јом до 2030 прет по ста вља по раст по тро шње и 
про из вод ње и по тро шње елек тро е нер ги је од 10,5% од
но сно 16,6% до 2030. Ово је са свим скро ман тренд по ра
ста и при вид но га ни је те шко оства ри ти. Пред ви ђа се 
уче шће об но вљи вих из во ра од 27%. По ми ње се ли ста 
кан ди да та но вих елек тра на ко је тре ба из гра ди ти у са
гле да ном пе ри о ду. Из ме ђу оста лог и 191 ми ни хи дро е
лек тра не, збир не сна ге 387 МW. Из ме ђу ре до ва тре ба 
про чи та ти, да ће не ко ли ко тер мо е лек тра на иза ћи из 
по го на (ТЕНТ А1, А2, ТЕ Мо ра ва, ТЕ Ко лу ба ра, Па нон
ске елек тра не...).Про сеч на ста рост на ших елек тра на 
у овом тре нут ку је 25 и ви ше го ди на. Уско ро сту па на 
сна гу Ди рек ти ва ЕУ о ве ли ким ло жи шти ма, ко ја ће 
оче ки ва но, са сво јим зах те ви ма иза зва ти ве ли ку по
мет њу у Ис точ ној Евро пи, на рав но и у Ср би ји. Би ће 
по треб но из дво ји ти зна чај не сред ства да се за до во ље 
на мет ну те нор ме.

ЗА КљУ ЧАК
Уче шће но вих, об но вљи вих и чи стих из во ра елек

трич не енер ги је, из ве сно ће се у бу дућ но сти по ве ћа
ва ти. Ди на ми ка ће на жа лост би ти ма ње из ве сна и 
за ви сна од мно штва фак то ра. Мул ти ди сци пли нар
ност и ан га жо ва ње стру ке из раз ли чи тих обла сти 
има кључ ну уло гу при на ла же њу ре ше ња ко ја успе шно 
да ју ком про мис ис ко ри шће ња енер гет ског по тен ци
ја ла у са гла сно сти са еко ло шким, си гур но сним и дру
штве ним зах те ви ма. Пут ће би ти тр но вит, као 
уоста лом и пут ре ха би ли та ци ја укуп не енер ге ти ке 
у зе мљи. Про бле ми енер ге ти ке, на го ми ла ни у ду жем 
пе ри о ду, фи нан сиј ски по ло жај елек тро при вре де, па ри
те ти енер ге на та, и чи тав низ дру гих про бле ма, по
ста ви ће ис ку ше ња у бу дућ но сти. Ко ра ци не мо ра ју би
ти ме ре ни „ме га“ ме ра ма. Ма лим, али до ма ћин ским 
ко ра ци ма, на ла же њем про гра ма по соп стве ној ме ри, 
мо же се та ко ђе успе шно сти ћи на циљ, кроз рав но те
жу мо гућ но сти и же ља. Ис ку ства по је ди них а слич них 
по ве ли чи ни зе ма ља ре чи то све до че о то ме.

*дипл.инж.ел. за по слен у Елек тро вој во ди ни – Но ви 
Сад. Пре да ва ње одр жа но 12. де цем бра 2013. го ди не у 
мул ти ме ди јал ној са ли Ре ги о нал ног цен тра Но ви Сад 
– Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.
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