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Нудимо све своје 
потенцијале за отклањање 
последица од поплава

По плав ни та лас ко ји је про шао за пад ном Ср би
јом оста вио је пу стош. Стра да ли су љу ди, при вред ни, 
дру штве ни, а по нај ви ше при ват ни објек ти од стам
бе них ку ћа, њи ва, ба шта, ста ја, сто ке... О пра вим раз
ме ра ма ште те зна ће се кад то утвр де струч ња ци и 
над ле жне др жав не ин сти ту ци је.

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је реaговала је нај бр же 
што се мо гло – од по не дељ ка 19. ма ја Ко ор ди на ци о но 
те ло, ко је је у ствари Управ ни од бор ИКС, и ко је ра ди 
у ре жи му стал ног за се да ња, што је по тра ја ло де се
так да на, од но сно, кад је во да ста ла, за пра во по че ла 
да опа да, а ева ку и са ни љу ди по че ли да се вра ћа ју у 
сво ја на се ља. Мо жда ће не ко пи та ти – „а шта сте че
ка ли до 19. ма ја, ка да су по пла ве по че ле дватри да
на ра ни је“, и од мах да ка жем – до бро пи та ње. Пр ви 
из ве шта ји о по пла ва ма еми то ва ни су у ме ди ји ма 16. 
ма ја, са оце на ма ко је ни су го во ри ле да је ка та стро фа 
на по мо лу, ве ро ват но де не би ства ра ли па ни ку, па 
смо пред сед ник Скуп шти не – Шу ма рац, пред сед ник 
Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу – Ву ко бра то вић и 
ја (то га да на) от пу то ва ли на са ста нак Ин же њер ске 
ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу (ИИРС) ко ји се 
одр жа вао у Ма ке до ни ји (Ско пље) од 16. до 18. ма ја. Не 
тре ба ни да на по ми њем да је са ста нак пред став ни ка 
ин же њер ских ко мо ра Сло ве ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре, 
Ср би је и Ма ке до ни је за ка зан по ла го ди не ра ни је (5. 
ок то бра 2013. на са стан ку одр жа ном у Ср би ји  Но ви 
Сад). На пут смо кре ну ли 16. ма ја пре под не ка ко би
смо сти гли на пр ву сед ни цу за ка за ну за 17 са ти. Сед
ни ца је тра ја ла ду го, до 22 ча со ва, па сам пр ве из ве
шта је о по пла ва ма код ку ће ви део тек су тра дан пре 
под не и то пре ко не ког Скај њу за. Има ли смо ди ле му 
да ли да се од мах вра ти мо, али по сле кон так та са Бе
о гра дом, од лу чи ли смо да оста не мо. 

Пр ва сед ни ца Ко ор ди на ци о ног те ла одр жа на је у 
по не де љак, 19. ма ја на ко јој смо се до го во ри ли да се 
истог ча са упла ти по моћ од 3.000.000 ди на ра, али 
и до не ли још ва жни ју од лу ку –по зва ли смо члан
ство, пре ко сај та Ко мо ре, да се при ја ви за ан га жо
ва ње на те ре ну у не по сред ном от кла ња њу по сле
ди ца по пла ве (за ма ње од 20 са ти при ја ви ло се 252 
ко ле га). Дру га ва жна ствар је да смо па ра лел но ус
по ста ви ли ди рек тан кон такт са на шим Ми ни стар

ством гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту
ре, ко ме смо већ су тра дан по сла ли стра ти фи ко ва ну 
ин фор ма ци ју о на шим чла но ви ма спрем ним да се 
укљу че и по мог ну (спи сак је са др жао име на љу ди, 
из ко јих су оп шти на и ко је су спе ци јал но сти). По што 
је при ја вљи ва ње на ста вље но, већ 22. ма ја по сла ли 
смо спи сак са 220 но вих име на, а при ја вљи ва ње је 
још увек у то ку, а до да на шњег да на при ја ви ло се 
523 чла но ва Ко мо ре, спрем них и спо соб них да по
мог ну. Из те група смо изабрали 35 координатора и 
распоредили их у 28 општина погођених поплавама 
и задужили их за координацију између комисија за 
процену штете или општинског штаба за ванредне 
ситуације (ВС), локалне самоуправе и Инжењерске 
коморе Србије (види списак на 8. страни). Ми ни
стар ство нам ни је по сла ло уз врат ну ин фор ма ци ју 
све до 2. ју на, ка да је на ша ми ни стар ка проф. др Зо
ра на Ми ха и ло вић, у јед ној ТВ еми си ји, ре кла да ће 
на про це ни ште те и са на ци ји би ти укљу че на и Ин
же њер ска ко мо ра Ср би је. 

Мо рам да ис так нем да је Ко мо ра, ње ни чла но ви, 
би ла спрем на да сво је чла но ве по ша ље у ак ци ју већ 
у уто рак 20. ма ја, али су нам из Ми ни стар ства ре кли 
да по моћ сва ке вр сте мо ра ићи пре ко ње га, што смо 
у пот пу но сти ис по што ва ли. 

Чи ни ми се да је Ко мо ра до бро ре а го ва ла на ка та
стро фал не по пла ве, али се још ви ше на дам да ће мо 
као моћ на стру ков на ор га ни за ци ја, би ти по зва ни од 
стра не над ле жних др жав них ин сти ту ци ја, да по ка
же мо и до ка же мо све на ше по тен ци ја ле, ко ји ни су 
ма ли. На про тив. Уз то у Ко мо ри је фор ми ран по се бан 
фонд из ко га ће би ти под ми ри ва ни основ ни тро шко
ви на ших чла но ва ко ји бу ду ан га жо ва ни на те ре ну. 
Дру гим ре чи ма, на ши ће чла но ви ра ди ти во лон тер
ски, али ће им Ко мо ра ре фун ди ра ти пут не тро шко ве, 
пла ти ти хра ну, сме штај. И не са мо то, др жа ви ће мо 
по ну ди ти да бес плат но ис про јек ту је мо тип ске згра де 
(ку ће, по моћ не згра де, по слов ни про стор) по шту ју ћи 
нај ви ше стан дар де гра ђе ња, по себ но на гла ша ва ју ћи 
њи хо ву енер гет ску ефи ка сност. Та ко ђе ће мо по ну ди
ти и сва ре ше ња, про јек те, са на шег кон кур са „Ле па 
Ср би ја“ од пре не ко ли ко го ди на, ко ји је тре ти рао срп
ско тра ди ци о нал но стам бе но гра ди тељ ство.   ■
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Прва деценија постојања и трајања – насловна страна Монографије „Инжењерска комора Србије 2003 – 2013“
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ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У ОвОМ БРОЈУГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

БРОЈчАНО СтАЊЕ чЛАНСтвА 
27. ЈУНА 2014.

Укупан број чланова Коморе 26.587

Број издатих лиценци за одговорног планера 253

Број издатих лиценци за одговорног урбанисту 1.436
Број издатих лиценци за одговорног пројектанта 24.239

Број издатих лиценци за одговорног извођача радова:
– лица са високом стручном спремом 18.275
– лица са вишом стручном спремом 1.834

УКУПАН Број ИЗДАТИх ЛИцЕНцИ 46.037

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО МАтИчНИМ СЕКцИЈАМА

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА 18.064

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА (виша) 1.659

■ ПројЕКТАНТИ 20.916

■ УрБАНИСТИ 1.427

■ ПЛАНЕрИ 2253

ЛИцЕНцЕ 
чЛАНОвА КОМОРЕ

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА 18.275

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА (виша) 1.834

■ ПројЕКТАНТИ 24.239

■ УрБАНИСТИ 1.436

■ ПЛАНЕрИ 253

УКУПНО 46.037

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО СтРУКАМА

■ АрхИТЕКАТА 5.387

■ ГрАђЕВИНАцА 9.204

■ ЕЛЕКТроИНЖЕњЕрА 5.094

■ МАШИНАцА 4.367

■ оСТАЛИх СТрУКА 2.535

УКУПНО 26.587

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО РЕгИОНИМА

■ СУБоТИцА 1.208

■ НоВИ САД 4.020

■ БЕоГрАД 14.029

■ КрАГУјЕВАц 1.459

■ ВАљЕВо 883

■ ЧАЧАК 934

■ КрАљЕВо 1.149

■ НИШ 2.805

■ КоСоВСКА МИТроВИцА 100

УКУПНО 26.587

ПОРАСт БРОЈА чЛАНОвА КОМОРЕ 
У ПЕРИОдУ Од 2003. дО 2014. гОдИНЕ
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–  Грађевинарство и екологија плус Stone Expo (10); Гран при за дечију установу (10); Јубиларна 

40. неимарска изложба (11); Милану Вујовићу Награда града Београда за архитектуру (14); ЦРЕП почео 
са радом (15); Предјубиларна БИNА протутњала Београдом (18); Енергетски ефикасне школс-
ке зграде (19); На кри ли ма ждра ла брон за на ме да ља (21); Награде 19. Салона архитектуре 
ДаНС-а (22)
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СКУПШТИНА
27 –  По сло ва ње на „по зи тив ној ну ли“
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37 – Неизбрисив архитектонски траг
      – Пола века за један живот

ГО ВО РЕ ЧЕЛ НИ ЦИ МС
38 –  На заводљив начин рушимо стереотипе и померамо границе

КОМИСИЈЕ
40 – Огрешења видљива и без меритума случаја
41 – Пред ло ге и пред став ке тек оче ку је мо

МЕРИДИЈАНИ
42 – У цен тру па жње кон ти ну и ра но про фе си о нал но уса вр ша ва ње

ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ
46 – Шест предавања, осам предавача, 182 слушалаца

СТРУЧНИ ИСПИТИ
47 – У мартовском испитном року право на лиценцу стекло 443 кандидата

СУФИНАНСИРАЊЕ
48 – За подршку преко два милиона динара

СУД ЧАСТИ
50 – Трећи сазив почео са радом

РЕГИОНИ
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СТРУЧНИ РАДОВИ
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75 –  Ватрогасне станице Београда – нови систем и категоризација

НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ: Ше ста ре дов на сед ни ца Скуп шти не одр жа на је 25. апри ла уз при су ство 
80 чла но ва Скуп шти не. Ве ли ка са ла у се ди шту/цен тра ли Ко мо ре ни је би ла „те сна да при ми све 
за ин те ре со ва не“, јер је је из о ста ла тре ћи на чла но ва, а и оста ла те ла (Управ ни и Надзор ни од бор, 
Суд ча сти) ни су би ли ком плет ни, а из о ста ли су и пред став ни ци др жа ве, осим ди рек то ра РАПП-а
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Слободан Јовановић

Пред сед ник Ко мо ре Ми ло ван Гла во њић је у увод
ном из ла га њу на гла сио да је у мо мен ту ка да је 
Ср би ју по го ди ла еле мен тар на не по го да не за пам
ће них раз ме ра, нео п ход но да се стру ка ује ди ни и 
пру жи сву нео п ход ну по моћ угро же ној дру штве ној 
за јед ни ци на са ни ра њу по сле ди ца ка та кли змич
них раз ме ра. Од мах је и оба ве стио при сут не да 
су че тво ро чла но ва (Ја сми на Жи ва нов, Сло бо дан 
Цвет ко вић, Ол га Ми ло са вље вић и проф. др Јо ван 
Де спо то вић), не за ви сно и са мо стал но, до ста ви ли 
пред ло ге у ве зи ак тив но сти ко је би се мо гле пред
у зе ти са ци љем от кла ња ња по сле ди ца од по пла
ва. Усле ди ла је рас пра ва са пред ло зи ма у ко јој су 
уче ство ва ли сви при сут ни. Из ла га ња 13 уче сни ка 
у рас пра ви да је мо на кра ју при ло га.

Кре ни мо са нај ва жни јим од лу ка ма. Обе ле жа ва ње 
„Да на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“ и до де ла на гра да 
Ко мо ре у 2014. го ди ни не ће се одр жа ти због ван ред
не си ту а ци је ко ја је про гла ше на у Ре пу бли ци Ср би ји 
услед еле мен тар не не по го де  по пла ве. 

Одо бра ва се пре у сме ра ва ње нов ча них сред ста ва у 
из но су од 3.000.000 ди на ра, из ра же них у бру то вред
но сти, ко ја су Фи нан сиј ским пла ном Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је за 2014. го ди ну на ме ње на за по кри ће 
тро шко ва обе ле жа ва ња „Да на Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је“ и до де лу на гра да Ко мо ре у 2014. го ди ни, на име 
по мо ћи за от кла ња ње по сле ди ца еле мен тар не не по
го де  по пла ве у Ре пу бли ци Ср би ји.

Нов ча на сред ства из тач ке 2. ове од лу ке упла ти ти 
на на мен ски ра чун ко ји је отво ри ла Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је за упла ту сред ста ва за от кла ња ње по сле ди ца 
од по пла ва бр. 840354672189. 

У Фи нан сиј ском пла ну Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
одо бре на сред ства из тач ке 2. ове од лу ке, књи жи ти у 
Пла ну рас хо да под А.10 Обе ле жа ва ње Да на Ко мо ре и 
до де ла На гра да Ко мо ре. 

Од лу ке су од мах сту пи ле на сна гу (да ном до но ше
ња) и од мах до ста вље не Слу жби за фи нан сиј скора
чу но вод стве не по сло ве – на по сту па ње.

Во ди ло се ра чу но и о оба ве шта ва њу јав но сти, уну
тра шње и спољ не/дру штве не, па је дат за да так струч
ним слу жба ма Се кре та ри ја та Ко мо ре ко је су пре ма 
смер ни ца ма Управ ног од бо ра на ин тер нет пре зен та
ци ји www.ing ko mo ra.rs из да ле укуп но три са оп ште ња 
о ак ци ја ма и ак тив но сти ма Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је, по во дом ван ред не си ту а ци је про у зро ко ва не по
пла ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Сле де ћа oдлука се ти ца ла ума ње ња на кна да ко је 
чла но ви при ма ју за сво је ак тив но сти, ка ко би се та 
сред ства усме ри ла на пру жа ње по мо ћи при от кла ња
њу по сле ди ца по пла ва. До не та oдлука гла си – „Вр ши 
се ума ње ње на кна да ко је се, у скла ду са Ста ту том Ко
мо ре и Од лу ком о ви си ни на кна да чла но ви ма ор га на, 
те ла и ко ми си ја Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и вред
но сти бо да ко ји се при ме њу је и на за ра де за по сле них 
у Се кре та ри ја ту, ис пла ћу ју чла но ви ма ор га на Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, као и оста лим чла но ви ма Ко
мо ре ко ји уче ству ју у ра ду ко ми си ја, дру гих рад них 
те ла Ко мо ре и Су да ча сти Ко мо ре“. По бро ја ним ли ци
ма на кна да се ума њу је укуп но за 50 од сто, та ко што ће 
се ис пла та на кна да ума њи ва ти за 10 про це на та сва ког 
ме се ца у на ред ном пе ри о ду од пет ме се ци, ра чу на ју
ћи од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

По след ња до не та oдлука, чи ни се, да је нај да ле ко
се жни ја и тре ба ло би да обез бе ди нај ве ћи и нај зна
чај ни ји учи нак Ко мо ре на са ни ра њу по сле ди ца од 
по пла ва. На и ме, обра зо ва но је Ко ор ди на ци о но те ло 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је за пру жа ње струч не по
мо ћи Вла ди Ре пу бли ке Ср би је. Чла но ви Ко ор ди на ци
о ног те ла су: Ми ло ван Гла во њић, дипл.инж.ел. пред
сед ник и чла но ви: Гли гор Обре но вић, дипл.инж.грађ. 
мр Алек сан дар Ву чи ће вић, дипл.пр.пла нер, др На та ша 
Да ни ло вић Хри стић, дипл.инж.арх. проф.др Ми лан 
Гли шић, дипл.инж.арх. Ла тин ка Об ра до вић, дипл.инж.
грађ. мр Би сер ка Шварц, дипл.инж.маш. мр Ра до слав 

Ле кић, дипл.инж.грађ. проф. др Рај ко Ун ча нин, дипл.
инж.техн. др Сло бо дан Ото вић, дипл.инж.грађ. и Ми
ло рад Рак че вић, дипл.инж.маш.

Иде ја је и пред лог Вла ди да „Ко ор ди на ци о но те ло 
по по тре би и зах те ву др жав них ин сти ту ци ја обра зу је 
струч не ти мо ве, са ста вље не од чла но ва Ко мо ре  ин
же ње ра по треб них стру ка ко ји ће пру жа ти струч ну 
по моћ у от кла ња њу по сле ди ца по пла ва и кли зи шта 
на објек ти ма ви со ко град ње, ни ско град ње, хи дро тех
нич ким објек ти ма и свим ин фра струк тур ним објек
ти ма“.

ПАКЕТ зАКљУЧАКА/ 
ПРЕПОРУКА
Па кет до не тих за кљу ча ка/пре по ру ка од но си се на 

ак ци је 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 да из сво јих са мо
стал них бу џе та из дво је зна чај на сред ства за по моћ и 
са на ци ју по сле ди ца по пла ва. 

Та ко је УО ИКС пре по ру чио Из вр
шним од бо ри ма ма тич них сек ци
ја Про јек та на та и Из во ђа ча ра до ва 
да се, због све оп ште те шке си ту а
ци је у зе мљи, на ста ле на кон ка та
стро фал них по пла ва, од у ста не од 
ре а ли за ци је ма ни фе ста ци је „Да ни 
ин же ње ра 2014.“, ко ја је у Пла ну и 
про гра му сек ци ја за 2014. го ди ну, 
и да се раз мо три мо гућ ност пре у
сме ра ва ња сред ста ва пла ни ра них 
за ту ма ни фе ста ци ју, ка фи нан си
ра њу ак тив но сти Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је у от кла ња њу по сле
ди ца од еле мен тар них не по го да 
 по пла ва. Истим ИО МСП и МСИР 
је пре по ру че но да 494.000 ди на ра, 
ко ји су пре о ста ли на кон за вр ше
ног Кон кур са за су фи нан си ра ње 
про је ка та од ин те ре са за чла но ве 
ма тич них сек ци ја Про јек та на та и 
Из во ђа ча ра до ва, из дво је као по
себ на, на мен ска сред ства ко ја би 
би ла пре у сме ре на ка фи нан си ра
њу ак тив но сти Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је у от кла ња њу по сле ди ца 
од еле мен тар них не по го да – по
пла ва.

Из вр шном од бо ру Ма тич не сек
ци је ур ба ни ста је пре по ру че но да 
се раз мо три мо гућ ност от ка зи ва ња 
ма ни фе ста ци је „Fo rum Ur ba num – 
са јам ур ба ни зма“, ко ји је пла ни ран 
да се одр жи у пе ри о ду од 28. до 30. 
ма ја 2014. го ди не на Бор ском је зе
ру у хо те лу „Је зе ро“. У слу ча ју от
ка зи ва ња те манифестације, мо гао 
би се оче ки ва ти по вра ћај аван сно 
упла ће них сред ста ва хо те лу „Је зе

ро“ у из но су од 750.000 ди на ра и да се та сред ства упла
те за по моћ и са на ци ју од по пла ва, док би се упла ће не 
ко ти за ци је, у ви си ни од 1.200 ди на ра вра ти ле при ја
вље ним уче сни ци ма.

Да се не би из два ја ли, УО ИКС је имао и пре по ру ку/
за кљу чак за све за по сле не у Ко мо ри, реч је о три де се так 
љу ди са ме сеч ном пла том, ко ју при ма ју у Се кре та ри ја
ту Ко мо ре у Бе о гра ду, као и они ма у осам ре ги о нал них 
цен та ра, „да узму уче шћа у от кла ња њу по сле ди ца по
пла ва и пру же по моћ из два ја њем 10 од сто од не то за
ра де оства ре не у ме се цу ма ју 2014. го ди не.

ДИСКУСИЈЕ, ПРЕДЛОзИ,...
„Нео п ход но је да се пру жи ка ко ма те ри јал на по моћ, 

та ко и струч на по моћ, али нај пре би тре ба ло из вр ши ти 
про це ну ште те, па по том пред у зе ти оста ле ра до ве, те у 
том сми слу Ко мо ра сва ка ко тре ба да фор ми ра струч
не ти мо ве“, ре као је Гли гор Обре но вић, пот пред сед ник 
Управ ног од бо ра. „Ан га жо ва ње свих за ин те ре со ва них 

Комора помаже 
у санацији и обнови

Инжењерска комора Србије на поплаве је реаговала у понедељак, 19. маја, одржавањем Се-
днице Управног одбора са само једном тачком Дневног реда – „Разматрање могућности пру-
жања помоћи Инжењерске коморе Србије у отклањању последица од поплава“. Инжењерс-
ке коморе окупљене у Инжењерској иницијативи за регионалну сарадњу (ИИРС) уплатиле су 
9.600 евра (Словенија 4.600, Македонија и Црна Гора по 2.000, Бугарска 1.000) и 10.000 куна 
(Хрватска). Истовремено Комора је уплатила 3.000 евра (Републици Српској 2.000 и Хрватској 
1.000) као помоћ за настрадале од поплава у ове две суседне државе

Ка да су кре ну ле по пла ве, дво ји ца нај од го вор ни јих љу ди, Ми-
ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо ре и проф. др Дра го слав 
Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти не, на ла зи ли су се у Ско пљу на 
са стан ку ИИРС (Ин же њер ска ини ци ја ти ва за ре ги о нал ну са-
рад њу) као чла но ви де ле га ци је ИКС (у ко јој је био и Го ран Ву-
ко бра то вић, пред сед ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу). 
На рав но, по пла ва ни је би ла те ма, с об зи ром да је са ста нак до-
го во рен пре се дам ме се ци, али кад су уче сни ци из Сло ве ни је, 
Хр ват ске, Цр не Го ре, Ма ке до ни је и Бу гар ске (упра во при мље-
на у ИИРС) ви де ли шта се до га ђа у Ср би ји, обе ћа ли су по моћ. 
И од мах да ка же мо – ре че но учи ње но (види поднаслов). 
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тре ба ло би да се ба зи ра на во лон тер ском ра ду, без на
кна де“. Пред ло жио је и да би ове го ди не Ко мо ра тре
ба ло да од у ста не од до де ле на гра да, и да та сред ства 
пре у сме ри на по моћ у са ни ра њу по сле ди ца од по пла
ва, и да, уко ли ко је по треб но, од у ста не од ор га ни зо ва
ња дру гих ску по ва и пре да ва ња. 

Проф. др Рај ко Ун ча нин, члан УО ИКС, на гла сио је 
да Ко мо ра нај пре мо ра да иза ђе у јав ност и ис ка же 
спрем ност да уче ству је у са ни ра њу по сле ди ца од по
пла ва и др жа ви ста ви на рас по ла га ње сву по треб ну 
струч ну по моћ, за тим да хит но пру жи ма те ри јал ну 
по моћ, и у том ци љу сма њи те ку ће тро шко ве. Та ко ђе, 
на гла сио је да о све му из не том тре ба оба ве сти ти пред
сед ни ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ство гра
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 

Др Не над Ива ни ше вић, члан Над зор ног од бо ра, ис
та као је да би би ло по жељ но да Ко мо ра по овом пи
та њу ус по ста ви са рад њу са тех нич ким фа кул те ти ма. 
На гла сио је да би тре ба ло раз ми сли ти на ко ји на чин 

пру жи ти ка ко крат ко роч ну, та ко и сред њо роч ну и ду
го роч ну по моћ, јер не ки од про бле ма зах те ва ју хит
ну ре ак ци ју. Пред ло жио је да се фор ми ра ју ко ми си је 
у чи јем би са ста ву би ли ин же ње ри раз ли чи тих стру
ка у за ви сно сти од ука за них по тре ба.

Мр Алек сан дар Ву чи ће вић, дипл.пр.пла нер, члан УО 
ИКС, ис та као је да је Ко мо ра би ла до бро ор га ни зо ва
на 2010. го ди не ка да је Кра ље во по го дио зе мљо трес, те 
да би тре ба ло пре у зе ти сли чан мо дел у ор га ни за ци
ји по мо ћи. На гла сио је да је про стор но пла ни ра ње од 
из у зет не ва жно сти, јер оно об је ди њу је ви ше при род
них фак то ра, и то: кли зи шта, услов но по вољ не те ре
не, у сми слу ста бил но сти, и оста ле фак то ре, кроз ко је 
пла не ри при из ра ди пла но ва ис кљу чу ју те ри то ри је за 
град њу, као и да је про блем што се то че сто не по шту је. 
У ци љу обез бе ђи ва ња ма те ри јал не по мо ћи пред ло жио 
је да се ове го ди не на гра де до де ле или без нов ца, или 
да се њи хо ва до де ла од ло жи за на ред ну го ди ну.

„По др жа вам све оне ко ји до бро на мер но же ле да 
по мог ну у овој си ту а ци ји са кон
крет ним пред ло зи ма, али по што 
смо ми ин же њер ска ор га ни за ци
ја, ни смо са мо ин же ње ри ко ји че
ка мо да се не што до го ди, не го мо
же мо и да пред ви ђа мо до га ђа је и 
за то смо уче ни да по ма же мо на
ро ду и да слу жи мо сво јој стру ци“, 
ре као је др Сло бо дан Ото вић, члан 
УО ИКС. У на став ку свог из ла га ња 
Ото вић је го во рио о из град њи ауто
пу та Бе о градОбре но вац (из ла зак 
Ко ри до ра 11 из Бе о гра да), од но сно, 
кли зи шти ма на де сној оба ли Са ве, 
ко ја би би ла са ни ра на да је при
хва ће на ва ри јан та да ту да про ђе 
Ко ри дор 11, али се др жа ва опре де
ли ла за дру го ре ше ње  та ко зва ну 
„Срем ску ва ри јан ту“ или ти „Ко ри
дор 11 на ле вој оба ли Са ве“.

Мр Би сер ка Шварц, чла ни ца УО, 
ис та кла је да тре ба да ти кон крет
не пред ло ге за ре ша ва ње на ста ле 
си ту а ци је, по др жа ла је пред лог у 
ве зи на гра да Ко мо ре, на гла сив ши 
да тре ба раз мо три ти и мо гућ ност 
да се от ка же про сла ва „Да на Ко
мо ре“ и на тај на чин сма ње тро
шко ви, као и да тре ба раз мо три ти 
пред лог ар хи те ка та да се ак тив но
сти ре ги о нал них од бо ра до кра ја 
те ку ће го ди не ре а ли зу ју без нов ча
них на кна да. Ис та кла је да би мо
жда то мо гао да бу де пред лог ко ји 
ће из вр шни од бо ри упу ти ти оста
лим ре ги о нал ним од бо ри ма. 

Ми ло рад Рак че вић, члан Управ
ног од бо ра, пред ло жио је да Ко мо
ра за по тре бе по мо ћи за са на ци

ју по сле ди ца од по пла ва до ни ра 
5.000.000 ди на ра до кра ја те ку ће 
го ди не, и то та ко што ће се сред
ства пла ни ра на за про сла ву „Да на 
Ко мо ре“ пре у сме ри ти за ову свр ху, 
а да се оста так од 1,5 ми ли он ди
на ра обез бе ди об у ста вља њем де
ла на кна да чла но ва ор га на, те ла и 
за по сле них у Ин же њер ској ко мо ри 
Ср би је. За тим је ис та као да је по
треб но фор ми ра ти струч не ти мо ве 
и о све му из не том оба ве сти ти Вла
ду Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар
ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре. На вео је да би тре
ба ло кон сул то ва ти и ин же ње ре из 
ре ги о нал них цен та ра. Та ко ђе је ис
та као, да би Kомора требалo да се 
укљу чи у про јек те, пре ко ко јих би кон ку ри са ла за од
ре ђе на сред ства по др шке из фон до ва Европ ске уни је. 

Проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, пред сед ник Над
зор ног од бо ра, по др жао је из не те пред ло ге, ис та кав
ши да је нео п ход но при пре ми ти са оп ште ње за јав ност, 
као и до пис Вла ди Ре пу бли ке Ср би је у ко ме ће се на
ве сти да је Ко мо ра спрем на да Вла ди и над ле жним 
ин сти ту ци ја ма пру жи по моћ, и то нај пре јед но крат
ну по моћ из ре дов них при хо да у из но су ко ји од ре ди 
Управ ни од бор, а за тим и со ли дар ну по моћ, ко ја под
ра зу ме ва од ре ђе ни про це нат свих при ма ња у Ко мо ри 
по свим осно ва ма. Ис та као је да би тре ба ло за мо ли ти 
чла но ве Ко мо ре да по ша љу СМС по ру ку за по моћ на 
број ко ји је од ре ди ла Вла да РС, а та ко ђе их за мо ли ти 
да уко ли ко ни су, из ми ре чла на ри ну. Што се ду го роч
не по мо ћи ти че, на вео је да је по треб но фор ми ра ти 
струч не ти мо ве са ста вље не од ин же ње ра ра ли чи тих 
стру ка за по тре бе са на ци је по сле ди ца по пла ва, а чи
ји ће рад би ти во лон тер ски. 

ПРВО НОВЧАНА ПОМОћ,
А ПОСЛЕ СТРУЧНО-ИНжЕЊЕРСКА
Мр Ра до слав Ле кић, члан Управ ног од бо ра, на вео је 

да с об зи ром да је ху ма ност лич на ствар, ру ко вод ство 
тре ба лич ним при ме ром да исту по ка же, и на тај на
чин ин ди рек но ути че на све оста ле. Та ко ђе, име но
ва ни је по др жао пред лог да се сред ства пла ни ра на 
за про сла ву „Да на Ко мо ре“ и за на гра де, пре у сме ре 
за по тре бе са на ци је по сле ди ца по пла ва. На вео је и 
да би тре ба ло обра зо ва ти ко ор ди на ци о но те ло ко је ће 
по овом пи та њу ко му ни ци ра ти са Вла дом Ре пу бли ке 
Ср би је и Ми ни стар ством гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја 
и ин фра струк ту ре.

Проф. др Ми лан Гли шић, члан Управ ног од бо ра, по
др жао је пред лог да се ове го ди не не ор га ни зу је про
сла ва „Да на Ко мо ре“ и да се та сред ства као и сред ства 
пла ни ра на за на гра де пре у сме ре. Та ко ђе, ис та као је да 
се је дан део при ку пље них сред ста ва до ни ра што пре, 
а дру ги део да бу де до ни ран за тач но од ре ђе ну на ме
ну у скла ду са по тре ба ма.

Ла тин ка Об ра до вић, члан Управ ног од бо ра, по др жа
ла је пред лог да сва сред ства пла ни ра на за ор га ни за
ци ју „Да на Ко мо ре“ и до де лу на гра да бу ду пре у сме
ре на за по тре бе са на ци је по сле ди ца по пла ва. Та ко ђе, 
ис та кла је да ће се по сле ди це еле мен тар не не по го де 
од ра зи ти и на по сло ва ње Ко мо ре, из раз ло га што од
ре ђе ни про це нат члан ства си гур но не ће би ти у мо
гућ но сти да ре дов но из ми ру је оба ве зе, те да Ко мо ра 
у на ред ном пе ри о ду тре ба по себ но да во ди ра чу на о 
по сло ва њу, с об зи ром да ће пла ни ра ни при хо ди Ко мо
ре би ти ума ње ни. По том је оба ве сти ла при сут не да ће 
из вр шни од бо ри на сво јим сед ни ца ма та ко ђе раз ма
тра ти ово пи та ње, и да ће се обе ле жа ва ње „Да на ин же
ње ра“ ове го ди не от ка за ти, а пла ни ра на сред ства пре
у сме ри ти за по тре бе са на ци је по сле ди ца од по пла ва. 
Што се ти че ак тив но сти ре ги о нал них од бо ра за 2014. 
го ди ну, име но ва на је ис та кла да је до би ла ин фор ма
ци ју из од ре ђе них ре ги о на, да су пред сед ни ци ре ги о
нал них од бо ра пред ло жи ли да се све ак тив но сти одр
же, али без на кна де пре да ва чи ма, ка ко би та сред ства 
би ла пре у сме ре на за исту на ме ну. На кра ју, ис та кла је 
да би тре ба ло при пре ми ти упит ник ко ји би био по слат 
свим чла но ви ма Ко мо ре, ка ко би они ко ји су за ин те
ре со ва ни мо гли да од го во ре на ко ји на чин су спрем
ни да се укљу че у ак ци ју по мо ћи у са на ци ји по сле ди
ца од по пла ва. 

 „Нај пре је по треб но упу ти ти ма те ри јал ну по моћ“, 
ре као је проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник 
Скуп шти не ИКС. „За ви кенд (1618. мај) де ле га ци ја Ко
мо ре би ла је на са стан ку Ин же њер ске ини ци ја ти ве за 
ре ги о нал ну са рад њу (ИИРС) и има мо обе ћа ње да ће 
ин же њер ске ко мо ре Сло ве ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре, 
Ма ке до ни је и Бу гар ске упу ти ти ма те ри јал ну по моћ 
у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма. Та ко ђе, пред ло жио 
је да се од ре де ко ор ди на то ри за сва ку област у Ср би
ји ко ја је по го ђе на по пла ва ма, као и да се фор ми ра ју 
струч ни ти мо ви у ко је би би ли укљу че ни и пред став
ни ци тех нич ких фа кул те та као и При вред не ко мо ре 
Ср би је. На рав но, нео п ход но је што пре при пре ми ти 
са оп ште ње за јав ност“.  ■

Одређено 35 координатора у 28 
регионалних центара и општина

Изабрани координатори у регионалним центрима и општинама угро
женим од поплава Координационо тело Инжењерске коморе Србије 
је одредило 35 координатора у 28 регионалних центара и општина 
угрожених од поплава, са списка добровољно пријављених чланова 
Коморе који су задужени за координацију између комисија за проце
ну штете или општинског штаба за ванредне ситуације (ВС), локалне 
самоуправе и Инжењерске коморе Србије.
Милан Петровић дипл.грађ.инж. за Ваљево, Мирослав Милутиновић 
дипл.грађ.инж. и Александар Миленковић, дипл.грађ.инж за Крупањ, 
Гојко Грбић, дипл.грађ.инж. задужен за Лозницу и Мали Зворник, 
Звонко Ракић, дипл.грађ.инж. задужен за Уб и Лајковац, Драган Спа
сојевић, дипл.грађ.инж. за Љубовију, Душко Милићевић, дипл.грађ.
инж. за Смедеревску Паланку и Велику Плану, Слободан  Мартино
вић, дипл.грађ.инж. за Шабац, Зоран Арсеновић, дипл.грађ.инж. за 
Богатић, Небојша Радовић, дипл.грађ.инж. за Владимирце, Далибор 
Чучак, дипл.грађ.инж. за Љиг, Иван Ђурђић, дипл.грађ.инж. за Баји
ну Башту, Милан Петровић, дипл.грађ.инж. за Осечину и Мионицу, 
Василије Вујић дипл.грађ.инж. за Горњи Милановац, Чедо Васовић 
дипл.грађ.инж. за Чачак, Милош Веланац дипл.маш.инж. за Лучане 
и Пожегу, Драган Вујчић дипл.грађ.инж. и Милош Стевановић, дипл.
инж. геологије за Костолац, Томислав Антић, дипл.грађ.инж. за Па
раћин, Драган Ристић, дипл.инж.арх. за Ћуприју, Милун Бован, дипл.
грађ.инж. за Тополу, Миливоје Миладиновић, дипл.грађ.инж. за Ја
годину, Оливера Даковић, дипл. инж.арх. и Милорад Миладиновић, 
дипл.инж.арх. за Краљево, Ненад Сврзић, дипл.грађ.инж. за Трстеник, 
Жељко Мурић, дипл.грађ.инж. за Сремску Митровицу, Бранко Овча
рић, дипл.грађ.инж. Марија Ристић, дипл. инж. геологије, Славиша 
Здравковић, дипл.грађ.инж. и Дејан Филиповић, дипл.инж. геологије 
задужени за Чукарицу, Дарко Милидраговић, дипл.грађ.инж. и Дарко 
Ђорђевић, дипл.инж.арх. задужени за Лазаревац и Божидар Стошић, 
дипл.грађ.инж. Марија Ђокић, дипл.инж.арх. и др Јован Деспотовић, 
дипл.грађ.инж. задужени за Обреновац.



10 ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕтРАгОМ дОгАЂАЈА 11ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ тРАгОМ дОгАЂАЈА

Ј У Н  2 0 1 4 .Ј У Н  2 0 1 4 .

на гра де би ло 74 ра до ва, а на гра да ма се оки ти ло де вет 
ра до ва ко је је пот пи са ло 22 ства ра о ца.

Осим Гран при ја на Са ло ну се до де љу ју при зна ња и 
по хва ле па се Жи ри, ко ји је ове го ди не ра дио у са ста ву 
Алек сан дар Бо бић, Алек сан дар Ке ко вић, Та ња Ма ној
ло вић, Бо ја на Пе јић и Ми ло рад Ви дој вић, од лу чио да 
до де ли: пет На гра да, два При зна ња и три По хва ле. 

На гра де су при па ле, у ка те го ри ји „Ар хи тек ту ра“ 
Ла за ру Ку зма но ву и Ми ља ну Цви је ти ћу, за стам бе ни 
обје кат у ули ци Ва се Ста ји ћа 8 у Но вом Са ду, у ка те
го ри ји „Ур ба ни зам“ Зо ра ну Ла зо ви ћу и Вла да ну Ђо
ки ћу, за стам бе но на се ље у Бе о гра ду на Во ждов цу, у 
Го сти вар ској ули ци, у ка те го ри ји „Ен те ри јер“ Иви Бе
кић и Та ма ри По по вић, за ен те ри јер „Lol! Pant heon“ 
са лон и кан це ла ри ја уред ни штва ци ри шког ча со пи
са Ка мен зинд (Ca men zind Of  ce) у ули ци Кра ље ви ћа 
Мар ка 8 у Бе о гра ду, у ка те го ри ји „Го сти са ло на – де ло 
у ино стран ству“, ака де ми ку СА НУ Бра ни сла ву Ми тро
ви ћу, Ог ње ну Кра шни и Си ни ши Та та ло ви ћу, за управ
ну згра ду пред у зе ћа „Хи дро е лек тра не на Дри ни“ а.д. 
у Ан дрић гра ду у Ви ше гра ду у Ре пу бли ци Срп ској и у 
ка те го ри ји „Екс пе ри мент и ис тра жи ва ње“ Бран ку Ста
но је ви ћу и Ми ле ни Стра хи но вић, за про је кат Гра ни
ца, ви зу ел ни спо ме ник жр тва ма об ма не – гра нич ни 
пре лаз Ше пал – Ло зни ца.

При зна ња су до би ли: Игор Ма рић, Бо жи дар Ма нић 
и Ана Ни ко вић, за ка пе лу на но вом гро бљу у Ба ро шев
цу, оп шти на Ла за ре вац, ло ка ци ја „Пет ко ва ча“ и Ми
ха и ло Ти мо ти је вић, за про је кат ре кон струк ци је „Тру
шни це“ у се лу Крем на код Ужи ца и пре тва ра ње у део 
му зе ја шу мар ства.

По хва ле су уру че не: Алек сан дру Ву ји и Ве сни Ми ли 
Чо лић Да мја но вић, за пу бли ка ци ју „Ин стант град – ар
хи тек тон ски огле ди“, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град 
2013., Де ја ну Ми тро ви ћу, за фо то гра фи ју СРЦ Ми лан 
Га ле Му шка ти ро вић у Бе о гра ду и Љу би ци Слав ко вић, 
за ар хи тек тон ску кри ти ку „У по тра зи за тран спа рен
ци јом – мег дан око бе о град ског про јек та сту ди је За хе 
Ха дид“, об ја вље ну у ча со пи су Ка мен зинд бр. 2 (стра не 
917), Бе о град, сеп тем бар 2013.

Ми си ја Са ло на свих ових го ди на би ла је да се ис так
не уло га и зна чај ар хи тек ту ре у раз во ју дру штва, плу

рал ност и ква ли тет ар хи тек тон ских ре ше ња и гра ди
тељ ски стан дар ди, али и ал тер на тив не, ис тра жи вач ке 
иде је и про јек ти. Осим што ре флек ту је ар хи тек тон
ске и ур ба ни стич ке прак се на ше сре ди не, Са лон је од 
осни ва ња био ме сто и при ли ка за раз ме ну ло кал них, 
ре ги о нал них и гло бал них ис ку ста ва. Р. Р.

Јубиларни 
Београдски сајам 
грађевинарства

Бе о град ски ме ђу на род ни са јам гра ђе ви нар ства 
имао је од 8. до 12. апри ла ју би лар ну 40. пре зен та
ци ју под сло га ном „Гра ди ти по Ва шој ме ри“ на ко јој 
је уче ство ва ло 500 до ма ћих и ино из ла га ча. Ово го
ди шњи SE EB BE (So uth East Euro pe Bel gra de Bu il ding 
Ex po) био је леп и атрак тивн, ка кав је од свог оса
мо ста љи ва ња 1996. го ди не (у пе ри о ду 1975. – 1996. 
био је по се бан „мо дул“ у окви ру Сај ма тех ни ке), 
али са нај ма њим бро јем из ла га ча и по се ти ла ца у 
по след њој де це ни ји ипо. На ју би лар ном ску пу не
и ма ра – 40. SE EB BE и Ин же њер ска ко мо ра Ср би је, 
већ пр вог да на тра ја ња Сај ма (8. април од 13. до 16. 
са ти), обе ле жи ла је свој ју би леј под мо том „Де се то
го ди шње ис ку ство – по ве зи ва ње стру ке, при вре де 
и крај њих ко ри сни ка“. 

Ме ђу на род ни са јам гра ђе ви нар ства у Бе о гра ду 
иако на низ бр ди ци по бро ју из ла га ча у по след њих 
не ко ли ко го ди на, и да ље је нај ве ћа спе ци ја ли зо ва на 
са јам ска ма ни фе ста ци ја у ре ги о ну ју го и сточ не Евро
пе. У го ди ни ју би ле ја оку пио је око 500 из ла га ча (пре 
пет го ди на је из ла га ло пре ко 1.000) од ко јих је тре ћи на 
би ла из 22 зе мље Евро пе и Ази је. Нај ве ћи број ино из
ла га ча био је из ре ги о на, пре све га Ex Yu др жа ве, од
но сно, су сед них зе ма ља – Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Сло
ве ни ја, Цр на Го ра и БиХ, Ру му ни ја, Бу гар ска, Грч ка,... 
Оста ли ино стра ни из ла га чи би су из Че шке, Аустри је, 
Не мач ке, Ита ли је, Пољ ске, Но вог Зе лан да, Нор ве шке, 
Сан Ма ри на, Швај цар ске, Шпа ни је, Ру ске Фе де ра ци је, 
Ма ђар ске и Тур ске. Из ла га чи су би ли ор га ни зо ва ни по 
роб ним гру па ма, а из ла гач ки про гра ми су об у хва та
ли про јек то ва ње, из град њу, ма ши не за об ра ду ста кла 
и сто ла ри ју, гра ђе вин ску ме ха ни за ци ју, софт ве ре, ин
ду стриј ске ма ши не, нај са вре ме ни је гра ђе вин ске ма
те ри ја ле, раз не ала те и уређа је за кли ма ти за ци ју и 
гре ја ње, об но вљи ве из во ре енер ги је... Иако је број из
ла га ча све ма њи но ви про гра ми и про из во ди, да ка
же мо, но ви те ти се и не сма њу ју, већ се др же на до ста 
ви со ком ни воу/бро ју. Ме ђу но ви те ти ма по себ но су се 
ис ти ца ле ауто мат ске ма ши не за про зо ре и вра та, но ве 
тех но ло ги је из грађе вин ске хе ми је ин ду стриј ских по
до ва, кон ден за ци о них тех но ло ги ја. Ка ко Бе о град ски 
са јам по тра ди ци ји ду гој 19. го ди на на гра ћу је ино ва

У Крагујевцу 
одржана 
два сајма

У Кра гу јев цу су то ком мар та одр жа не две ма ни фе
ста ци је гра ђе вин ске про ви ни јен ци је – Осми са јам 
гра ђе ви нар ства и еко ло ги је (68.) и Ше сти ме ђу
на род ни са јам ка ме на и пра те ће ин ду стри је – Sto
ne Ex po (1922.)

Осми са јам гра ђе ви нар ства и еко ло ги је одр жан 
је под мо том „У гра ду ко ји се гра ди“ на ко ме је би
ло три де се так до ма ћих и из ла га ча из Ма ђар ске, Сло
ве ни је и Грч ке. Пред ста ви ла су се гра ђе вин ска пред
у зе ћа, про јек тант ски би рои и удру же ња из обла сти 
гра ђе ви нар ства и еко ло ги је. Те ма сај ма ове го ди не је 
би ла при ме на об но вљи вих из во ра ене рги је и еко ло
шких ма те ри ја ла у обла сти град ње. У том сми слу се 
у Кра гу јев цу пред ста вља ју и фир ме спе ци ја ли зо ва не 
за пре ра ду от па да. Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја је би
ла у зна ку про мо ци је еко ло шких стан дар да у обла сти 
град ње, а у струч ном де лу три би не и пре да ва ња су по
све ће ни про јек ти ма об но вљи ве енер ги је, из град њи 
ми ни хи дро е лек тра на.

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је се пред ста ви ла под мо
том „Про јек то ва ње си сте ма за ко ри шће ње об но вљи
вих из во ра енер ги је (Сун це и во да) и очу ва ње жи вот
не сре ди не“, на штан ду са ре но ми ра ним фир ма ма из 
обла сти гра ђе ви нар ства чи ји су асор ти ман опре ма и 
си те ми за ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је. У 
при су ству ве ли ког бро ја чла но ва Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, из ла га ча, го сти ју и пред став ни ка ме ди ја, 
увод но из ла га ње имао 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, 
ко ји је на гла сио зна чај ова кве ма ни фе ста ци је и чи
ње ни цу да је Ко мо ра по пе ти пут по кро ви тељ Сај ма 
гра ђе ви нар ства у Кра гу јев цу. На кон то га при сут ни
ма се обра ти ла Је ле на Бо јо вић, ис пред ре ги о нал них 
од бо ра Ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац, док је Не бој
ша Ва си ље вић, члан Град ског ве ћа за ин ве сти ци је и 
раз вој гра да Кра гу јев ца зва нич но отво рио Осми са
јам гра ђе ви нар ства и еко ло ги је на Шу ма ди ја сај му 
у Кра гу јев цу. 

По ред пред ста вља ња ак ци ја и ак тив но сти из сво је 
де лат но сти, за ши ри ауди то ри јум, Ко мо ра је пр вен
стве но за сво је чла но ве, али и за све оста ле, ор га
ни зо ва ла пра те ћи про грам, од но сно, пре да ва ња из 
обла сти енер гет ске ефи ка сно сти, об но вљи вих из во
ра енер ги је, пре све га ми ни елек тра на на хи дро и 
био енер ги ју. 

Де се так да на по за тва ра њу Осми са јам гра ђе ви нар
ства и еко ло ги је отво рен је Ше сти ме ђу на род ни са јам 
ка ме на и пра те ће ин ду стри је – Sto ne Ex po ко ји је тра
јао че ти ри да на, од 19. до 22. мар та. На 6. Sto ne Ex po је 

уче ство ва ло пре ко 56 из ла га ча – 40 до ма ћих и 16 ино
стра них, нај ви ше из Ита ли је – де вет, Ју жно а фрич ке 
Ре пу бли ке, Хр ват ске, Сло ве ни је и Бу гар ске. Као и све 
прет ход не и ово го ди шњи Stone Expo ор га ни зо вао је 
„Ка мен Ср би је“ – По слов но удру же ње за екс по ло а та
ци ју и пре ра ду ка ме на и пра те ћу ин ду стри ју, на че лу 
са Зо ра ном Ђа ји ћем, дипл.инж. ге о ло ги је, пред сед ни
ком УО „Ка мен Ср би је“. 

 „Ме ђу на род ни са јам ка ме на и пра те ће ин ду стри је 
је је дан од нај зна чај ни јих, не са мо у ка лен да ру „Шу
ма ди ја сај ма“, већ и у Ср би ји. Ми у Кра гу јев цу смо 
пре по зна ли зна чај и ка па ци тет ове гра не при вре де, 
па се на да мо да ће то ко нач но учи ни ти и над ле жни 
у Ре пу бли ци и по др жа ти ову ва жну ма ни фе ста ци ју”, 
ре као је отва ра ју ћи Са јам, Ве ро љуб Сте ва но вић, гра
до на чел ник Кра гу јев ца. „За срп ску ин ду стри ју ка ме
на су за ин те ре со ва ни и бу гар ски и ита ли јан ски ин ве
сти то ри ко ји же ле да уло же у отва ра ње ка ме но ло ма у 
Ср би ји и са ко ји ма ће би ти по тпи са ни уго во ри о ин
ве сти ци ји“.

„Иако је Sto ne Ex po спе ци ја ли зо ва ни са јам на ме њен 
про фе си о нал ци ма, при ву као је ве ли ки број, не са мо 
зна ла ца, нeго и ра до зна ла ца“, ка же Зо ран Ђа јић. „По
се ти о ци су има ли при ли ку да оце не по ну ду до ма ћих 
фир ми ко је по свет ским стан дар ди ма вр ше ди стри
бу ци ју и уград њу ка ме на у ку ће и ста но ве, али и мо
гућ ност да их упо ре де са по зна тим ком па ни ја ма из 
све та, пре све га из Ита ли је. За раз ли ку од прет ход них 
сај мо ва ка ме на у Кра гу јев цу, где су за ши ру јав ност 
би ле ор га ни зо ва не број не из ло жбе, де мон стра ци је ва
ја ња и уград ње ка ме на, али и ор га ни зо ва не ли ков не 
ко ло ни је, ове го ди не смо уме сто та квог „фор ма та про
гра ма“ одр жа ли је дин стве но пре да ва ње са те мом „Ка
мен у ар хи тек ту ри и гра ђе ви нар ству”, ко ме су, по ред 
ло кал не пу бли ке, при су ство ва ли и ис так ну ти бе о град
ски ар хи те кти, за ко је смо ор га ни зо ва ли.

 Станко – Сова Божиловић

Гран при за 
дечију установу

Ар хи тек тон ски тим ко ји су са чи ња ва ли Ми лан Ђу
рић, Алек сан дар Ву ја и Мил ка Гња то до бит ни ци су 
Grand Prix 36. са ло на ар хи тек ту ре за обје кат – ком
би но ва ну деч ју уста но ву „Те сла – на у ка за жи вот“ 
у де лу Бло ка 67 на Но вом Бе о гра ду. 

36. Са лон ар хи тек ту ре тра јао је пет не де ља или 36 
да на, отво рен је 26. мар та, а за тво рен 30. апри ла, а 
одр жао се по тра ди ци ји у Му зе ју при ме ње не умет но
сти у Бе о гра ду. Про те као је у зна ку ве ли ког ју би ле ја 
– че тр де сет го ди на од осни ва ња Са ло на ар хи тек ту ре 
(19742014). У „ју би лар ној го ди ни“ на кон курс за уче
шће на 36. са ло ну при сти гло је 264 ра до ва, од ко јих је 
за из ла га ње се лек то ва но 114, док је у кон ку рен ци ји за 

Гран при Салона за „Комбиновану дечју установу 
„Тесла – наука за живот“



По сле за вр шет ка увод ног, да не ка же мо, све чар
ског де ла Ко мо ри ног на сту па на 40. SEEBBE, усле дио 
је „струч ни фор мат“, од но сно, пет струч них и ак ту ел
них пре да ва ња. Пр во је Зо ран Пе тро вић, дипл. грађ. 
инж. одр жао пре да ва ње са те мом „Тех но ло ги ја град ње 
„мо ста Зе мунБор ча“. На овом про јек ту ко ји је је дан 
од нај ве ћих ин фра струк тур них по сло ва у Ср би ји, ин
же њер Пе тро вић је од го вор ни ру ко во ди лац ра до ва, па 
је уз ве ли ки број фо то гра фи ја ко мен та ри сао не са мо 
шта се на гра ди ли шту „до га ђа ло“ у про те клих 30так 
ме се ци, већ и шта ће се де ша ва ти до ње го вог за вр шет
ка ко ји се оче ку је до кра ја ове го ди не. 

О енер гет ској ефи ка сно сти, ма те ри ја ли ма и уре ђа
ји ма, ко ји је обез бе ђу ју, го во ри ли су пред став ни ци три 
ком па ни је – Ytong, Kna uf In su la tion i LG Elec tro nics. 

Ду шан Ђе рић, дипл.грађ.инж. из Yiton ga, го во рио 
је о са вре ме ним ма те ри ја ли ма за енер гет ску ефи
ка сност, пре све га о мул ти по ру. На и ме, мул ти пор је 
ми не рал на тер мо и зо ла ци о на пло ча про из ве де на са 
ци љем бо ље изо ла ци је гра ђе ви на. При ме рен је за ре
ци кли ра ње што све у куп но до при но си очу ва њу чо ве
ко ве сре ди не. Са сто ји се од при род них си ро ви на: кре
ча, пе ска, це мен та и во де, ко ја је ефи ка сно сред ство за 
об ли ко ва ње ве ли ког бро ја ва зду шних по ра, по зна тих 
по из вр сној тер мо и зо ла ци ји.

Го ран Про лић, дипл.грађ.инж. из Kna uf In su la tion, 
одр жао је пре да ва ње са те мом „ЕЕ ре ше ња рав них кро
во ва – кла сич ни и зе ле ни кро во ви“.

По след њи пре да вач/из ла гач био је Не над Чр ни ла, 
дипл.ел.инж. ре ги о нал ни ме на џер про је ка та у окви
ру по слов не је ди ни це за кли ма ти за ци ју и енер гет ска 
ре ше ња из LG Elec tro nics са те мом „Енер гет ска ефи
ка сност у при ме ни“ и пред ста вио но ви „Mul ti V, IV“ 
уре ђај ко ји за хва љу ју ћи нај но ви јим тех но ло шким до

стиг ну ћи ма, (овај мо дел из „Mul ti V“ се ри је) омо гу ћа
ва ко ри сни ци ма да знат но по бољ ша ју ква ли тет жи
во та и кућ ног бу џе та. 

НА ЦИ О НАЛ НО УДРУ жЕ ЊЕ
„СРП СКА КУ ћА“
Раз го вор о срп ском на род ном гра ди тељ ству и ње го

вој при ме ни у са вре ме ној ар хи тек ту ри ор га ни зо ва ло 
је На ци о нал но удру же ње „Срп ска ку ћа“, осно ва но са 
ци љем очу ва ња ста ре на ци о нал не гра ди тељ ске тра
ди ци је и срп ске ар хи тек тон ске ба шти не. Чла но ви овог 
удру же ња су на ши по зна ти ар хи тек ти, ин же ње ри, ди
зај не ри, пе сни ци и му зи ча ри...

„Не ка да су го во ри ли да је тра ди ци о нал на срп ска на
род на ар хи тек ту ра мр тва, а да нас ви ди мо да ни је та ко 
и да је та ар хи тек ту ра ве о ма жи ва“, ре као је ар хи тек та 
Бран ко Бо јо вић, ђак про фе со ра Бо жи да ра Пе тро ви ћа, 
ар хи тек те чи је су „срп ске ку ће“, про те клих де це ни ја, 
нај ви ше до при не ле очу ва њу и ре а фир ма ци ји срп ског 
ар хи тек тон ског сти ла. „Ин ду стри ја ли за ци ја и ур ба
ни за ци ја Ср би је у XX ве ку до ве ле су до по ти ски ва ња 
тра ди ци је, на ра чун ими ти ра ња град ских ку ћа и не
у ку са ко ји је за ре зул тат имао то да је Ср би ја по ста ла 
ли дер ур ба ног при ми ти ви зма у Евро пи. У том мо ру 
не у ку са Бо жи не ку ће су пра ви би се ри, јер је сво јим 
гра ди тељ ским ре ше њи ма ус пео да оства ри ар хе тип и 
по го ди су шти ну срп ског на ци о нал ног би ћа. На кра ју, 
ни је за да так др жа ве са мо да се ба ви ле га ли за ци јом, 
већ да се бо ри за очу ва ње еле мен тар ног уку са у гра
ди тељ ству и тра ди ци је у ар хи тек ту ри“.

Пред ста вља ју ћи На ци о нал но удру же ње „Срп ска ку
ћа“ и на ја вљу ју ћи ње го ве ак тив но сти мр Ти хо мир Об
ра до вић го во рио је о гра ди тељ ској тра ди ци ји из ме ђу 
про шло сти и бу дућ но сти. Он је ре као да је циљ овог 
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тив не про гра ме и про из во де, Струч ном жи ри ју и ни је 
би ло те шко да ода бе ре нај бо ље. Али о то ме, на гра да
ма и на гра ђе ни ма, ће мо на кра ју. 

Иако Бе о град ски са јам гра ђе ви нар ства у кон ти ну и
те ту има ква ли те тан пра те ћи про грам, мо ра се по себ
но ис та ћи ово го ди шњи, јер је пре зен ти рао и про мо
ви сао нај зна чај ни је стру ков не ор га ни за ци је и ко мо ре 
(СГИТС, УГИС, СИГП, ИКС, ПКС, ПКГИС) про гра ме и 
про из во де, до ак ци ја попут „Обо ји мо зе ле но“, „Срп
ске ку ће“, „Са вре ме не еко тех но ло ги је гра ђе ња“. По
себ но за ни мљив догађај, не ра чу на ју ћи на ступ Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је, би ла је из ло жба „Го ди не за 
на ма“ на ко јој су по се ти о ци мо гли да се упо зна ју са 
свих прет ход них три де сет де вет Сај мо ва гра ђе ви нар
ства, све та мо од 1975. до про шло го ди шњег из ла гач
ког оку пља ња. 

ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊЕ ИС КУ СТВО 
– ПО ВЕ зИ ВА ЊЕ СТРУ КЕ, 
ПРИ ВРЕ ДЕ И КРАЈ ЊИх КО РИ СНИ КА
Ин же њер ска ко мо ра Ср би је у по след них осам го ди

на ре дов но и не по сред но уче ству је на Бе о град ском 
сај му гра ђе ви нар ства, али и „го сту је“ на про мо ци ја
ма дру гих стру ков них удру же ња. Ово го ди шњи Ко мо
рин на ступ „ле по је пао“ па је сво ју „пр ву де це ни ју“ 
пре зен ти ра ла и про мо ви са ла на ју би лар ном 40. сај
му гра ђе ви нар ства. Спа ја ју ћи ју би ле је циљ на сту па 
ИКС је био да се још јед ном и не по сред но про мо ви ше 
гра ђе ви на ска стру ка, од но сно, 12 не и мар ских спе ци
јал но сти ко ли ко их је оку пље но у Ко мо ри. Са јам ски 
на ступ је био под мо том „Де се то го ди шње ис ку ство – 
по ве зи ва ње стру ке, при вре де и крај њих ко ри сни ка“ 
пред пред став ни ци ма ре сор ног ми ни стар ства, парт
не ри ма, пред став ни ци ма фир ми, фа кул те та, стру

ков них удру же ња и број ним чла но ви ма Ко мо ре. Мр 
Ве ли мир Илић, ми ни стар гра ђе ви нар ства и ур ба
ни зма Ре пу бли ке Ср би је, сво јим при су ством дао је 
по се бан тон Ко мо ри ном на сту пу на 40. SEEBBE, по
нај вше за то што се освр нуо на ва жност ин же њер ске 
стру ке и Ин же њер ске ко мо ре, у на сту па ју ћим ве ли
ким ин фра струк тур ним про јек ти ма ко ји су од зна
ча ја за Ср би ју.

„Про шле го ди не уго во ре не су ин ве сти ци је од око три 
ми ли јар де евра, пре све га на Ко ри до ру 11, „Ју жном то
ку“, Бо ру..., али то ни је до вољ но да сви гра ђе ви на ри 
на ђу по сао“, ре као је Илић. „У на ред ном пе ри о ду оче
ку ју се ве ли ки про јек ти на ко ји ма би гра ђе ви на ри би
ли упо сле ни, а је дан од нај ве ћих сва ка ко је „Бе о град 
на во ди“. До бра вест је сти гла ових да на и из Ки не, да 
је фи нан сиј ски ак ти ван кре дит за две де о ни це Ко ри
до ра 11. Оче ку је мо да то ком ле та кре не и кон це си ја за 
де о ни цу од Бе о гра да до Обре нов ца и од Пре љи не до 
По же ге. Та ко ђе, пу тем кон це си је гра ди ће се и ауто пут 
од мо ста Зе мун – Бор ча, од Ко ви ло ва до Зре ња ни на, 
за тим „мо рав ски ко ри дор“, али и ауто пут од По же ге 
до Бо ља ра за ко ји се до ку мен та ци ја при пре ма у са
рад њи са Еми ра ти ма. Шан су има мо и мо ра мо да је 
ис ко ри сти мо. Кон со ли ду ју се али и ни чу но ве гра ђе
вин ске фир ме, до бре и ја ке, има мо из у зет не ка дро ве, 
ка ко ин же ње ре та ко и мај сто ре“.

О тре нут ном ста њу у Ко мо ри, оства ре њи ма у про те
клој го ди ни и на по чет ку ове, од но сно, о пла но ви ма за 
на сту па ју ћи пе ри од, го во рио је, уз по моћ pоwеr пре
зен та ци је, Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо ре, 
док је о „пр вој Ко мо ри ној де це ни ји“, од но сно, о мо но
гра фи ји „Ин же њер ска ко мо ра Ср би је 2003 – 2013“ при
сут нима го во рио Ми ло рад Ми ла ди но вић, пот пред сед
ник Скуп шти не ИКС. 

Традиционалне награде Београдског сајма – Нову визуру и Посебна признања добило је десет производаНа 40. SEEBBE Комора је имала своју презентацију којој је присуствовао и министар Велимир Илић



удру же ња да се мла дим љу ди ма ука же на је дан свет 
ко ји је да ле ко од њих и да се на ша гра ди тељ ска тра ди
ци ја про у ча ва у шко ла ма и на фа кул те ти ма. На кра
ју свог из ла га ња он је по здра вио по ку ша је ак ту ел ног 
Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства да под стак не и по спе
ши из град њу ку ћа у на ци о нал ном сти лу.

АК ЦИ ЈА „ОбО ЈИ МО зЕ ЛЕ НО“
Уче сни ци ак ци је су би ли сви из ла га чи чи ји про из

во ди за до во ља ва ју кри те ри ју ме енер гет ске ефи ка сно
сти и одр жи ве из град ње, а за то по се ду ју од го ва ра ју
ће сер ти фи ка те и по твр де ква ли те та. Штан до ви ових 
из ла га ча би ли су обе ле же ни зе ле ним ба ло ни ма, а из
ла га чи су ис ко ри сти ли мо гућ ност да се до дат но пред
ста ве и про мо ви шу сво је про из во де у окви ру струч них 
и пра те ћих про гра ма. Мо дер но гра ђе ви нар ство под
ра зу ме ва бри гу о при ро ди и окру же њу, за до во ља ва
ње не ких па ра ме та ра по стао је не за о би ла зан услов 
за ба вље ње овом де лат но шћу и до би ја ње пре сти жне 
зе ле не од ли ке. Нај зна чај ни ји па ра ме три су одр жи
ва из град ња, об но вљи ви из во ри енер ги је, енер гет ска 
ефи ка сност, ра ци о нал но ко ри шће ње ре сур са, ути цај 
на око ли ну и здра вље љу ди. 

Зе ле ним ба ло ни ма ове го ди не су би ли „оки ће ни“ 
штан до ви 36 из ла га ча: АГМ књи га, Ар хи со лар, Ат ма, 
Бе о храм, Бруц ха, Ду цо, Ел ви ал, Fab bri ca, Фи лић, Фи ма, 
Фло ринг, Флуx ПРО, Храм 032 ПВЦ тра де, Ig nis Aurum, 
ИН ФО мар кет, Ин сти тут за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла, 
Ko vex, Ma pei Срб, Мар ке тинг PRESS, Ме та лац, Ми ло
пром, Мо бил не ку ће, OME GA pro fex, ПАН лифт, Пе рин, 
Polymers gro up, Ton dachPo ti sje Ка њи жа, Proal, Re hau, 
СМ ин же ње ринг, Тех но мар кет, Тер мо про дукт РС1, Тер
мор, Теxни и Vi es sman.

НА ГРА ДЕ зА КВА ЛИ ТЕТ И ИНО ВА ЦИ ЈЕ 
Тра ди ци о нал не на гра де бе о град ског Ме ђу на род ног 

сај ма гра ђе ви нар ства до де ље не су и на ју би лар ној, 40. 
ма ни фе ста ци ји. „По себ но при зна ње“ до би ло је шест 
иза ла га ча, а „Но ву ви зу ру“ че ти ри.

Нај зна чај ни је при зна ње Ме ђу на род ног бе о град ског 
сај ма гра ђе ви нар ства „Но ве ви зу ре“ до би ли су: Ton
dach – По ти сје Ка њи жа за ке ра мич ку шин дру плус 
иили шин дру плус НА ТУ РА, Ме тал про дукт – Сме де
рев ска Па лан ка за ли ни ју за про фи ли са ње вер ти кал
них олу ка ОЦ 100, Алу пласт – Апа тин за са о бра ћај ни 
знак од ком по зит них ма те ри ја ла и Пе штан – Аран ђе
ло вац за ни ско шум ну ка на ли за ци о ну цев.

До бит ни ци „По себ ног при зна ња“ су би ли: Ке ра ми ка 
Ка њи жа за по дну ли ни ју ке ра мич ких пло чи ца ДИ ГИ
ТАЛ, Oro na – Шпа ни ја за лифт ка би ну – TIP 4G, Kna uf 
Iso la tion Зе мун за фи ни за вр шни слој FI NI TU RA, Ša ma
ri ca Win dows – Ка ча ре во за про зор др во + алу ми ни јум 
са тро слој ним ста клом, Пе ри опла те – Ши ма нов ци за 
при вре ме ну за штит ну огра ду – PRO KIT EP 110 и War mUp 
– Ен гле ска за PFM MAT греј ну жи цу за под но гре ја ње.

О нај у спе шни јим из ла га чи ма ове го ди не је од лу чи
вао Струч ни жи ри у са ста ву: пред сед ник др Дра ган 
Ари за но вић, Гра ђе вин ски фа кул тет и чла но ви проф. 

др Алек сан дра Кр стић Фу рун џић, Ар хи тек тон ски фа
кул тет, проф. др Ср ђан Бо шњак, Ма шин ски фа кул тет, 
проф. др Ра до слав Алек сић, Тех но ло шкоме та лур шки 
фа кул тет сви са Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Го ран Ро
дић из Удру же ња за гра ђе ви нар ство При вред не ко мо
ре Ср би је. Ра до ван Ра до вић

Милану Вујовићу 
Награда града 
Београда за 
архитектуру

По слов но – стам бе на згра да у Бло ку 11 на Но вом 
Бе о гра ду ко ју је про јек то во мр Ми лан Ву јо вић, 
ван ред ни про фе сор на Ар хи тек тон ском фа кул те
ту Бе о град ског уни вер зи те та, пре ма јед но гла сној 
оце ни жи ри ја, нај бо љи је обје кат из гра ђен у пре
сто ни ци то ком 2013. го ди не. Ла у ре ат овог ве ли ког 
при зна ња, про фе сор Ву јо вић је по стао по сле пет 
без у спе шних но ми на ци ја. „На гра да гра да Бе о гра
да је ве ли ка са тис фак ци ја за до са да шњи рад, али и 
пре крет ни ца у ка ри је ри“, ка же Ву јо вић, чи је ства
ра ла штво у ду жем пе ри о ду скре ће на се бе па жњу 
струч не јав но сти сво јим про јек ти ма и ре а ли за ци
ја ма ко је оди шу про ми шље но шћу, кон цеп ту ал ном 
аутен тич но шћу и са вре ме ном ин тер пре та ци јом.

Осим за ар хи тек тон ско ур ба ни стич ко ства ра ла
штво, На гра да гра да Бе о гра да до де љу је се у још 18 ка те
го ри ја, плус две ста ро сне гру пе – мла де и оста ле. Уку
пан број на гра ђе них је 183 уз на по ме ну да при зна ње 
за ме ди ци ну де ли 152 чла но ва Ка те дре за хи рур ги ју 
са ане сте зи о ло ги јом Ме ди цин ског фа кул те та.

До бит ник На гра де гра да Бе о гра да за књи жев ност 
и пре вод но ства ра ла штво је ака де мик Ми ло сав Те
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шић, за књи гу „Ве тро во по ље”. За по зо ри шно ства ра
ла штво на гра ђен је Не бој ша Ду га лић, за уло гу Ро бер
та у пред ста ви „Из да ја“ ауто ра Ха рол да Пин те ра. За 
филм и ра диоте ле ви зиј ско ства ра ла штво на гра ду су 
до би ли Ни ко ла Мај дак и Ана Не дељ ко вић, за ре жи ју 
ани ми ра ног фил ма „Rab bi tland”.

За ли ков но и при ме ње но ства ра ла штво, ви зу ел не и 
про ши ре не ме ди је, на гра ду је до био Вла ди мир Ве лич
ко вић. За му зи ку и му зич косцен ско ства ра ла штво на
гра ђен је Иван Јев тић, а за дру штве не и ху ма ни стич ке 
на у ке Сло бо дан Жу њић.

За при род не и тех нич ке на у ке на гра ђе ни су др Ми
ло ван Шу ва ков и др Вељ ко Дми тра ши но вић. На гра да 
за про на ла за штво ни је до де ље на.

На гра ду за по љо при вре ду до био је Сло бо дан Си мић 
из Вра ни ћа, а на гра да за но ви нар ство при па ла је Алек
сан дру Ди кли ћу, за се ри јал „Бе о град, ве чи ти град” и Ве
сни Не сто ро вић, за ТВ еми си ју „Упо знај те нас бо ље”. 

На гра да за спорт при па ла је Еми ру Бе кри ћу, за осва
ја ње брон за не ме да ље на Свет ском атлет ском пр вен
ству у Мо скви. 

На гра да гра да Бе о гра да за хе рој ско де ло у 2013. при
па ла је Ни ко ли Ран ко ви ћу за до бро твор ни рок кон церт 
ко ји је уз по моћ при ја те ља ор га ни зо вао на свој ро ђен
дан, 30. но вем бра 2013. где је са ку пио око 15.000 евра, за 
опе ра ци ју и ле че ње ше сто го ди шње Ла не Ни ко лић. За
хва љу ју ћи Ни ко ли, али и дру гим љу ди ма до бре во ље, 
Ла на је опе ри са на у Ри му и успе шно се опо ра вља.

За обра зо ва ње је на гра ђе на гру па ауто ра – др Љи
ља на Абра мо вић Са вић, ма ги стар Ви о ле та Не сто ров 
и ма ги стар Сте ван Не сто ров.

За ду го го ди шњи рад и тра јан до при нос раз во ју гра да 
на гра ђен је ака де мик Дра го љуб Р. Жи во ји но вић. 

Спе ци јал но при зна ње за из у зе тан до при нос у ре а
ли за ци ји до га ђа ја од зна ча ја за град при па ло је Љу
би ши Јо ва но ви ћу, Ива ни Сте фа но вић и Пе тру По
по ви ћу, за ор га ни за ци ју пр вог фе сти ва ла кла сич не 
му зи ке. 

До бит ник на гра де за ства ра ла штво мла дих у обла
сти на у ке је др Дра ган Хрн чић, а у обла сти умет но
сти ан самбл ин клу зив не пред ста ве Ђор ђе Го лу бо вић 
и Игор Де спо то вић, Ду шан Ла зић, Јо ва на Ла зић, Ана
ста зи ја Ли здек, Алек сан дра Ли здек, Не ма ња Ми тић, 
Је ле на Ми шко вић и Ми хај ло Ри ђе вац.

На гра да „Све ти слав Сто ја но вић” при па ла је ва тро
га сцу ко ман ди ру Оде ље ња у Ва тро га сноспа си лач ком 
ба та љо ну Зве зда ра Бо ја ну Ста ни са вље ви ћу и то за ис
ка за ну струч ност и хра брост у спа са ва њу де вој чи це 
ко ја је за те че на у ста ну где је из био по жар. На гра ђе
на је и ва тро га сна је ди ни ца, Ва тро га сноспа си лач ка 
че та Ла за ре вац.

При зна ња су уру че на 17. апри ла у Ста ром дво ру или
ти Скуп шти ни Бе о гра да.

Да ни Бе о гра да сла ве се два на е сту го ди ну за ре дом, 
од 16. до 19. апри ла у спо мен на пр во пи са но по ми ња
ње сло вен ског име на Бе о гра да, 16. апри ла 878. го ди не 
и 19. апри ла 1867. го ди не, ка да је Али Ри запа ша уру чио 
кљу че ве Бе о гра да кне зу Ми ха и лу Обре но ви ћу.  И. В.

58. Сајам технике 
– „корак 
у будућност“

На Бе о град ском сај му од 12. до 16. ма ја одр жан је 
58. ме ђу на род ни са јам тех ни ке и тех нич ких до
стиг ну ћа са сло га ном „Ко рак у бу дућ ност“, на ко
ме је уче ство ва ло око 500 из ла га ча из 17 зе ма ља 
пред ста вив ши ви ше од 100 тех нич котех но ло шких 
но ви те та и ино ва ци ја, док је 50ак оства ре ња има
ло свет ску пре ми је ру. Са јам тех ни ке и тех нич ких 
до стиг ну ћа, је дан од нај ста ри јих чла но ва Уни је 
ме ђу на род них сај мо ва (UFI) из Па ри за, нај ре пре
зен та тив ни ја је са јам ска ма ни фе ста ци ја ове вр сте 
у овом де лу европ ског кон ти нен та.

То ком пет да на тра ја ња Сај ма би ле су пред ста вље
не са вре ме не тех но ло ги је и ино ва ци је у обла сти ро
бо ти ке, елек тро е нер ге ти ке, елек тро ни ке, те ле ко му
ни ка ци ја, ма те ри ја ла, енер гет ске ефи ка сно сти, као 
и ин ду стриј ског и софт ве ра у обла сти пла ни ра ња ре
сур са у ком па ни ја ма. По ред ком па ни ја из Ср би је сво је 
про из во де, про гра ме и тех но ло ги је пре зен ти ра ли су 
из ла га чи из Сло ве ни је, Че шке, Тур ске, Хр ват ске, Ита
ли је, Не мач ке, Бо сне и Хер це го ви не, Аустри је, Пољ ске, 
Ма ђар ске, САД, Швај цар ске, Тај ва на (На род на Ре пу
бли ка Ки на), Ру си је, Ма ке до ни је и Бу гар ске. 58. са јам 
тех ни ке и тех нич ких до стиг ну ћа отво рио је Ра сим Ља
јић, пот пред сед ник Вла де Ср би је и ми ни стар тр го ви не, 
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја. Том при ли ком је ре као 
да Ср би ја из во зи софт вер у вред но сти од 200 ми ли о на 

Вујовић – „Награда града Београда је велика 
сатисфакција, али и прекретница у каријери“

Професор др Драгослав Шумарац – у ЦРЕП-у 
су похрањени сви подаци о издатим пасошима, 
лиценцираним инжењерима,...
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евра го ди шње, али да је на 112. ме сту по сте пе ну ино
ва ци ја на ли сти од 148 зе ма ља све та и 141. по од ли ву 
мо зго ва. И до дао да Ср би ја рас по ла же ве ли ким по тен
ци ја ли ма ин те лек ту ал ним и ка дров ским, али то ни је 
пре то че но у сва ко днев ни жи вот због не пре по зна ва ња 
ва жно сти тех но ло шких ино ва ци ја, али и еко ном ске 
не мо гућ но сти зе мље да ви ше ула же у ту област.

Већ дру гог да на Сај ма сво ју пре зен та ци ју има ла је 
Ин же њер ска ко мо ра Ср би је на ко јој је пред ста ви ла 
Цен трал ни ре ги стар енер гет ских па со ша – ЦРЕП (Da
ta Ma na ge ment System – DMS), ко ји је ре а ли зо ва ла уз 
по моћ и по др шку Не мач ког дру штва за ме ђу на род ну 
са рад њу (De utsche Ge sellschaft für In ter na ti o na le Zu
sam me nar be it – GIZ). ЦРЕП, од но сно, је дин стве ну ба зу 
по да та ка о енер гет ским ка рак те ри сти ка ма гра ђе вин
ских обје ка та у Ср би ји, не по сред но је ре а ли зо ва ла/из
ра ди ла бе о град ска ИТ ком па ни ја BE LIT (Bel gra de In
for ma tion Teh nol gi es). 

О Си сте му ЦРЕП пр ви је го во рио проф. др Дра го
слав Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти не Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је, ис та кав ши да ће ин фор ма ци је о свим 
из да тим енер гет ским па со ши ма, по да ци о ли цен ци
ра ним ин же ње ри ма за из ра ду енер гет ских па со ша и 
ком па ни ја ма за из да ва ње тог до ку мен та, као и нај но
ви је ве сти о енер гет ској ефи ка сно сти, од сеп тем бра 

би ти до ступ не др жав ним ор га ни ма, струч ња ци ма и 
гра ђа ни ма пу тем овог си сте ма. 

„По себ ну па жњу бих скре нуо на зна чај по сто ја ња па
со ша енер гет ске ефи ка сно сти згра да и по тре бе да се 
кроз при ме ну про пи са Европ ске уни је из ове обла сти, 
омо гу ћи зна чај на уште да енер ги је“, ре као је проф. Шу
ма рац. „Мо рам да ис так нем да за хва љу ју ћи Цен трал
ном ре ги стру енер гет ских па со ша, Ср би ја се свр ста ва 
ме ђу пр ве зе мље у Евро пи, ко ја је на пу ту уна пре ђе ња 
енер гет ске ефи ка сно сти, ус по ста ви ла та кву ба зу по да
та ка. И још не што, ула га ња у про јек те енер гет ске ефи
ка сно сти до но се ве ли ке ко ри сти, по го то ву ако се зна да 
се ин ве сти ци је вра ћа ју већ на кон пет до шест го ди на. 
За хва љу ју ћи до број са рад њи са над ле жним ми ни стар
ством у по след њих 45 го ди на, на ши чла но ви, струч ња

ци, ли цен ци ра ни ин же ње ри, из ра ди ли су Пра вил ни ке 
о енер гет ској ефи ка сно сти, а Ко мо ра је би ла за ду же на 
за обу ку ин же ње ра о енер гет ској ефи ка сно сти. До са
да је обу ку већ про шло око 1.850 кан ди да та, док је њих 

1.180 до би ло ли цен це“.
Сво је из ла га ње пред сед ник Шу

ма рац је за вр шио еми то ва њем ви
део по ру ка Хер ма на Ван Ром па
ја, пред сед ни ка Са ве та Европ ске 
уни је, ко ји је го во ре ћи о по тре би 
за ве ћом енер гет ском ефи ка сно
шћу стам бе них згра да на гла сио 
да „енер гет ска ефик са ност ни је 
по тро шња не го ин ве сти ци ја, па
мет но ула га ње у на шу за јед нич ку 
европ ску бу дућ ност“.

Луц Јар жин ски (Lutz Jarczyn
ski) из Не мач ког дру штва за ме
ђу на род ну са рад њу (GIZ), ко ји је 
био сле де ћи пре зен тер, с об зи ром 
да је већ го во рио о ЦРЕПу (Da ta 
Ma na ge ment system) у eвропским 

зе мља ма ис та као је да и у тех но ло шки раз ви је ним 
зе мља ма до са да ни је на пра вљен та кав цен трал ни ре
ги стар енер гет ских па со ша згра да као што је ре ги стар 
ко ји од да нас по се ду је Ре пу бли ка Ср би ја. 

НАЈВАжНИЈА ЈЕ ПРИМЕНА ЦЕНТРАЛНОГ 
РЕГИСТРА ЕНЕРГЕТСКОГ ПАСОША
По себ но за ни мљи ва из ла га ња по во дом ЦРЕПа 

има ле су три да ме из ак ту ел не вла сти – Ја смин ка Па
вло вић, на чел ник Оде ље ња за енер гет ску ефи ка сност 
Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра
струк ту ре, Ан то не ла Со лу јић, шеф Оде ље ња за енер
гет ску ефи ка сност Ми ни стар ства ру дар ства и енер
ге ти ке и др Алек сан дра То мић, председник Од бо ра за 
енер ге ти ку Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

 „Са да је нај ва жни ја пра вил на при ме на Цен трал ног 
ре ги стра енер гет ских па со ша, по себ но по сле из ра де 
и усва ја ња На ци о нал ног про гра ма енер гет ске ефи ка
сно сти за на ше стам бе не објек те, ко ји ће мо, на дам се, 
вр ло бр зо до не ти“, ре кла је Ја смин ка Па вло вић. „Ова 
два стра те шка до ку мен та у овој обла сти, не ма сум
ње, да ће под ста ћи раз вој јед не но ве гра не  при вре де 
и да ће се та ко по кре ну ти, не са мо гра ђе вин ска, већ и 
оста ле  пра те ће ин ду стри је у Ср би ји. По но сни смо на 
еки пу струч ња ка ко ји су до ве ли до то га да има мо Цен
трал ни  ре ги стар енер гет ских па со ша и што са да има
мо не што што ће и Евро па и  Не мач ка да учи од нас.“

„Си стем ко ји да нас пред ста вља мо и Ре ги стар енер
гет ских па со ша тре ба да омо гу ћи знат но уна пре ђе ње 
енер гет ске ефи ка сно сти, јер ће мо са да мо ћи да пра
ти мо уште ду енер ги је и да из вр ша ва мо на ше оба ве
зе пре ма Европ ској уни ји“, ре кла је Ан то не ла Со лу јић. 
„Про из во ди ко ји ни су до вољ но енер гет ски ефи ка сни 
уско ро прак тич но не ће мо ћи да се на ђу на тр жи шту. 

Са овим си сте мом има мо ме ха ни зам ко јим ће мо мо
ћи да из ме ри мо енер гет ску ефи ка сност у овој обла сти. 
Сви енер гет ски па со ши, ка да их одо бри Ми ни стар ство 
гра ђе ви нар ства, ула зи ће у тај Цен трал ни ре ги стар и 
мо ћи ће да се ви де, што је зна чај но, јер ће сви  по да
ци би ти у елек трон ском фор ма ту и на осно ву њих 
је мо гу ће ра ди ти  раз ли чи те ана ли зе. То је по треб но 
по себ но Ми ни стар ству енер ге ти ке ко је ће из те ба
зе по да та ка  из вла чи ти по дат ке о уште да ма енер ги је, 
јер то ми ни стар ство има оба ве зу да те по дат ке до ста
вља Енер гет ској за јед ни ци и да из ве шта ва о ис пу ње
њу тих  ци ље ва у Ср би ји. Све ће би ти ауто ма ти зо ва но 
и то ће за нас би ти огром на по моћ. Ка да је реч о бу
џет ском Фон ду за енер гет ску ефи ка сност об ја вљен је 
јав ни по зив за ло кал не са мо у пра ве, на ко ји се при ја
ви ло 88 раз ли чи тих су бје ка та па оче ку јем да уско ро 
до ђе до пот пи си ва ња уго во ра о тим про јек ти ма. За 
вре ме прет ход не Вла де је пред ви ђе но да тре ба да се 
спро ве де и јав ни по зив  за бан ке и да се на тај на чин 

На гра де и по себ на при зна ња 

Струч ни жи ри 58. ме ђу на род ног сај ма тех ни ке и 
тех нич ких до стиг ну ћа од лу чио је да ове го ди не из
дво ји и до де ли при зна ња за са мо 11 про из во да из 
де вет ком па ни ја. Нај ве ће са јам ско при зна ње – НА
ГРА ДА „Ко рак у бу дућ ност“ до би ло је пет, а ПО СЕБ НО 
ПРИ ЗНА ЊЕ „Ко рак у бу дућ ност“ – шест про из во да. 

НА ГРА ДУ „Ко рак у бу дућ ност“ до би ло је пет про
из во да, у три обла сти, од ко јих су три про јек то ва на 
и про из ве де на у Ср би ји, а оста так у ино стран ству – 
САД, од но сно, Аустри ја/Ита ли ја. За област ИН ТЕ ГРА 
– ФЛЕК СИ БИЛ НА АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА – Бру си ли ца 
за уну тра шње бру ше ње са ну ме рич ким упра вља
њем MBU – 80 CNC про јек то ва на и про из ве де на у 
фир ми ГРИНДЕX – Ки кин да и Ин те гри са ни си стем 
за про из вод њу ам ба ла же IML тех но ло ги јом про из
ве ден у ком па ни ја ма EN GEL – Аустри ја /CAM PE
TEL LA – Ита ли ја. За област ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕ ТИ КА – 
Асин хро ни ко чи о ни елек тро мо тор ти па: 2. SKRZKT 
280ATB про из вод фир ме СЕ ВЕР Су бо ти ца, и Ви со
ко на пон ски пре ки дач 550 kW тип SFL – 17 про јек
то ван и ре а ли зо ван у ком па ни ји ЕНЕР ГО ИН ВЕСТ 
– ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКА ОПРЕ МА – Ис точ но Са ра је
во, Ре пу бли ка Срп ска. За област ТЕР МО ТЕХ НИ КА И 
ПРО ЦЕ СНА ТЕХ НИ КА – Кли ма уре ђај CO O LE RA DO 
M50 про из ве ден у ком па ни ји CO O LE RA DO COR PO
RA TION, Ден вер, САД. 

ПО СЕБ НА ПРИ ЗНА ЊА „Ко рак у бу дућ ност“ до би
ло је шест про из во да у че ти ри обла сти, од ко јих је 
са мо је дан про из веден у ино стран ству. За област 
ИН ТЕ ГРА – ФЛЕК СИ БИЛ НА АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА 
– Ком пак тан 2D пор тал са ви со ким пер фор ман
са ма EXCM урaђeн у FE STO GmbH Беч. За област 

ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕ ТИ КА – Ди стри бу тив ни енер гет
ски тран сфор ма тор про из ве ден у МИ НЕЛ ДИ НА МО 
из Бе о гра да. За област СА ВРЕ МЕ НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ 
– Софт вер ски алат за се ман тич ку об ра ду тек сто
ва у при род ном је зи ку и Ро зе та – мул ти фрак тал
ни ана ли за тор за кла си фи ка ци ју кар ци но ма, оба 
ура ђе на у Ин сти ту ту „Ми ха и ло Пу пин“ из Бе о гра
да и пот пу но ауто ма ти зо ван и ауто но ман де тек тор 
ат мос фер ских јо на CДI – 06 про из ве ден у Кри стал 
ин физ у Зе му ну. За област МЕРЕКО – Ин кли но
ме тар са жи ро ско пом 202 ура ђен у ком па ни ји НО
ВИ ЛОГ – Но ви Сад.

Струч ни жи ри 58. ме ђу на род ног сај ма тех ни ке и 
тех нич ких до стиг ну ћа био је са ста вљен од ше сто ро 
про фе со ра Бе о град ског уни вер зи те та: тро ји ца су са 
Ма шин ског фа кул те та – проф. др Алек сан дар Пе
тро вић, пред сед ник и чла но ви проф. др Дра ган Ми
лу ти но вић и проф. др Бра ни слав Жив ко вић, проф. 
др Ве сна Ра до је вић са Тех но ло шкоме та лур шког 
фа кул те та и дво ји ца са Елек тро тех нич ког фа кул
те та – проф. др Ла зар Са ра но вац и проф. др Зо ран 
Ла за ре вић. 

„Ове го ди не је би ла из у зет на кон ку рен ци ја ме
ђу кан ди да ти ма за при зна ња, па смо при ли ком 
до но ше ња од лу ка има ли не ма лих те шко ћа, јер 
су че сто пре су ђи ва ле фи не се“, ре као је проф. др 
Алек сан дар Пе тро вић, пред сед ник Жи ри ја. „Уто
ли ко је Струч ни жи ри имао те жи и од го вор ни ји 
за да так, ка ко би сво јим од лу ка ма обез бе дио да се 
одр жи сте че на ре пу та ци ја и ви со ки, ме ђу на род но 
при зна ти, про фе си о нал ни и на уч ноис тра жи вач
ки ни во са јам ске ма ни фе ста ци је ко ја тра је без ма
ло шест де це ни ја“.

Про грам на сту па Ко мо ре на 58. ме ђу на род ном сај му тех ни-
ке и тех нич ких до стиг ну ћа „Ко рак у бу дућ ност“ за по чео је 
Ми ло ван Гла во њић, дипл.инж.ел. пред сед ник УО ИКС, пре-
зен та ци јом ра да Ко мо ре од осни ва ња 2003. го ди не до 2014. 
са по себ ним освр том на до стиг ну ћа и до га ђа ња у по след њих 
го ди ну да на, са по себ ним де лом по све ће ним пла но ви ма и 
стре мље њи ма у го ди на ма ко је до ла зе. По себ но је на гла сио 
ко ра ке ко ји су пред у зи ма ни у ци љу по бољ ша ња ста ту са чла-
но ва, про ши ри ва ње ма те ри јал не осно ве Ко мо ре, про гра ми-
ма ве за ним за пер ма нент но уса вр ша ва ње, али и о ак ци ја ма и 
ак тив но сти ма ве за ним за пре вод европ ских стан дар да (Еuro 
Cod), из ра ду пра вил ни ка и обу ку ве за ну за енер гет ску ефи-
ка сност гра ђе вин ских обје ка та. 

Централни регистар енергетских пасоша 
пустиле су у рад Јасминка Павловић, Антонела 
Солујић и Ђорђе Лазић (с десна на лево)
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омо гу ће по вољ ни кре ди ти за енер гет ску  ефи ка сност 
за гра ђан ство. На дам се да ће све то, ве ро ват но, за жи
ве ти по сле  ре ба лан са бу џе та“. 

„Зна чај по сто ја ња Цен трал ног ре ги стра енер гет ских 
па со ша од из у зет ног је зна ча ја за це ло куп ну при вре
ду Ср би је“, ре кла је Алек сан дра То мић. „То вам мо гу и 
твр ди ти, и га ран то ва ти, јер сам по основ ном фа кул тет
ском обра зо ва њу ма шин ски ин же њер, са док то ра том 
из обла сти еко но ми је. Још вам мо гу га ран то ва ти да ћу 
као пред сед ни ца Скуп штин ског од бо ра за енер ге ти ку 
(за пра во пу но му је име Од бор за при вре ду, ре ги о нал
ни раз вој, тр го ви ну, ту ри зам и енер ге ти ку Скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је) би ти из у зет но ак тив на код рас пра
ве, та ко да ка жем, „енер гет ских за ко на“, али ћу вас и 
по зи ва ти на сед ни це Од бо ра, да за јед но са мном по
ку ша мо да их од бра ни мо и до не се мо у фор ма ту ко
ји ће би ти нај бо љи и за зе мљу и за стру ку/про фе си
ју. Та ко ђе вам (Ко мо ри) се ста вљам на „рас по ла га ње“ 
да по мог нем где год је то мо гу ће. По зо ви те ме и ра до 
ћу до ћи да по раз го ва ра мо о пи та њи ма стру ке и ње не 
по мо ћи Ср би ји“.

Он да је усле ди ло све ча но „пу шта ње у по гон“ – 
ЦРЕПа, што су, исто вре ме ним при ти ском та сте ра на 
ра чу на ру, ура ди ле Ја смин ка Па вло вић и Ан то не ла Со
лу јић уз ко мен тар „да је да на шње пу шта ње у рад Ре
ги стра још увек тест фа за и да се тек на је сен кре ће 
са ње го вом оба ве зном при ме ном, јер се не ће  мо ћи 
ни из да ти па со ши обје ка та, док се не уне су по да ци у 
овај си стем“. 

НЕ КО ЛИ КО УЛО ГА
ИН ФОР МА ЦИ О НОГ СИ СТЕ МА
Пу шта ње у рад Цен трал ног ре ги стра енер гет ских 

па со ша, ни је би ло по след ње до га ђа ње ко је је ор га ни
зо ва ла Ко мо ра на Сај му тех ни ке, јер је усле дио „па кет“ 
из у зет но за ни мљи вих пре да ва ња. Пр во је на сту пио 
Ђор ђе Ла зић, ме на џер про јек та ЦРЕП из ком па ни је 
BE LIT, за тим, проф. др Бра ни слав То до ро вић, пред сед
ник КГХ, па спон зор ски дво јац – Ми лош Пе тро вић, из 
ко ма ни је „Buck“ и Ђор ђе Пи ку ла, ди рек тор ком па ни
је „Auralight“.

„Наш за да так је био да из ра ди мо ин фор ма ци о ни 
си стем и из вр ши мо ње го ву им пле мен та ци ју. Ци ље
ви су би ли да се ура ди све о бу хва тан Да та ме наџ мент 
си стем од ко јих је Цен трал ни ре ги стар енер гет ских 
па со ша је дан део, а пра ве се да љи пла но ви у окви ру 
овог си сте ма ко ји ће би ти ре а ли зо ва ни у на ред ним 
го ди на ма“, ре као је Ђор ђе Ла зић, об ја шња ва ју ћи глав
не ка рак те ри сти ке Цен трал ног ре ги стра енер гет ских 
па со ша – ЦРЕП (Da ta Managеment System – DMS). „Сам 
ин фор ма ци о ни си стем има не ко ли ко уло га. Ми ни
стар ства ће има ти алат ко ји ма ће до би ти све о бу хват
ни из ве штај на осно ву ко јих ће мо ћи да пра ве да ље 
пла но ве. Ком пле тан алат за из ра ду енер гет ских па
со ша ће би ти до сту пан за ин же ње ре. Та ко ђе, по сто ји 
је дан јав ни део Цен трал ног ре ги стра, та ко да ће гра
ђа ни мо ћи да пра те ве сти и до га ђа је ко ји су у ве зи са 
енер гет ском ефи ка сно шћу, да пре тра жу ју ре ги стар 

ли цен ци ра них ин же ње ра за из ра ду енер гет ског па
со ша, да пре тра жу ју ре ги стар ли цен ци ра них ком па
ни ја. Гра ђа ни ма ће би ти до ступ на са мо пр ва стра на 
енер гет ских па со ша, на ко ји ма им је до ступ но, осим 
адре се и основ них по да та ка, и енер гет ски раз ред згра
де. Ми ни стар ства су упра вљач ко те ло ко је ће до де љи
ва ти ко ри снич ко име и ло зин ку оста лим уче сни ци ма 
у про це су – оп шти на ма, јав ноко му нал ним пред у
зе ћи ма и др. Ли цен ци ра ни ин же ње ри и ком па ни је 
до би ја ју те по дат ке од Ин же њер ске ко мо ре по што је 
она над ле жна за њих. До сеп тем бра ће ли цен ци ра ни 
ин же ње ри и ком па ни је мо ћи да по гле да ју ре ги стар, 
да те сти ра ју све функ ци о нал но сти и да им по ша љу 
сво је ути ске ка ко би се си стем евен ту ал но по бољ шао 
и уна пре дио“.

Усле ди ло је јед но пре да ва ње и две пре зен та ци је. Пр
во је проф. др Бра ни слав То до ро вић одр жао пре да
ва ње на те му „Но ве тех но ло ги је у ци љу сма њи ва ња 
по тро шње енер ги је за гре ја ње и кли ма ти за ци ју згра
да“. Усле ди ла је пре зен та ци ја ком па ни је „Buck“ ко ју 
је из вео Ми лош Пе тро вић, дипл.инж.ел. под на зи вом 
– „Енер гет ска ефи ка сност обје ка та кроз осве тље ње“, 
док је у на став ку Ђор ђе Пи ку ла, ди рек тор ком па ни је 
„Auralight“ одр жао пре зен та ци ју „Енер гет ска ефи ка
сност кроз при ме ну лед тех но ло ги је у стам бе ним, по
слов ним и ин ду стриј ским објек ти ма“. 

 Сло бо дан Ку јун џић

БИNА2014 – 
Простори јавности

Де ве та бе о град ска ин тер на ци о нал на не де ља ар
хи тек ту ре (БИNА2014) тра ја ла је ду же од три не
де ље, отво ре на је 8. а за тво ре на 31. ма ја. Због ка та
стро фал них по пла ва ко је су за хва ти ле на шу зе мљу, 
Вла да Ср би је је про гла си ла ван ред но ста ње, што је 
по што ва ла и БИNА, па су сва до га ђа ња пред ви ђе на 
за пе ри од од 21. до 23. ма ја би ла от ка за на.

Те ма ово го ди шње БИNЕ би ла је – „Про сто ри јав но
сти“, као под руч ја ко ји сво јим са др жа јем, зна че њем, 
ин тер ак тив ним од но сом са око ли ном и об ли ков ним 
вред но сти ма кроз све исто риј ске пе ри о де де фи ни шу 
су шти ну ур ба них про сто ра. Да би што бо ље де фи ни
са ли и об ја сни ли „про сто ре јав но сти“ то ком 21 да на 
тра ја ња ор га ни зо ва но је бли зу 50 за ни мљи вих де ша
ва ња – ма ни фе ста ци ја (из ло жби, пре да ва ња, до ку
мен тар них фил мо ва, шет њи, ра ди о ни ца,...) у ко ји ма 
је уче ство ва ло не ко ли ко сто ти на ак те ра. Ор га ни за то ри 
9. Не де ље ар хи тек ту ре су Кул тур ни цен тар Бе о гра да 
(КЦБ) и Дру штво ар хи те ка та Бе о гра да (ДАБ), а ово го
ди шњи про гра ми одр жа ва ју се у про сто ри ма КЦБа,  
на Ар хи тек тон ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра
ду, на Тр гу Ре пу бли ке и у не ко ли ко град ских оп шти
на. Као и свих прет ход них го ди на и ове је Ин же њер

ска ко мо ра Ср би је ма те ри јал но по мо гла БИNУ2014, у 
фор ма ту „по кро ви те ља“, док је нај ма ње сто ти нак ње
них чла но ва узе ло не по сред но уче шће у ре а ли за ци
ји про гра ма.

Бе о град ска ин тер на ци о нал на не де ља ар хи тек ту ре – 
БИNА по кре ну та је 2006. го ди не са иде јом да вред но сти 
ко је ства ра и про мо ви ше ар хи тек ту ра во де оства ре њу 
бо љег жи вот ног окру же ња и кул тур ном уз ди за њу дру
штва, као та ква она да је при ли ку ар хи тек та ма одав де 
и из да ле ка да по ка жу сво је ра до ве и да го во ре о раз
ли чи тим дру штве ним при ли ка ма, на пред ним про
јек тант ским раз ми шља њи ма, ква ли тет ном гра ђе њу 
и одр жи вом раз во ју. Као и код дру гих по сло ва, ду го
роч на по све ће ност ви со ким ци ље ви ма, без ре зул та та 
ко ји из ра да про из ла зе, до во ди не ми нов но до сум њи 
и са мо пре и спи ти ва ња, ко ји ла ко мо гу да пре ра сту у 
раз о ча ра ње и по ти ште ност, али исто та ко, уко ли ко се 
усме ре ка раз от кри ва њу гре ша ка у пре ђа шњим уве
ре њи ма и по ступ ци ма, мо гу да уна пре де од нос пре ма 
увек не у год ној ствар но сти. Чи ни нам се да је раз от
кри ва ње ар хи тек ту ре је ди но што у овом те шком ча су 
пре о ста је ар хи тек та ма.

Ни зом пре да ва ња, ра ди о ни ца и из ло жби би ле су 
пред ста вље не ак ту ел не про стор не ин тер вен ци је и 
ини ци ја ти ве, ка ко у све ту (Pu blic Spa ce Euro pean pri
ze 2012, Шпа ни ја , Go ing pu blic, Nемачка), Тра фал гар 
сквер (Лон дон), Тајмс сквер (Њу јорк), Трг све тог Мар
ка (Ве не ци ја) или Pi a ca del Cam po (Си је на), та ко и у 
Ср би ји и Бе о гра ду (ин тер вен ци је у јав ним про сто ри
ма бе о град ских оп шти на, про је кат Ур ба ни ин ку ба тор, 
ини ци ја ти ве до ми цил ног Ми ни стар ства гра ђе ви нар
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре), са на ме ром да се 
ука же на нај но ви је тен ден ци је, али и да се ин фор ми
шу гра ђа ни о мо гу ћим на чи ни ма де мо крат ског уче
шћа у об ли ко ва њу и ко ри шће њу про сто ра ко ји сви ма 
при па да. У не та ко дав ној ме мо ри ји Бе о гра да де ве
де се тих упи са ни су јав ни про сто ри тр го ва и ули ца 
као но си о ци по ру ке „Бе о град је свет“ и као плат фор

ма број них ур ба них ин тер вен ци ја. Јав ни про сто ри у 
са вре ме ним град ским сре ди на ма све ви ше се на ме ћу 
као плат фор ме за со ци јал ну и по ли тич ку мо би ли за
ци ју са јед не стра не, али и као про сто ри ак тив но сти 
не за ви сних гра ђан ских ини ци ја ти ва, чи ја је на ме ра 
да по но во осво је „оту ђе не“ про сто ре и ис ко ри сте их на 
до бро бит ло кал них за јед ни ца.

Ово го ди шња БИNА све ча но је отво ре на 8. ма ја „па
ке том“ из ло жби и „жи вом свир ком“ – „Го ди шње на
гра де за ар хи тек ту ру  и Ар хи тек тон ски и ур ба ни стич
ки кон кур си у пе ри о ду мај 2013 – април 2014“, „СИВ: 
Вре мен ска кап су ла“ – Ду ша на Ђор ђе ви ћа, „Про сто
ри јав но сти! Ар хи тек ту ра, ур ба ни зам и ин тер вен
ци је“ – кон цепт и ауто ри из ло жбе Је ле на Ива но вић 
Вој во дић и Пе то кра ка, „Учи ти на при ме ру Га зе ле“ 
– Хан са Не ви да ла, Аустри ја, „Игло: Скулп ту ра за 
јав ни про стор“ – Мар ле не Ха у се гер, Аустри ја, „Мо
дер на схва та ња“ – Дру штва ар хи те ка та Ни ша и му
зич ким про гра мом у из во ђе њу гру пе „Fish in Oil“.  
Ка ко је БИNА2014 по че ла – ве се ло, буч но и раз дра га но, 
та ко исто је и тра ја ла и за вр ши ла се 31. ма ја. То зна
чи, са број ним и кон ти ну ра ним до га ђа њи ма и де ша
ва њи ма сва ког два де се тјед ног да на тра ја ња, из у зев 
пе ри о да 21 – 23. мај, ка да је на сна зи би ло ван ред но 
ста ње, због ка та стро фал них по пла ва. До ла зе ћи пе ри
од би ће ис ко ри шћен за ана ли зе, про це не и син те зе, 
ка ко би се от кри ло нај бо ље и нај а трак тив ни је, што би 
тре ба ло да бу де „ка мен те ме љац“ ју би лар не – 10. Бе
о град ске ин тер на ци о нал не не де ље ар хи тек ту ре (10.
БИNА2015). С. К

Енергетски 
ефикасне 
школске зграде

На Ма шин ском фа кул те ту у Бе о гра ду је 9. ма ја 
2014. го ди не, у ор га ни за ци ји Ка те дре за тер мо
тех ни ку, одр жан се ми нар „Енер гет ски ефи ка сне 
школ ске згра де“. Се ми нар је одр жан у окви ру ме
ђу на род ног про јек та VERYSchool (Va lu a ble Energy 
for a Smart School), ко ји су фи нан си ра Европ ска Ко
ми си ја као је дан од pro je ka ta CIP (Com pe ti ti ve ness 
and In no va tion Fra me work Pro gram me 20072013), 
и у ко ме је струч ни тим Ка те дре за тер мо тех ни ку 
Ма шин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
је дан од уче сни ка. Осам пре да ва ча из ло жи ло је 
сво је ра до ве ве за не за уште ду енер ги је у шко ла
ма, пред ста вља ју ћи мо гућ но сти ко је у том по гле ду 
пру жа про је кат VERYSchool, као и при ме ре до бре 
прак се ре а ли зо ва не код нас и у све ту. По ред пре
да ва ча из Ср би је на Се ми на ру су уче ство ва ли и 
пред став ни ци чла ни ца про јек та из Ита ли је и Ре
пу бли ке Ир ске. Се ми нар је, у име ор га ни за то ра, 
отво рио проф. др Бра ни слав Жив ко вић. 

Девета, предјубиларна, БИНА 2014. догађала 
се на много „непокретних“ градских локација 
и са једном „покретном“ – шетњама по Београду



У по след ње вре ме се ве ли ки број про је ка та, струч
них и на уч них ра до ва, ба ве ме ра ма за сма ње ње по
тро шње енер ги је у згра дар ству, ка ко би се ови ве ли ки 
по тро ша чи при бли жи ли згра да ма нул те енер ги је. Ме
ђу тим, ин те ре со ва ња струч ња ка углав ном је фо ку си ра
но на стам бе не и по слов не објек те, али се ма ло њих ба
ви баш школ ским објек ти ма. С об зи ром на чи ње ни цу 
да у Европ ској уни ји шко ле сва ко днев но по ха ђа пре ко 
107 ми ли о на уче ни ка, као и пре ко 3 ми ли о на на став
ни ка и дру гог не на став ног осо бља, што чи ни око 22 од
сто европ ске по пу ла ци је, и да јав на по тро шња у обра
зо ва њу из но си 4,9 про цен та БНДa, Европ ска ко ми си ја 
је, уочив ши зна чај уште де енер ги је у обра зов ним уста
но ва ма, од лу чи ла да су фи нан си ра њем по др жи про је
кат VERYSchool. У про јек ту уче ству је 11 ин сти ту ци ја из 
де вет европ ских зе ма ља (Ита ли је, Пор ту га ла, Ве ли ке 
Бри та ни је, Ир ске, Ма ђар ске, Бу гар ске, Бел ги је, Ср би је 
и Тур ске), ко је се ба ве из ра дом софт вер ских про гра ма, 
еду ка ци јом у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти, про
из вод њом опре ме за ефи ка сно упра вља ње згра да ма, 
енер гет ским пре гле ди ма и енер гет ским ме наџ мен
том. Циљ про јек та је да ана ли зом при ме ње них ме ра за 
уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у че ти ри пи лот
шко ле про ве ри и по твр ди при мен љи вост ино ва тив них 
тех но ло ги ја за упра вља ње енер ги јом и да раз ви је На
ви га тор за енер гет ску ефи ка сност (VS Na vi ga tor VSN), 
но ви софт вер ски алат ко ји ће омо гу ћи ти спро во ђе ње 
си сте мат ског енер гет ског ме наџ мен та у шко ла ма ши
ром Евро пе. Овај про грам ће олак ша ти по сао енер гет
ским ме на џе ри ма, ди рек то ри ма шко ла и ге не рал но 
љу ди ма ко ји до но се од лу ке у шко ла ма, да ре ла тив но 
ла ко про це не ко је су то ме ре, пре вас ход но из до ме на 
енер гет ског ме наџ мен та, ко је би би ле нај при ме ре ни
је и нај е фи ка сни је у њи хо вим шко ла ма.

У пр вом де лу Се ми на ра пре да ва чи су упо зна ли при
сут не пред став ни ке над ле жних ми ни стар ста ва, град
ских се кре та ри ја та, пред став ни ке шко ла, про из во ђа ча 
опре ме, сту ден те и оста ле струч ња ке за ин те ре со ва не 
за ову област, ка ко се, кроз овај про је кат, при ме ном 
но вих тех но ло ги ја и про ме ном на чи на упра вља ња 
енер ги јом  мо же оства ри ти зна чај на уште да енер ги

је у обра зов ним уста но ва ма. Пр ви 
пре да вач на Се ми на ру био је Al
fio Ga la ta, M.Sc.phys. из Ита ли је са 
те мом „Са вре мен при ступ енер
гет ском ме наџ мен ту у шко ла ма“, 
ко ји је и ру ко во ди лац CIPICTPSP 
VERYSchool про је кат. 

Др Majk Bro gan из ир ске ком па ни
је Ene rit, ко ја је пр ва у све ту раз ви ла 
Sa aS (Soft wa re as a Ser vi ce) про грам 
за при ме ну стан дар да за упра вља
ње енер ги јом ISO 50001, је кроз при
ме ре из прак се при ка зао ка ко овај 
стан дард, ко ји до ка за но во ди ка 
зна чај ним уште да ма енер ги је, мо
же би ти при ме њен у шко ла ма.

За тим је Алек сан дра Сре те но вић, 
M.Sc.маш. аси стент на Ма шин ском фа кул те ту у Бе о
гра ду, пред ста ви ла мо гу ће ефи ка сне ме ре за сма ње
ње по тро шње енер ги је у шко ла ма, ко је ну ди про је кат 
VERYSchool. Од пре ко се дам де сет пред ло же них ме ра
сце на ри ја, ода бра но је са мо не ко ли ко (изо ла ци ја омо
та ча, за ме на све тиљ ки, по ста вља ње со лар них па не ла 
и ме ре енер гет ског ме наџ мен та за гре ја ње и осве тле
ње) и на при ме ру јед не шко ле у Ђе но ви, пи лотшко ле 
овог про јек та, при ка за ла сма ње ње по тро шње енер ги је 
и еми си је CO2, при ме ном про гра ма VS Na vi ga tor.

У дру гом де лу Се ми на ра је нај пре Ма ри ја Ла ло ше
вић, M.Sc.арх. из Ур ба ни стич ког за во да Бе о гра да, на 
не ко ли ко при ме ра енер гет ски ефи ка сних школ ских 
обје ка та по ка за ла ка ко ур ба ни стич коар хи тек тон ским 
ме ра ма и ко ри шће њем аде кват них ма те ри ја ла, опре
ме и но вих тех но ло ги ја они мо гу по ста ти згра де нул
те, па чак и по зи тив не енер ги је.

На кон овог из ла га ња усле ди ло је не ко ли ко пре да
ва ња до ма ћих струч ња ка ко ји су из не ли кон кретнe 
ре зул та те при ме ње них ме ра за по ве ћа ње енер гет ске 
ефи ка сно сти у шко ла ма у Ср би ји, пр вен стве но при
ме ном об но вљи вих из во ра енер ги је: со лар не енер ги
је и би о ма се као нај зна чај ни јих по тен ци ја ла одр жи ве 
енер ги је при мен љи вих у шко ла ма у на шој зе мљи.

Рас ти слав Кра гић, M.Sc.ел. из Ми ни стар ства ру дар
ства и енер ге ти ке, је у ра ду „Ис ку ство са фо то на пон ским 
па не ли ма у три шко ле у Ср би ји“, при ка зао ре зул та те 
тро го ди шње екс пло а та ци је со лар них елек тра на из гра
ђе них на кро ву шко ла у Бе о гра ду, Ку ли и Вар ва ри ну, ко је 
као по вла шће ни про из во ђа чи елек трич не енер ги је ис
по ру чу ју елек трич ну енер ги ју ди стри бу тив ној мре жи 
по под сти цај ним от куп ним це на ма, fееdin та ри фи. 

Љу би ша Та нић, M.Sc.маш. је у сво јој пре зен та ци ји 
„Мо гућ но сти за уште де у шко ла ма ко ри шће њем би о ма
се – при ме ри шко ла у Сре бре ни ци и Бра тун цу“ при ка
зао ко ли ке су се уште де по сти гле у овим шко ла ма пре
ла ском са ложуља као енер ген та на дрв ну би о ма су.

Алек сан дар Са вић, M.Sc.ел. из Елек тротех нич ке 
шко ла Ра де Кон чар, Бе о град, је при ка зао ме ре ко је су 
при ме ње не у овој шко ли у по гле ду енер гет ски ефи
ка сног ко ри шће ња елек трич не енер ги је.

У ди ску си ји ко ја је усле ди ла, при сут ни струч ња ци 
за ин те ре со ва ни за ову, да нас то ли ко ак ту ел ну те му, 
ин те ре со ва ли су се за мо гућ но сти при ме не ре зул та
та про јек та VERYSchool у на шим шко ла ма, као и за 
за кон ску ре гу ла ти ву у Ср би ји, ко јом би се обез бе ди
ла при ме на на ве де них ме ра под по вољ ним усло ви ма 
за обра зов не уста но ве. 

 Би сер ка Шварц

На кри ли ма 
ждра ла брон за на 
ме да ља

Као сва ки мла ди ам би ци о зни ар хи тек та, Алек сан
дар Руд ник Ми ла но вић, тра же ћи шан су за сво ју 
афир ма ци ју, од лу чу је се да уче ству је на пре сти
жном ме ђу на род ном кон кур су „A’De sign Award” 
у ита ли јан ском гра ду Ко мо, са про јек том – Му зеј 
мо дер не умет но сти. Овај ње гов пред ло жак/про је
кат на гра ђен је брон за ном ме да љом. 

„У све ту се гра ди ве ли ки број му зе ја, а ме ђу њи
ма има ве о ма мно го ис то сти и по на вља ња, ве ли ки 
број умно же них сте ре о ти па упра вље них уку су бо га тог 
све та. Ми ла но вић зна да из ме ђу сто ти ну про је ка та за 
му зеј, тре ба по ред функ ци је про на ћи и не ке не сва ко
днев не иза зо ве и но ве ар хи тек тон ске скло по ве“, пи ше 
про фе сор Ми ха и ло Ми тро вић у По ли ти кином су бот
њем кул тур ном до дат ку „Кул ту ра, умет ност, на у ка“ од 
24. ма ја, по во дом на гра де у Ита ли ји. „За љу бљен у при
ро ду ко ју сма тра трај ним иза зи ва чем сво јих по ла зних 
про јек тант ских по зи ци ја, ски ци ра пти цу ждра ла и у 
тој мо ти ва ци ји на ла зи нео бич ну ме та фо ру. Ми ла но
вић гра ди му зеј пре ма му зе о ло шким стан дар ди ма, 
са са вр ше но пре чи шће ним ста во ви ма, уз на кнад но 
при до дат за да так да је дан део му зе ја мо ра би ти по све
ћен де ци. Да кле, му зеј са ра ди о ни ца ма у ко ме мла ди 

по чи њу да сри чу пр ве пој мо ве о умет но сти. Ми ла но
вић об ли ку је си лу е ту ждра ло ве по зи ци је на гне зду. 
Глав ни рас по ред из ло жбе них са ла кон цен три сан је 
око по лу о тво ре ног атри ју ма, а из сре ди шта те ком по
зи ци је оства ру је ко му ни ка ци ју са гла вом ждра ла, у 
ко јој је сме штен па но рам ски ре сто ран. Ти ме је до био 
не са мо нов са др жај, не го и из ве ден из ван ред но леп 
про стор ни об лик ко ји сво јом сти ли за ци јом и скулп
ту рал но шћу вла да про сто ром“. 

Зна чај ово га и не ких дру гих ве ли ких ме ђу на род них 
кон кур са је у то ме што до би ја ју ве ли ку јав ну пре зен
та ци ју из ко је се из вла че вр ло озбиљ ни и раз ли чи ти 
кон курс ни по сло ви. Mеђународни кон курс „A’Design 
Award” ор га ни зу је OMC Design Stud ios SRL, mem ber of 
ADI and IC SID из ита ли јан ског гра да Ко мо у де се так 
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Александар Рудник Милановић – птица ждрал као идеја за пројекат Музеја модерне уметности

Семинар је привукао велики број слушалаца јер су предавања држали 
домаћи стручњаци и експерти из Републике Ирске и Италије



ди зај нер ских ка те го ри ја, на ко ји је за пе ри од 20132014. 
го ди не при сти гло ви ше хи ља да ра до ва. У ка те го ри ји 
срп ског ла у ре а та Алек сан дра Руд ни ка Ми ла но ви ћа 
(A’ Archètec tu re, Buèldèng and Struc tu re Desègn Award) 
би ло је 450 ра до ва, а пла ти на стим, злат ним, сре бр ним 
и брон за ним ме да ља ма оки ти ло се њих 50. Брон за не 
ме да ље до би ло је се дам ра до ва, док је де ло на шег ар
хи тек те пр во на ве де но. 

„Успех мла дог кра гу је вач ког ар хи тек те на кон кур су 
„A’ De sign” је ве о ма под сти ца јан за на ше мла де ар хи
тек те, ко ји го ди на ма не на ла зе мо гућ ност да се ба ве 
ар хи тек ту ром – да здру же но или по је ди нач но и сло
бод ни је кре ну на ино стра не кон кур се, где се у до број 
ме ри зна ред“, до да је Ми ха и ло Ми тро вић. „Ред у све му, 
у рас пи су, у про гра му, оце њи ва њу, на гра ђи ва њу и по
себ но о суд би ни не при хва ће них ра до ва по ста вље них 
у не кон вен ци о нал ном ду ху, по при ро ди ства ри има
нент ном по ле тар ци ма ко ји ће јед но га да на на сту пи ти 
сна гом и ле по том ор ла, фе ник са и ждра ла“. 

На гра да се уру чу је на по себ но све ча ном це ре мо ни
ја лу. Нај пре се отва ра из ло жба свих кон курс них ра до ва 
у вре ме ну од 4. до 24. ав гу ста ове го ди не у ста ром лом
бар диј ском двор цу Бро ле ту (Ca stel lo Bro le to) из 1215. 
го ди не. За 9. ав густ ла у ре а ти су по зва ни на све ча ну 
ве че ру у јед ној ви ли на је зе ру Ко мо и том при ли ком 
ће им би ти до де ље не на гра де и по ну ђе но да пот пи
шу уго вор по ко ме ће „A’ Design Award” до би ти пра во 
да се ста ра о ре а ли за ци ји на гра ђе них про је ка та. Ови 
про јек ти се штам па ју у по себ ном ка та ло гу ко ји се ди
стри бу и ра по зна тим ин ве сти то ри ма из све та. Ина че, 
у до ку мен ти ма ко ји пра те Кон курс об ја вље на је ис
црп на би бли о гра фи ја ар хи тек те Руд ника Ми ла но ви
ћа (би о гра фи ја, кон кур си на ко ји ма је уче ство вао, на
гра де ко је је осво јио) као и ве ли ки ин тер вју.

Станко – Сова Божиловић

Награде 
19. салона 
архитектуре 
ДаНС-а

Друштво архитеката Новог Сада (ДаНС) своју 
најзначајнију манифестацију „Салон архитекту
ре“ организовало је по деветнаести пут. Новосад
ски Салон архитектуре требало је да траје од 22. до 
30. маја, али због ванредне ситуације у земљи и 
проглашене тродневне жалости, свечано је отво
рен 26. маја уручењем награда најбољим радови
ма и њиховим ауторима. За Салон се пријавило 94 
радова, а после селекције у Галерији Мацут било 
је пoказано 54 остварења. 19. салон архитектуре 
трајао је до 30. маја.

О наградама, које су додељиване у девет категорија, 
одлучивао је трочлани жири (др Љубинко Пушић, Сил
вија Каценбергер и Срђан Црквењаков) који се опре
делио да награде додели у само шест категорија. На
граде нису додељене урбанистичким, архитектонским 
и ентеријерским пројектима.

Специјално признање – Награда салона
Ауторски тим: Игор Мараш, Јелена Атанацковић Је

личић, Милица Костреш, Марија Дорић, Марко То
доров, Дарко Реба (архитектура); Ивана Мишкељин, 
Дејан Ецет, Радомир Којић, Тихомир Јањушевић (ен
теријер). Пројекат: Централна зграда Универзитета у 
Новом Саду. Година пројектовања: 2008. Година реа
лизације: 20112013.

Урбанистичке реализације
Ауторски тим: Студио С: Оливер Станковић, Драгана 

Стевановић. Пројекат: Централни градски трг у Поже
ги. Година пројектовања: 2011. (на основу првонаграђе
ног конкурсног рада из 1998.)

Година реализације: 20112012.
Ентеријер – реализације
Ауторски тим: Јелена Митов, Дејан Митов, Крсто Радо

вановић. Пројекат: Стан за двоје архитеката, Нови Сад. 
Година пројектовања: 2013. Година реализације: 2013.

Архитектура реализације
Ауторски тим: Биро. Виа: Јелена Ивановић Војво

дић, Дивна Богдановић. Пројекат: Реконструкција 
стамбеног објекта, Османа Ђикића 22, Београд. Годи
на пројектовања: 2010. Година реализације: 2012.

Публикације
Аутор: Горан Војводић. Моја архитектура / Горан Б. 

Војводић. Издавач: Биро.Виа
Место и година: Београд, 2012.
Студентски радови
Аутор: Милош Пајевић. Пројекат: Гнездо – идејно ре

шење викендице. Година пројектовања: 2014.
 Ива Вукадиновић
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Радош О. Драгутиновић

Из да ва ње ли цен ци за про фе
си о нал на за ни ма ња је дан је 
од нај ва жни јих по сло ва Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, јер оне 
(ли цен це) омо гу ћа ва ју ин же
ње ри ма ве за ним за из град њу 
гра ђе вин ских обје ка та да ра де, 
да до би ју по сао. Од осни ва ња 
Ко мо ре, на рав но, по сто ји и те
ло/ко ми си ја ко је се ба ви опи
сом ли цен ци и до са да је има
ло че ти ри са зи ва. На че ло тог 
те ла пу ног име на „Ко ми си ја 
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 ра до
ва Управ ног од бо ра Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је“, име но ван 
је Ми ро слав Ста но је вић, ре
дов ни про фе сор Бе о град ског 
Уни вер зи те та са Ма шин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, са ко јим 
смо раз го ва ра ли о ли цен ца ма 
и ли цен ци ра њу. 

„Пре не го што од го во рим на 
пи та ња мо рао бих да из не сем не
ко ли ко кон ста та ци ја или про це
ду рал них об ја шње ња ве за них за 
ли цен це и ли цен ци ра ње“, ре као 
је на по чет ку раз го во ра про фе сор 
Ста но је вић. „У пе ри о ду осни ва ња 

Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 2003. 
го ди не, по сто јао је си стем ви со ког 
обра зо ва ња ко ји је функ ци о ни сао 
прет ход них 50 го ди на, са пе то го ди
шњим сту ди ја ма за ди пло ми ра не 
ин же ње ре. На фа кул те ти ма исте 
обла сти, у раз ли чи тим гра до ви ма, 
по сто ја ла су усме ре ња у за вр шним 
го ди на ма сту ди ја слич них на зи ва, 
пла но ва и про гра ма. На Бе о град
ском уни вер зи те ту су фор ми ра ни 
пр ви тех нич ки фа кул те ти за све 
про фи ле ин же њер ских стру ка. По
сле то га и у дру гим гра до ви ма (Но
ви Сад, Ниш, Кра гу је вац, Кра ље во, 
Су бо ти ца, Ча чак, Бор и др.), су у 

по чет ку има ли слич на усме ре ња, 
пла но ве и про гра ме сту ди ја. 

Пр ве вр сте и опи си ли цен ци, ко
је је из да ва ла Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је, су би ли за сно ва ни на та
да шњем си сте му ви со ког обра зо
ва ња.

Го ди ну да на по осни ва њу Ко мо ре, 
по че ле су при пре ме за тзв. Бо лоњ
ску ре фор му. То ком 2005. го ди не, 
фа кул те ти су до би ли пр ве акре ди
та ци је за уво ђе ње но вог си сте ма 
дво сте пе ног ви со ког обра зо ва ња. 

Пр ви сту ден ти су ди пло ми ра ли 
на основ ним ака дем ским сту ди ја
ма (BSc), 2008. го ди не, а на ма стер 
ака дем ским сту ди ја ма (MSc), 2010. 
го ди не.

Глав не про ме не ко је је до не ла 
Бо лоњ ска ре фор ма, по ред оста лог, 
са сто је се у сле де ћем:

– уве ден је ве ћи број но вих усме
ре ња (мо ду ла) на по је ди ним фа
кул те ти ма, 

– уве де на је мо гућ ност за вр шет
ка основ них сту ди ја на јед ном фа
кул те ту, а ма стер сту ди ја на дру гом 
фа кул те ту,

– сви пред ме ти су све де ни на јед
но се ме страл не,

– уве де ни су из бор ни пред ме
ти на основ ним и ма стер сту ди ја
ма (око јед не тре ћи не од укуп ног 
бро ја пред ме та ко је сту дент слу
ша), та ко сту дент ма стер сту ди ја 
мо же иза бра ти из бор не пред ме те 

Проф. др Мирослав Станојевић,
председник Комисије за лиценце

Комора се труди да 
сваком инжењеру омогући 
добијање лиценце

Добро би било да факултети сарађују са ресорним Министарством и ИКС током израде студијског 
програма, како би будућим инжењерима било олакшано прибављање потребних лиценци

Стратегија је базирана на 
усаглашавању врста лиценци 
и описа делатности са Законом 
о планирању и изградњи

Драган Живковић – „реални инжењер“ како за 
себе воли да каже, један од најактивнијих чланова 
Скупштине, из завичајног Ниша послао нам је 
своје виђење места Инжењерске коморе у српском 
друштву



кул те та или пред у зе ћа, ко ји ини
ци ра ју из ме не или до пу не по сто
је ћих ли цен ци.

Да ли је до не та стра те ги ја за бу-
ду ће опи се ли цен ци и ко је до-
но си: Ко ми си ја или не ко дру го 
те ло Ко мо ре?
Ко ми си ја пред ла же стра те ги ју, о 

њој се из ја шња ва ју ИО ма тич них 
сек ци ја и УО Ко мо ре.

Стра те ги ја је ба зи ра на на уса гла
ша ва њу вр ста ли цен ци и опи са де
лат но сти са За ко ном о пла ни ра њу 
и из град њи. Из ме не овог За ко на 
на ла жу по тре бу уса гла ша ва ња по
сто је ћих вр ста ли цен ци са евен ту
ал ним за кон ским из ме на ма. При 
то ме, има мо у ви ду да су до са да 
из да те ли цен це ви ше од 45.000, 
сте че на оба ве за, ка ко би се из ме не 
вр ши ле без ве ћих по сле ди ца за ин
же ње ре ко ји већ по се ду ју ли цен це. 

Пре из ра де пред ло га за из ме ну 
и до пу ну ли цен ци, ана ли зи ра се 
мо гућ ност из ме не и до пу не опи
са де лат но сти или вр сте фа кул те та 
у већ по сто је ћој срод ној ли цен ци, 
ка ко се не би уве ћа вао по сто је ћи, и 

она ко ве ли ки број вр ста ли цен ци.
О сва ком по је ди нач ном зах те ву 

ми шље ње да ју чла но ви Ко ми си
је, ин же ње ри из обла сти, од но сно 
стру ке, на ко ју се зах тев од но си. 
Они да ју пред лог ми шље ња, а за
тим Ко ми си ја да је ко нач но Ми
шље ње ко је пред ла же Управ ном 
од бо ру ИКС на усва ја ње. Од лу ка 
Управ ног од бо ра ИКС је основ за 
да љи рад Ко ми си је на сва ком по
је ди нач ном зах те ву.

Пре ма усво је ном Пла ну ра да за 
2014. го ди ну, Ко ми си ја је у фе бру
а ру 2014., по кре ну ла ини ци ја ти ву 
(пре ко Из вр шних од бо ра пла не
ра, ур ба ни ста, про јек та на та и из
во ђа ча ра до ва) 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, да 
се на осно ву до са да шњег спро во
ђе ња Од лу ке о вр ста ма ли цен ци, 
од стра не Ко ми си је за утвр ђи ва
ње ис пу ње но сти усло ва за из да
ва ње ли цен ци по стру ка ма, до ста
ве пред ло зи и су ге сти је за из ме не 
по сто је ћих опи са ли цен ци.

На тај на чин, Ко ми си ја ће би ти 
у мо гућ но сти да са гле да по треб не 

из ме не и до пу не, по што је у 2013. 
го ди ни на осно ву раз ма тра ња ви
ше пред ме та до не ла од ре ђе на ми
шље ња у ве зи из ме на по сто је ће Од
лу ке, а ко је би се по сле раз ма тра ња 
од стра не УО Ко мо ре ре а ли зо ва ле 
у 2014. го ди ни.  

Тре нут но Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је сво јим чла но ви ма из да-
је 80 вр ста ли цен ци. Да ли је то 
мно го, ма ло, оп ти мал но?
Ве ли ки број вр ста ли цен ци је 

по сле ди ца про ме не За ко на о ви
со ком обра зо ва њу, 2005. го ди не, 
као и про ме не про гра ма сту ди ра
ња на ве ћем бро ју фа кул те та. До
бро би би ло да фа кул те ти са ра ђу ју 
са ре сор ним ми ни стар ством и ИКС 
то ком из ра де сту диј ског про гра ма, 
ка ко би бу ду ћим ин же ње ри ма би ло 
олак ша но при ба вља ње по треб них 
ли цен ци. Ов де бих на по ме нуо да 
је у „Пра вил ни ку о на чи ну, по ступ
ку и са др жи ни по да та ка за утвр ђи
ва ње ис пу ње но сти усло ва за из да
ва ње ли цен це за из ра ду тех нич ке 
до ку мен та ци је и ли цен це за гра ђе
ње обје ка та за ко је одо бре ње за из
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са раз ли чи тих усме ре ња и пре по
ло ви ти број пред ме та ко је слу ша са 
свог ма тич ног усме ре ња ко је му се 
еви ден ти ра у ди пло ми. По ред то га, 
у обра зов ни си стем ви со ког школ
ства укљу че но је и не ко ли ко при
ват них фа кул те та из обла сти гра
ђе вин ске и ар хи тек тон ске стру ке. 
За ди пло ми ра не ин же ње ре са ових 
фа кул те та по сто је зах те ви за до де
лу од ре ђе них вр ста ли цен ци“.

Упо знај те нас са Ко ми си јом 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 ра до ва, да ју ћи не-
ку вр сту ње не „лич не кар те“?
У прет ход ном пе ри о ду, од по чет ка 

ра да Ин же њер ске ко мо ре Ср би је до 
формирањa са да шње Ко ми си је 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 
ра до ва 2013. го ди не, овом про бле
ма ти ком су се бавилa три ко ми сиј
ска са зи ва: Пр ва ко ми си ја је ра ди ла 
у пе ри о ду од 2003. до 2005. го ди не, 
Дру га ко ми си ја за опи се ли цен ци је 
ра ди ла у пе ри о ду од 2007. до 2008. 
го ди не, Тре ћа ко ми си ја је ра ди ла у 
пе ри о ду од 2009. до 2012. го ди не, док 
је ман дат Че твр те ко ми си је до 2016. 
го ди не. Од мах да ка жем да је Пр ва 
ко ми си ја при пре ми ла до но ше ње 
пр вих „исто риј ских“ од лу ка, да не 
за зву чи пре ви ше па те тич но, и то:

• Од лу ка о вр ста ма ли цен ци ко је 
из да је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је 
бр. 540/14 од 27. 05. 2005. (укупно 
56 лиценци);

• Од лу ка о из ме на ма и до пу на
ма 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 
бр. 3237/16 од 08. 06. 2006. (укуп но 
57 ли цен ци);

• Од лу ка о до пу на ма 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 бр. 5280/15 
од 19. 10. 2006. (укуп но 62 ли цен це);

Са да шња са зив Ко ми си ја ра ди 
у скла ду са до не том Од лу ком, са 
из ме на ма и до пу на ма, из пе ри о
да ра да прет ход не Ко ми си је, за ко
је је над ле жно ми ни стар ство да ло 
са гла сност: 

• Одлука о врстама лиценци које 
издаје Инжењерска комора Србије 
бр. 1493/13 од 02. 07. 2012. са изменама 
и допунама, бр. 4078/13 од 20.12.2012 
и бр. 1638/2 од 18. 06. 2013. (укупно 78 
лиценци).

Пр ва Од лу ка о вр ста ма ли цен
ци ко је из да је Ин же њер ска ко мо
ра Ср би је из 2005. го ди не, са др жа
ла је опи се за 56 ли цен ци, а са да 
ва же ћа Од лу ка, са из ме на ма и до
пу на ма, об у хва та опи се за укуп но 
80 ли цен ци.

Са да шња Ко ми си ја 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 ра до ва 
обра зо ва на је Од лу ком Управ ног 
од бо ра број: 1757/16. од 04. 07. 2013.
го ди не.

У Ко ми си ју су име но ва ни чла но
ви из свих ма тич них сек ци ја: пла
не ра, ур ба ни ста, про јек та на та и из
во ђа ча ра до ва, као и пред став ник 
Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и 
ур ба ни зма, укуп но 14 чла но ва. По 
стру ка ма су: про стор ни пла нер – 1, 
ди пло ми ра ни ин же ње ри ар хи тек
ту ре – 4, ди пло ми ра ни гра ђе вин
ски ин же ње ри – 2, ди пло ми ра ни 
ин же ње ри елек тро тех ни ке – 2, ди
пло ми ра ни ма шин ски ин же ње ри 
– 2, ди пло ми ра ни ин же њер шу
мар ства – 1, ди пло ми ра ни ин же
њер са о бра ћа ја – 1 и ди пло ми ра ни 

прав ник из Ми ни стар ства гра ђе
ви нар ства и ур ба ни зма. Чла но ви 
Ко ми си је има ју прет ход но ис ку
ство у ра ду у по је ди ним ор га ни ма 
Ко мо ре, а по себ но у Ко ми си ја ма 
за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло
ва за до би ја ње ли цен ци за по је ди
не стру ке.

Већ на са мом по чет ку ра да Ко
ми си ја је до би ла за да так да раз
мо три ве ћи број пред ме та, пре ма 
до пи си ма ви ше фа кул те та, ин сти
ту ци ја и по је ди на ца.  

У пе ри о ду од ју ла 2013. до да нас, 
Ко ми си ја је на ре дов ним са стан
ци ма раз ма тра ла и до не ла Ми
шље ња за око 30 пред ме та, ко ја су 
упу ће на УО ИКС на са гла сност.

За је дан број зах те ва је утвр ђе на 
по тре ба из ра де опи са но вих вр ста 
ли цен ци или из ме не и до пу не по
сто је ћих опи са ли цен ци. У на ред
ном пе ри о ду је пла ни ра но да се 
за сва до не та Ми шље ња ко ја бу ду 
усво је на на УО ИКС са чи ни об је ди
њен пред лог из ме не и до пу не по
сто је ће Од лу ке о вр ста ма ли цен ци. 

Да би из ме не и до пу не Од лу ке о 
вр ста ма ли цен ци би ле све о бу хват
не, Ко ми си ја са ра ђу је са ИО ма тич
них сек ци ја пла не ра, ур ба ни ста, 
про јек та на та и из во ђа ча ра до ва. 
У пла ну је и са рад ња са Ко ми си
ја ма за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти 
усло ва за до би ја ње ли цен це, да се 
на осно ву до са да шњег спро во ђе ња 
по сто је ће Од лу ке о вр ста ма ли цен
ци, да ју при мед бе на по сто је ћу Од
лу ку и пред ло зи за по треб не из ме
не и до пу не.

Ко ли ко је љу ди ан га жо ва но у 
пи са њу опи са ли цен ци, од но-
сно, да ли ис кљу чи во чла но ви 
Ко ми си је сми шља ју опи се или 
се за то ан га жу ју и дру ги струч-
ња ци/екс пер ти?
Ко ми си ја је фор ми ра на са за дат

ком да се пре и спи та ју опи си по

сто је ћих и утвр ђи ва ње пред ло га 
но вих вр ста ли цен ци. Та ко ђе, при
пре ма пред лог за из ме ну и до пу
ну Од лу ке о вр ста ма ли цен ци, што 
под ра зу ме ва и опис но вих ли цен
ци, као и из ме не и до пу не опи са 
по сто је ћих ли цен ци.

Ко ми си ја у са рад њи са ИО све 
че ти ри ма тич не сек ци је и УО ИКС 
утвр ђу је по тре бу ан га жо ва ња и 
дру гих струч ња ка. Пре до но ше ња 
Ми шље ња Ко ми си је, ор га ни зу ју се 
са стан ци са пред став ни ци ма фа

Ве ли ки број ли цен ци је по сле ди ца про ме не За ко на о ви со ком обра зо ва њу, 
али и због про ме не про гра ма на ве ли ком бро ју фа кул те та

Пр ве вр сте и опи си ли цен ци, ко је је из да ва ла Ко мо ра су 
би ли за сно ва ни на та да шњем систе му ви со ког обра зо ва ња. 
Го ди ну да на по осни ва њу Ко мо ре, по че ле су при пре ме 
за тзв. Бо лоњ ску ре фор му. То ком 2005. го ди не, фа кул те ти 
су до би ли пр ве акре ди та ци је за уво ђе ње но вог си сте ма 
дво сте пе ног ви со ког обра зо ва ња
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град њу да је ми ни стар ство, од но сно 
Ауто ном на По кра ји на, као и о усло
ви ма за од у зи ма ње тих ли цен ци“ у 
за ви сно сти од вр сте тех нич ке до ку
мен та ци је од но сно обје ка та, де фи
ни са но укуп но 27 раз ли чи тих ли
цен ци за за по сле на ли ца.

Има пред ло га/су ге сти ја, пре не-
го ини ци ја ти ва, да се из вр ши 
ве ли ко три је ри са ње свих ли-
цен ци ко је из да је Ко мо ра, ка ко 
би се до шло до оп ти мал ног бро-
ја ли цен ци по стру ка ма. Ка кав 

је Ваш став пре ма том пред ло-
гу/су ге сти ји, од но сно, ка ко сте 
га раз ре ши ли?
О то ме ће Ко ми си ја за у зе ти став 

у на ред ном пе ри о ду. Сва ка ко ре ни
та про ме на ко ја би мо гла да има 
по сле ди це на већ из да те ли цен це, 
ство ри ла би ви ше про бле ма не го 
ко ри сти. Тре ба ло би, пре све га, син
хро ни зо ва ти сту диј ске про гра ме 
срод них фа кул те та, за кон ске про
пи се и по тре бе тр жи шта по сла. 

Це лу јед ну де це ни ју „ки се ли ла“ 
се ини ци ја ти ва са о бра ћа ја ца да 
им се по ве ћа број ли цен ци. Ако 
се не ва рам, пред ла га ли су да 
их бу де 11 – сва ка ка те дра да има 
по себ ну ли цен цу. Да ли је то до-
бар пра вац бу ду ћег ли цен ци ра-
ња члан ства? 
Овај про блем смо на сле ди ли, као 

што ка же те, био је не ре шен це лу 
јед ну де це ни ју. Ова Ко ми си ја је до
не ла Ми шље ње о зах те ву Са о бра
ћај ног фа кул те та.

На Са о бра ћај ном фа кул те ту у Бе
о гра ду на став ним про гра мом, ко ји 
је за јед нич ки на пр вој го ди ни сту
ди ја, основ не сту ди је су по де ље не у 
9 мо ду ла, а ма стер ака дем ске сту
ди је у 11 мо ду ла и за сва ки мо дул је 
тра же на по себ на ли цен ца.

Ко ми си ја је пред ло жи ла УО ИКС 
да при хва ти да се са о бра ћај ним 
ин же ње ри ма до да ју три но ве ли
цен це, са пред ло гом да се оста ли 
мо ду ли, за ко је за ко ном ни је утвр
ђе на оба ве за по се до ва ња ли цен ци, 
под ве ду под већ по сто је ће вр сте ли
цен ци за са о бра ћај не ин же ње ре.

При то ме смо има ли у ви ду да 
је и до са да шња по тре ба ин же ње
ра ове стру ке за по се до ва њем ли
цен це би ла зна чај но ма ња у од но
су на ин же ње ре дру гих стру ка. До 
са да је дипл. инж. са о бра ћа ја из да

то око 670 ли цен ци, за раз ли ку, нпр 
од дипл. инж. гра ђе ви нар ства, где 
је из да то око 13.600 ли цен ци.

Фа кул те ти би тре ба ло при ли
ком под но ше ња ини ци ја ти ва да 
сво је зах те ве обра зло же у од но су 
на за ко ном утвр ђе не оба ве зе за 
по се до ва ње ли цен ци за оба вља
ње од ре ђе них по сло ва из обла сти 
про јек то ва ња, из во ђе ња, над зо ра. 
Сту диј ски про гра ми су основ за 
сти ца ње од ре ђе них ком пе тен ци
ја, али за ко ном ни је за сва ки смер 
или мо дул утвр ђе на оба ве за по се
до ва ња ли цен це за оба вља ње од
ре ђе них по сло ва.  

Са о бра ћај ци су тра жи ли 11 вр-
ста ли цен ци, али их гра ђе вин-
ци има ју 10 (за про јек то ва ње), 
ма шин ци, елек тро ин же ње ри 
и ар хи тек те по че ти ри. Да ли је 
ве ли ки број ли цен ци у јед ној 
стру ци, пре ко 3-4-5, не ка вр ста 
спе ци ја ли стич ких ли цен ци?
Раз ли ке у по гле ду бро ја ли цен ци 

(ин же ње ра гра ђе ви не, елек тро тех
ни ке, ма шин ства и ар хи тек ту ре), 
су ве за не за по сто је ћа усме ре ња 
на фа кул те ти ма од но сно за сту пље
ност од ре ђе них ин же њер ских стру
ка у по је ди ним обла сти ма про јек
то ва ња и из во ђе ња ра до ва. 

Ја сам по стру ци ма шин ски ин
же њер и нај ви ше сам се ба вио пи
та њи ма ве за ним за ли цен це за ма
шин ске ин же ње ре. Од осни ва ња 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је кон
ти ну и тет има ју три про јек тант
ске и од го ва ра ју ће три из во ђач ке 
ли цен це, ко је се до де љу ју ма шин
ским ин же ње ри ма (у ко је су свр
ста на по сто је ћа усме ре ња на сту
ди ја ма ма шин ства). Од ју на 2013. 
го ди не уве де на је јед на но ва про
јек тант ска ли цен ца за усме ре ња 
ауто мат ског упра вља ња (336Од
го вор ни про јек тант си сте ма упра
вља ња ма шин ских по стро је ња
ауто ма ти ка, ме ре ња и упра вља ња) 
и од го ва ра ју ћа из во ђач ка ли цен
ца, та ко да да нас по сто је че ти ри 
про јек тант ске и че ти ри из во ђач ке 
ли цен це за ма шин ске ин же ње ре. У 
пе ри о ду 2007– 2008. го ди на у усло
ве за из да ва ње по је ди них ли цен ци 
уне ти су и на зи ви фа кул те та где су 
сте че не ди пло ме. 

Ве ли ки број вр ста ли цен ци у 
јед ној стру ци ин кли ни ра ка су-
жа ва њу под руч ја ра да ин же ње-
ра, во ди ка спе ци ја ли за ци ји. Да 
ли су „спе ци ја ли стич ке ли цен-
це“ пут пре ма „кон кур си ма са 
сли ком“, да не ка же мо мал вер-
за ци о ној (ко руп тив ној) си ту а-
ци ји?
Ве ћи број вр ста ли цен ци је, пре 

све га, по сле ди ца сту диј ских про
гра ма фа кул те та и на по ра Ко мо ре 
да омо гу ћи ин же ње ри ма сти ца ње 
пра ва на ли цен цу. Фа кул те ти има
ју раз ли чи те и не у јед на че не сту
диј ске про гра ме, а ин же ње ри ко ји 
за вр ше сту ди је има ју иста ака дем
ска зва ња. Пре до но ше ња од лу ке и 
утвр ђи ва ња пред ло га но вих вр ста 
ли цен ци де таљ но се ана ли зи ра ју 
сту диј ски про гра ми фа кул те та, ор
га ни зу ју са стан ци са пред став ни
ци ма фа кул те та, на осно ву че га се 
вр ши пре и спи ти ва ње опи са и по
треб на из ме на и до пу на по сто је
ћих вр ста ли цен ци. Ин же њер ска 
ко мо ра Ср би је на сто ји да ин же
ње ри ма раз ли чи тих стру ка омо гу
ћи пра во на при ба вља ње ли цен це. 
Нај бо ље би би ло да по сто ји што ма
ње вр ста ли цен ци, а што ви ше по
сла за ин же ње ре.   ■

У „Пра вил ни ку о на чи ну, по ступ ку и са др жи ни по да та ка 
за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за из да ва ње ли цен це 
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен це за гра ђе ње 
обје ка та за ко је одо бре ње за из град њу да је Ми ни стар ство, 
од но сно Ауто ном на По кра ји на, као и о усло ви ма 
за од у зи ма ње тих ли цен ци“ у за ви сно сти од вр сте 
тех нич ке до ку мен та ци је од но сно обје ка та, де фи ни са но 
укуп но 27 раз ли чи тих ли цен ци за за по сле на ли ца

Ра дош О. Дра гу ти но вић

Ше ста ре дов на сед ни ца Скуп шти не Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је одр жа на је у пе так 25. апри
ла у про сто ри ја ма Ко мо ре у Бе о гра ду. За се да њу 
је при су ство ва ло 80 од 119 чла но ва, с тим да је 18 
чла но ва на ја ви ло свој не до ла зак, док се њих 21 без 
обра зло же ња ни је по ја ви ло на Ше стом скуп штин
ском за се да њу, „па се не ни је мо гло утвр ди ти да 

ли су оправ да но или нео прав да но из о ста ли“. Ра
дом  Скуп шти не је ру ко во дио проф. др Дра го слав 
Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти не ИКС, уз по моћ 
Ми ло ра да Ми ла ди но ви ћа, пот пред сед ни ка, Ива не 
Маг де ли нић, ВД се кре та ра Ко мо ре и Дра га не Ђу
рић, се кре та ра Скуп шти не ИКС. Сед ни ца је по че ла 
са ра дом у 11,15 ча со ва и тра ја ла, са па у зом, око 230 
ми ну та, од но сно, рад је окон ча ла у 15 ча со ва. По
ред чла но ва Скуп шти не сед ни ци су при су ство ва

Ше ста ре дов на сед ни ца Скуп шти не Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је – Бе о град, 25. април

Пословање у оквиру
планираних прихода

Комора је у 2013. години пословала са профитом од 686.000 динара с обзиром да је остварила 
приход од 212,4 милиона, док су расходи били 211,7 милиона динара. Захваљујући ангажовању 
председника Главоњића Комора успела да са Републичким геодетским заводом разреши 
проблем око укњижења пословног простора у Београду, Новом Саду, Нишу и Суботици тако 
да је непокретна имовина укњижена као приватно власништво Инжењерске коморе Србије

На скупштинско заседање дошло је 80 чланова од 119, што значи да је изостала трећина, 
од које је 18 најавило недолазак, док се остатак није појавио на најважнијем годишњем скупу
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ли мр Дра ган Дун чић, ди рек тор Ре пу блич ке аген
ци је за про стор но пла ни ра ње, чла но ви Управ ног 
и Над зор ног од бо ра Ко мо ре, ту жи лац и бра ни лац 
Су да ча сти Ко мо ре.

ДНЕВНИ РЕД СА ПЕТ ТАЧАКА
Рад Ше сте сед ни це Скуп шти не за по чет је усва ја њем 

Днев ног ре да са пет та ча ка. С об зи ром да ни је би ло 
пред ло га за из ме не и до пу не пред ло же ног днев ног ре
да, ра ди ло се пре ма пред ло гу из ма те ри ја ла, ко ји је 
јед но гла сно при хва ћен: Усва ја ње За пи сни ка са Пе те 
ре дов не сед ни це Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је одр жа не 27. де цем бра 2013. го ди не; Усва ја ње Из
ве шта ја о фи нан сиј ском по сло ва њу Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је у 2013. го ди ни; Усва ја ње Из ве шта ја о ра ду 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2013. го
ди ни са из ве шта ји ма о ра ду из вр шних од бо ра ма тич
них сек ци ја у 2013. го ди ни, као и из ве шта ја о ра ду пред
сед ни ка Управ ног од бо ра и пред сед ни ка Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни; Усва ја ње Из ве шта ја о ра
ду пот пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је у 2013. го ди ни; Усва ја ње Из ве шта ја о ра ду 
пред став ни ка Ма тич не сек ци је про јек та на та, чла на 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2013. 
го ди ни; Усва ја ње Из ве шта ја о ра ду пред став ни ка Ма
тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва, чла на Управ ног од бо
ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни;  Усва ја ње 
Из ве шта ја о ра ду Над зор ног од бо ра Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је у 2013.го ди ни; До но ше ње Од лу ке о кон ти ну
и ра ном (пер ма нент ном) про фе си о нал ном  уса вр ша
ва њу чла но ва Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

Од мах да ка же мо да су све тач ке Днев ног ре да усво
је не јед но гла сно, осим по след ње за ко ју је гла са ла ве
ли ка ве ћи на, али уз три гла са про тив. Уоста лом, ево 
ко је су од лу ке до не те на Ше стој ре дов ној сед ни ци 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је: Усво јен је 
За пи сник са Пе те ре дов не сед ни це Скуп шти не ИКС;  
Усво јен је Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу Ко мо
ре у 2013. го ди ни;  Усво јен је Из ве штај о ра ду Управ ног 
од бо ра ИКС са из ве шта ји ма о ра ду из вр шних од бо ра 
ма тич них сек ци ја у 2013. го ди ни, као и из ве шта ји о ра
ду пред сед ни ка УО ИКС, од но сно, пред сед ни ка Ко мо ре; 
Усво јен је Из ве штај о ра ду пот пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, као и из ве шта ји  
о ра ду пред став ни ка Ма тич не сек ци је про јек та на та и 
Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва чла но ва УО ИКС у 
2013. го ди ни; Усво јен је Из ве штај о ра ду Над зор ног од
бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни; До не та 
је Од лу ка о кон ти ну и ра ном (пер ма нент ном) про фе
си о нал ном уса вр ша ва њу чла но ва Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, ко је је и до са да по сто ја ло, с тим што ће се 
уве сти еви ден ци ја бо до ва у Ко мо ри у ци љу при зна
ва ња на ших ква ли фи ка ци ја у Евро пи. 

Пр ва тач ка Днев ног ре да је би ла усвaјање Записникa 
са Пе те ре до ве сед ни це Скуп шти не ИКС, одр жа не 27. 
де цем бра 2013. го ди не. Пред се да ва ју ћи је под се тио 
при сут не да се, са гла сно По слов ни ку о ра ду Скуп шти
не, о За пи сни ку од лу чу је без рас пра ве, али их је и оба

ве стио да је чла ни ца Скуп шти не Би ља на Гај до бран ски 
тра жи ла тех нич ку ис прав ку За пи сни ка, у де лу ко ји се 
од но си на кон ста та ци ју од су ства чла но ва са 5. сед ни
це јер је ње но име из о ста вље но. Та ко ђе је на гла сио да 
је ко ле га „скуп шти нар“ Јо во Сми ља нић до ста вио у пи
са ној фор ми сво је из ла га ње из де цем бра ка ко би би
ло увр ште но као део За пи сни ка са Пе те ре дов не сед
ни це Скуп шти не.

У „ПА КЕ ТУ“ РАС ПРА ВљА НО 
О ФИ НАН СИ ЈА МА, УПРАВ НОМ ОД бО РУ, 
ЧЕЛ НИ ЦИ МА ... 
Због при ро де и су шти не са мог ма те ри ја ла, али и 

због це лис ход но сти и ефи ка сно сти, о дру гој и тре ћој 
тач ки се рас пра вља ло за јед но, а гла са ло, од но сно, усва
ја не су по је ди нач но. Ра ди ло се о Из ве шта ју о фи нан
сиј ском по сло ва њу Ко мо ре у 2013. го ди ни (2) и  Из ве
шта ју о ра ду Управ ног од бо ра (са из ве шта ји ма о ра ду 
из вр шних од бо ра ма тич них сек ци ја), као и из ве шта
ји ма о ра ду пред сед ни ка Ко мо ре, пот пред сед ни ка УО 
и дво је чла но ва УО из ре до ва две нај ве ће ма тич не сек
ци је ко је је би ра ла Скуп шти на (3).

Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу Ко мо ре под
нео је Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо ре, на гла
сив ши да је пла ни ра ни бу џет био пре ди мен зи о ни ран, 
236.000.000 ди на ра, по што је оства рен при ход био 212,4 
ми ли о на ди на ра. Раз ли ка из ме ђу же ља и мо гућ но сти 
би ла је не што ис под 10 про це на та и из но си 23,5 ми
ли о на ди на ра. Прошлогодишње пословање није било 
негативно, већ је забележена добит 40 одсто већа од 
планиране. Наиме планирана је добит од око 500.000, 
а оставрено је 686.000 динара. Другим речима, остав
рени приходи били су 212.4 милиона, а расходи 211,7 
милиона динара.

„Глав ни раз лог ова квог ста ња бу џе та ле жи у то
ме што чла на ри ну пла ћа са мо 54 од сто чла но ва, а и 
при хо ди од струч них ис пи та би ли су зна чај но ма њи 
– пла ни ра но 47,5, ре ба лан си ра но 39,8, оства ре но 34 
ми ли о на ди на ра. При ме ра ра ди, мо јих „елек три ча ра
енер ге ти ча ра, пре го ди нудве би ло је на струч ним ис
пи ти ма по 60так, а про шле го ди не ма ње од 40“, ре као 
је Гла во њић. „Ме ђу не пла ти ша ма је и не ма ли број чла
но ва ан га жо ва них у те ли ма и ор га ни ма Ко мо ре, ко
ји има ју ле пе при на дле жно сти од ње, али чла на ри ну 
не пла ћа ју. Ме ђу тим, сма ње ни при хо ди ни су ути ца ли 
на ак тив но сти Ко мо ре. За ре а ли за ци ју Про гра ма ра
да Ко мо ре би ло је пла ни ра но 84,5, па ре ба лан сом бу
џе та сма ње но на 76,3 док је по тро ше но 64,5 ми ли о на 
ди на ра. По себ но смо во ди ли ра чу на да се оства ре све 
пла ни ра не ак ци је и ак тив но сти ре ги о нал них од бо ра 
и из вр шних од бо ра ма тич них сек ци ја, па je од пла
ни ра них 33,2 по тро ше но 32,4 ми ли о на ди на ра. Ово је 
пр ви пут да су ма тич не сек ци је, без ма ло 97,78 од сто,  
по тро ши ле сва пла ни ра на сред ства. Ка да се по гле да ју 
рас хо ди (тач ка А1) уоча ва се уште да од бли зу 4.000.000 
ди на ра. О че му се ра ди? Ми смо би ли пред ви де ли да 
са мо стал но ура ди мо на црт За ко на о пла ни ра њу и из
град њи, за то смо фор ми ра ли и рад ну гру пу, и да га 

по ну ди мо на шем Ми ни стар ству. Ме ђу тим, од њих је 
сти гла су ге сти ја да се ин тен зив но укљу чи мо, сво јим 
пред ло зи ма и су ге сти ја ма, у На црт из ме на и до пу на 
та да ва же ћег за ко на, што смо и ура ди ли и про сле ди
ли пре ко 800 пред ло га и ини ци ја ти ва.  На кра ју, ни је 
до не шен ни по бољ ша ни, али ни пот пу но но ви „гра
ђе вин ски за кон“, али је Ко мо ра бар уште де ла по до ста 
па ра. И по ред све га Ко мо ра је ла не по сло ва ла по зи
тив но. Ме ђу тим, до са да у на шим фи нан сиј ским до
ку мен ти ма ни смо пла ни ра ли сред ства за тро шко ве 
амор ти за ци је не ма те ри јал них ула га ња, не крет ни на 
и опре ме. А те оба ве зе, на кра ју 2013. го ди не до сти гле 
су тач но 9.338.305 ди на ра. На по ми њем, да у про те клих 
10 го ди на ни јед ном у бу џе ту Ко мо ре и ње ним фи нан
сиј ским пла но ви ма ни су би ла пред ви ђе на сред ства за 
амор ти за ци ју. За то је Управ ни од бор већ до нео од лу
ку да се по себ ним ме ра ма штед ње обез бе де по треб на 
сред ства за из ми ре ње амор ти за ци о ног ду га до кра ја 
ове го ди не. Уз то сви бу ду ћи фи нан сиј ски пла но ви 
мо ра ју да ра чу на ју са амор ти за ци о ним ула га њи ма, 
ко ја ће из го ди не у го ди ну ра сти, ка ко бу де мо по ве
ћа ва ли вла снич ку осно ву ку по ви ном по слов ног про
сто ра у ре ги о нал ним цен три ма. При ме ра ра ди, већ 
смо се усе ли ли у наш по слов ни про стор у Су бо ти ци, 
што зна чи да ће амор ти за ци ја у овој го ди ни би ти ве
ћа од 10 ми ли о на ди на ра, ко ли ко је тре ба ло да пла ти
мо за 2013. го ди ну“.  

Го во ре ћи о тро ше њу сред ста ва Гла во њић је ис та као 
да  су Су ду ча сти, ре ба лан сом бу џе та, оправ да но по ве
ћа на сред ства, док је за рад ко ми си ја Управ ног од бо ра 
ИКС (има их укуп но осам) ре као да су пре ди мен зи о
ни са не по бро ју чла но ва. Фи нан сиј ским пла ном пр во 
им је би ло на ме ње но 2,5, а ре ба лан сом чак 7.000.000 
ди на ра. Пред сед ник је на гла сио да је УО сто пи рао не
ке ак тив но сти ко ми си ја, што је ус пoри ло „пра жње ње“ 
бу џе та (по тро ше но је 4.300.000 ди на ра), а да су „ис пра
зни ли“ ре ба лан си ра ни бу џет, тач но за 2.700.000 ди на
ра по сло ва ње Ко мо ре би би ла у ми ну су.

Статистика показује да је Управни одбор ИКС од кад 
му је на челу Милован Главоњић  (28. јануар – 31. де
цембар 2013. године) радио у два периода и два саста
ва. Први период је 28. јануар – 10. мај , други 10. мај – 
31. децембар 2013. године. У првом периоду радио је 

са „старим саставом“ с тим да су заједно са њим у УО 
ИКС именовани представници Министарства грађе
винарства и урбанизма (проф. др Рајко Унчанин и др 
Слободан Отовић и Милорад Ракчевић који су заме
нили Драгану Ђорђрвић, Драгомира Ацовића и Горана 
Вукобратовића). У другом периоду радио је са новим 
саставом УО ИКС изабраним на 4. редовној седници 
Скупштине ИКС – 10. мај. стим да су представници 
Министарства остали исти.

УВЕК ДО бРО ПРИ ПРЕ МљЕ НЕ СЕД НИ ЦЕ
„Ни је ми би ла на ме ра да ду го тра јем, још ма ње да 

за ма рам чла но ве Скуп шти не, већ сам не што ви ше вре
ме на по тро шио по ја шња ва ју ћи не ке де та ље из ра да УО 
ИКС, за ко је ми се учи ни ло да ни су до вољ но тран спа
рент но да ти у ма те ри ја лу“, ре као је пред сед ник Гла во
њић, по сле свог јед но сат ног из ве шта ва ња о ра ду УО и 
ње го вој лич ној ак тив но сти. „Сед ни це УО су увек би ле 
до бро при пре ма не, али смо рет ко кад има ли ма ње од 
15 та ча ка, док смо на „ре корд ној“ 6. сед ни ци има ли 34 
тач ке. Рад ко ми си ја УО био је ква ли те тан, из ме ђу оста
лог и за то што су ка дров ски – број ча но и по стру ка ма, 
до бро ди мен зи о ни са не. По след ња, од де вет ко ми си
ја УО, кон сти ту и са на је у ју ну – Ко ми си ја за ли цен це, 
уства ри је и нај ва жни ја, јер се ба ви са мом су шти ном 
на шег по сто ја ња – опи си ма ли цен ци, уво ђе њем но вих 
и ре ди зај ни ра њем по сто је ћих. Иза ње оста је до бро оба
вљен по сао, али је тек оче ку ју ве ли ке и сло же не оба ве
зе. Са мо да под се тим, да је ли цен ци ра но пре ко 26.000 
ли ца/чла но ва, од но сно, да је у њи хо вом вла сни штву 
без ма ло 44.500 ли цен ци. Ве ли ки по сао у до ла зе ћем 
пе ри о ду оче ку је и Ко ми си ју за за ко не и про пи се ко јој 
смо већ да ли за да так да на пи ше је дан „гра ђе вин ски“ 
за кон ко ји ће се ти ца ти на ших про фе си о нал них стру
ка, док онај по ли тич ки део, ка ко га ја на зи вам, а ра ди 
се о тзв. ства ра њу ам би јен та за рад и при вре ђи ва ње, 
пре пу шта мо по ли ти ча ри ма и по ли ти ци. По себ но ис
ти чем рад Ко ми си је за ин фор ми са ње ко ја је да ла ве
ли ки број до брих пред ло га за уна пре ђе ње „Гла сни ка“, 
ко ји ће се при ме ни ти већ у сле де ћем бро ју на шег ин
фор ма тив ног гла си ла. И ла не, као и ове го ди не, сви 
на ши чла но ви би ли су оси гу ра ни од ри зи ка про фе
си о нал не од го вор но сти, на цир ка 15.000 евра. Про шле 
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30 31ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕСКУПШтИНА ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СКУПШтИНА

Ј У Н  2 0 1 4 .Ј У Н  2 0 1 4 .

смо го ди не су фи нан си ра ли 40так про гра ма/про је ка
та, а са том прак сом смо на ста ви ли и ове, у не што ма
њем бро ју/оби му и са слич ним сред стви ма. Оно чи ме 
по себ но ни сам за до во љан је тем по ку по ви не по слов
ног про сто ра у ре ги о нал ним цен три ма. Сред ства смо 
обез бе ди ли, али се ку по ви на не по треб но „раз вла чи“, 
по себ но у РЦ Кра гу је вац, ко ји је по бро ју чла но ва на 
ви со ком че твр том ме сту, по сле Бе о гра да, Но вог Са да и 
Ни ша. Кад смо већ код по слов ног про сто ра, да ка жем 
да смо ус пе ли да са Ре пу блич ким ге о дет ским за во дом 
(РГЗ) раз ре ши мо про блем око укњи же ња по слов ног 
про сто ра (Бе о град, Но ви Сад и Ниш), а то зна чи, да смо 
на шу не по крет ну имо ви ну, укњи жи ли као при ват но 
вла сни штво Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“.

Пре не го што је на ста вио са из ве шта ва њем о свом 
ра ду као „пр вог чо ве ка Ко мо ре“ – пред сед ни ка Ко мо ре 
– Гла во њић је го вор ни цу усту пио мр Дра га ну Дун чи
ћу, дипл. про стор ном пла не ру, ди рек то ру Ре пу блич ке 
аген ци је за про стор но пла ни ра ње, ко ји је, као нај ви
ши пред став ник Ср би је, при су ство вао Ше стој ре дов ној 
сед ни ци Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

НИСАМ СЕ ВОДИО жЕљАМА, 
ВЕћ ДОбИЈЕНИМ 
И УСВОЈЕНИМ ОбАВЕзАМА
„Ка да је реч о мом лич ном ан га жо ва њу, био сам, при

род но, укљу чен у све или нај ве ћи број ак ци ја и ак
тив но сти ко је је има ла ком плет на Ко мо ра, а не са мо 
Управ ни од бор, али сам стро го во дио ра чу на да ра дим 
ка ко ми За кон на ла же, ка ко ми је План и про грам ра
да де фи ни сао, од но сно, кре тао сам се у тим ко ор ди на
та ма. Зна чи, ни сам се во дио же ља ма, већ до би је ним 
и усво је ним оба ве за ма“, ре као је Гла во њић, пре зен ти
ра ју ћи свој Из ве штај о ра ду  као пред сед ни ка Ко мо ре. 
„Два су по себ на по ља мог ан га жо ва ња, да ка ко по од лу
ци Управ ног од бо ра – са рад ња са ре сор ним Ми ни стар
ством гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма и на ме ђу на род
ном пла ну. Од апри ла про шле го ди не ви ше де се ти на 
пу та сам се су сре тао са пред став ни ци ма „на шег“ ми
ни стар ства као и са ми ни стром Или ћем, што оце њу ем 
као ус по ста вља ње ве о ма до брих од но са. Ми ни стар ство 
је би ло спрем но да Ко мо ри по ве ри не ма ли број за да
та ка из свог до ме на и ре со ра, док је Ко мо ра на сто ја ла 
да кроз за ко не и под за кон ска ак та спре чи ома ло ва жа
ва ње про јек тант ских и из во ђач ких услу га, не ло јал не 
кон ку рен ци је, и да се си во тр жи ше све де на ми ни мум. 
У свим тим кон так ти ма и по сло ви ма, основ ни циљ је 
био да се за шти ти ин же њер ска стру ка од да ље мар
ги на ли за ци је. Пу но смо се ан га жо ва ли око из ме на и 
до пу на За ко на о пла ни ра њу и из град њи, про сле ди ли 
смо Ми ни стар ству ви ше од 800 ко нач них при мед би и 
пред ло га, али на на шу ве ли ку жа лост, од у ста ло се од 
из ме на и до пу на и кре ну ло се у из ра ду пот пу но но вог 
за кон ског ак та. Што се ти че са рад ње са дру гим ми ни
стар стви ма, раз го ва ра ли смо у Ми ни стар ству уну тра
шњих по сло ва (Сек тор за ван ред не си ту а ци је и Упра ва 
за пре вен тив ну за шти ту), Ми ни стар ству ра да... (Упра ва 
за без бед ност здра вља на ра ду) и Ми ни стар ству ру дар

ства и енер ге ти ке (око уво ђе ња ли цен ци ру дар ске ин
же ње ре). Ка да је реч о ме ђу на род ној са рад њи био сам 
ан га жо ван у ра ду ECEC (ре дов не сед ни це и го ди шње 
скуп шти не, по себ не ко ми си је), од но сно, Ин же њер ске 
ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу (ИИРС).  Од оста
лих ак тив но сти по себ но бих ис та као ус по ста вља ње са
рад ње са ЈП „Ко ри до ри Ср би је“ са ко ји ма смо фор ми
ра ли Гру пу за на кнад ну про ве ру и кон тро лу про јект не 
до ку мен та ци је за из град њу ауто пут них де о ни ца Е75, 
Е80, Е763, од но сно, Ко ри до ра 10 и 11. Основ на иде ја је 
би ла да се пре вен тив нотех нич ким при сту пом пред
у пре де про бле ми ко ји за по сле ди цу има ју про ду жа
ва ње ро ко ва за из град њу и зна чај но по ве ћа ње ин ве
сти ци о них тро шко ва“.

ИзВЕШТАЈИ ПОТПРЕДСЕДНИКА 
И ИзАбРАНИх ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДбОРА ИКС
„У ма те ри ја лу је дат из ве штај о ра ду пот пред сед ни

ка Управ ног од бо ра, ко ји се ну жно пре пли ће и про жи
ма са из ве шта ји ма пред сед ни ка Гла во њи ћа, па по сле 
ње го вог ис црп ног из ла га ња не по сто ји ни јед на при ча 
ко ја се не ће по на вља ти“, ре као је Гли гор Обре но вић. 
„Осим ре дов них оба ве за по себ но сам био за ду жен за 
три сег мен та  са рад ња са је ди ни ца ма ло кал не са
мо у пра ве, пра ће ње ак тив но сти око на бав ки по слов
ног про сто ра и пра ће ње ра да Се кре та ри ја та Ко мо ре. У 
пр вом сег мен ту, ус по ста вио сам од лич ну са рад њу са 
Град ском гра ђе вин ском ин спек ци јом (Се кре та ри јат 
за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве), а на зах тев на
ших чла но ва. Да ни је би ло са рад ње са Гра ђе вин ском 
ин спек ци јом, дру гих кон та ка та са Град ском упра вом 
го то во да и ни је би ло, од но сно, би ла би рав на ну ли. 
Мо рам да ис так нем да је Град ска гра ђе вин ска ин
спек ци ја јед на од рет ких ин сти ту ци ја Град ске упра
ве ко ја је би ла спрем на на пу ну са рад њу са Ко мо ром. 
Ус по ста вље на је ви ше не го од лич на са рад ња са ло
кал ном са мо у пра вом у Су бо ти ци. При хва ће на је по
слов нотех нич ка са рад ња Ко мо ре и Ди рек ци је за из
град њу Су бо ти це са ко јом смо ре а ли зо ва ли ве ћи број 
кон кур са:  идеј на ре ше ња уре ђе ња три тр га – Сло бо де, 
Ре пу бли ке и Кор зоа, за тим стам бе нопо слов ног бло
ка у Цен трал ном град ском је згру и бањ скохо тел ског 
ком плек са уз ис точ ну оба лу је зе ра Па лић. У Из ве шта
ју сам на вео де се так слу ча је ва, од 154 ску по ва ко је су 
ор га ни зо ва ли ре ги о нал ни од бо ри и у ко ји ма је уче
ство ва ло пре ко 6.000 чла но ва, у ко ји ма је би ла ан га
жо ва на и ло кал на са мо у пра ва. То ком 2013. го ди не за
вр ше ни су по ступ ци при ба вља ња по ну да за ку по ви ну 
по слов них про сто ра у Су бо ти ци, Кра гу јев цу, Ва ље ву, 
Чач ку и Кра ље ву, али је по сао за вр шен са мо у Су бо
ти ци. Оста ли по сло ви су у то ку, са до брим из гле ди ма 
да се окон ча ју у овој го ди ни. У пе ри о ду априлде цем
бар пра тио сам рад Се кре та ри ја та, кон тро ли сао и по
ма гао у ре а ли за ци ји ре дов них и свих дру гих по сло ва. 
Уочио сам сла бо сти, али и кон ста то вао до бра ре ше ња, 
па ће мо у до ла зе ћем пе ри о ду кре ну ти у ре ор га ни за
ци ју и но ву си сте ма ти за ци ју, са иде јом да сви за по

сле ни има ју при бли жан обим и те жи ну по сла ко јег 
би тре ба ло ква ли тет но и ефи ка сно да оба вља ју.

Из ве штај мр Ра до сла ва Ле ки ћа, пред став ни ка МС 
Про јек та на та у УО ИКС дат је у два де ла, оп шир но и 
пре ци зно. По ред ре дов не ак тив но сти у Управ ном од
бо ру (при су ство вао свим сед ни ца ма без из о стан ка и 
уче ство вао кадкад ја чим, кадкад сла би јим ин тен
зи те том или бро јем ја вља ња за реч), по себ но је од УО 
ИКС био ан га жо ван у не ко ли ко рад них гру па (за на
бав ку по слов ног про сто ра, за ли цен це, за пра ће ње ра
да МСП у ре ги о нал ним цен три ма). 

„До био сам још је дан по се бан за да так од УО ИКС, од но
сно, име но ван сам у Рад ну гру пу за из вр ше ње ре ше ња 

По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти
ту по да та ка о лич но сти ко ја је има ла за да так да про ве
ри јав не и тај не сум ње да из бо ри за чла но ве Скуп шти
не ни су би ли ре гу лар ни“, ре као је Ле кић. „По ве ре ник је 
на ло жио да се из вр ши кон тро ла у од ре ђе ном из бор ном 
сег мен ту, та ко што ће се оба ви ти но во бро ја ње гла со ва/
гла сач ких ли сти ћа. Рад на гру па је пре бро ја ла гла сач ке 
ли сти ће и По ве ре ни ка из ве сти ла да ни ка квих не пра
вил но сти ни је би ло, од но сно, да се ре зул та ти Рад не гру пе 
сла жу са ре зул та ти ма Из бор не ко ми си је Ко мо ре“.

„Тро ји ца прет ход них го вор ни ка, пред сед ник, пот
пред сед ник и члан УО ИКС, го то во су ис при ча ли све 
де та ље у ко ји ма сам и ја уче ство ва ла, па сам го то во ре
ши ла, са мо да иза ђем за го вор ни цу да бих вас по здра
ви ла и упо зо ри ла да се све што имам ре ћи на ла зи у 
ма те ри ја лу, или је већ (из)ре че но“, ре кла је мр Би сер ка 
Шварц, пред став ни ца МС Из во ђа ча ра до ва у УО ИКС. „А 
он да ме је пред сед ник Скуп шти не упла шио ре кав ши 
да је ово пра ви тре ну так, пра ви мо ме нат, да се опо зо ву 
чла но ви УО ИКС чи ји из ве шта ји не бу ду за до во љи ли. 
За то сам од лу чи ла да ва шу па жњу за др жим бар ко ли
ко и пред сед ник Ко мо ре, и да вас де таљ но упо знам шта 
сам све ра ди ла и ура ди ла. Ша лу на стра ну, за и ста ћу се 
по тру ди ти да у што ма ње вре ме на ка жем о свом ра ду у 
УО ИКС, што је ва жно и од ин те ре са за члан ство“.

За успе лу ша лу мр Би сер ка Шварц је до би ла апла
уз, па је по че ла са на бра ја њем ак ци ја и ак тив но сти 
ко је је има ла у 2013. го ди ни. При су ство ва ла је свим 
сед ни ца ма УО ИКС, до ма ја по функ ци ји, а од ма ја по 
из бо ру, би ла је за ду же на да пра ти рад ИО МС Из во ђа
ча ра до ва, као и рад ре ги о нал них од бо ра МСИР у де
вет ре ги о нал них цен та ра. По след њу сво ју ак тив ност 
ве о ма ус пе ло је по ен ти ра ла „Та бе лар ним пре гле дом 
ак тив но сти ре ги о нал них од бо ра под сек ци ја свих ре
ги о нал них цен та ра“. До ку мент са др жи: број одр жа них 
сед ни ца, број до не тих од лу ка и ре а ли зо ва них од лу ка, 
одо бре них, утро ше них и не ре а ли зо ва них сред ста ва и 
број чла но ва ко ји су про шли кроз ре а ли зо ва не ак тив

но сти. Укуп но је одр жа но 75 сед ни ца, до не то 154, а ре
а ли зо ва но 131 од лу ка, одо бре но је би ло 5,4, по тро ше но 
4,4 и остао не у тро шен је дан ми ли он ди на ра, а у ак тив
но сти ма је уче ство ва ло 5.826 чла но ва. Нај а гил ни ји су 
би ли Но во са ђа ни, Бе о гра ђа ни и Кра гу јев ча ни. Са ра
ђи ва ла је и у три рад не гру пе (за на бав ку по слов ног 
про сто ра, за пре и спи ти ва ње кри те ри ју ма за са рад њу 
са стру ков ним ор га ни за ци ја ма и ча со пи си ма, за из
вр ше ње Ре ше ња По ве ре ни ка....).

„По себ но ис ти чем свој ан га жман на из ра ди мо но гра
фи је ’Ин же њер ска ко мо ра Ср би је 20032013’ ко јој сам 
по да ри ла 100 са ти ра да“, ис та кла је Би сер ка Шварц. „Са 
ко ле гом др Алек сан дром Ке ко ви ћем сам на пи са ла по
гла вље ’Из вр шни од бор Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра
до ва’, али сам уре ђи ва ла и оста ла по гла вља. По ред то га 
пре гле да ла сам и пре вод на ен гле ски је зик, кон так ти
ра ла пре во ди о це, при су сто ва ла свим са стан ци ма Уре
ђи вач ког од бо ра. Са ра ђи ва ла сам на про ме ни опи са 
по сто је ћих и ди зај ни ра њу но вих ли цен ци за област ма
шин ства. На кра ју, би ла сам ак тив на у са рад њи са стру
ков ним ор га ни за ци ја ма и пред у зе ћи ма, при су сто ва ла 
на де се так струч них пре да ва ња у ор га ни за ци ји Ко мо ре, 
уче ство ва ла у ра ду Ин сти ту та за стан дар ди за ци ју“.

По сле де се то ми нут не па у зе, ко ја је по тра ја ла ду пло, 
за по че ла је рас пра ва о свим под не тим из ве шта ји ма. 

Крат ки за кон и стотину пра вил ни ка
„Чи ни ми из у зет ну част што мо гу да вам се обра тим и по же лим успе шан рад 
на ше Скуп шти не“, ре као је Дун чић. „Имам на ме ру да се не по сред но укљу чим 
у рад Скуп шти не, па не ћу ду жи ти, већ са мо да вам са оп штим да је др жав ни 
се кре тар Ми лан Ми ље вић, све ва ше при мед бе да те на За кон о пла ни ра њу, 
про јек то ва њу и из град њи, пре зен ти рао но вом ми ни стру и љу ди ма из Ми ни
стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. Рад на но вом гра ђе
вин ском за ко ну се на ста вља у са рад њи са Ју сеј дом (USAID) и од го ва ра ју ћим 
струч ним ор га ни за ци ја ма СР Не мач ке, пре све га Ги зом (GIZ). Про ме не ко је 
су они пред ло жи ли су дра стич не. Та ко Ју е сејд пред ла же да но ви за кон бу де 
кра так и екс пли ци тан, а да се де та љи/пре ци зи ра ња пре пу сте пра вил ни ци
ма, под за кон ским ак ти ма, ко јих би мо гло да бу де ви ше од сто ти ну. Ја ми слим 
да Ср би ја за свог жи во та, у обла сти гра ђе ви нар ства, ур ба ни зма и про стор ног 
пла ни ра ња ни је има ла/из ра ди ла 100 пра вил ни ка. Но, би ће још ди ску си је око 
то га, па ће мо ви де ти на шта ће ис па сти“.
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За реч се пр ва ја ви ла Ја сми на Жи ва нов и за ме ри ла 
књи го вод ству Ко мо ре за про пуст ве зан за необе зб
еђивaње амор ти за ци о них и средстaва за имо вин ски 
по рез, од но сно, за пре вид ве зан за имо ви ну Ко мо ре и 
обaвезе ко је из то га про из и ла зе.

ОзбИљ НЕ ПРИ МЕД бА
НА ПОД НЕ ТЕ Из ВЕ ШТА ЈЕ
„Књи го вод ство је на вре ме мо ра ло да упо зо ри ру ко

вод ство, јер ми смо ин же ње ри и не мо ра мо то да зна
мо,  али они су мо ра ли да зна ју и да упо зо ре да ће на 
кра ју го ди не мо ра ти да се при пи ше тро шак за имо ви
ну“, ре кла је Ја сми на Жи ва нов. „Ре че но је да ће за ову 
го ди ну би ти пла ни ра на сред ства за амор ти за ци ју, али 
нас на кра ју ове го ди не че ка и по рез на имо ви ну као 
још јед на став ка о ко јој се бла го вре ме но мо ра ми сли ти.  
По што са да ште ди мо и иде то оси гу ра ње од про фе си о
нал не од го вор но сти, а мно ги ни су пла ти ли чла на ри
ну,  мој пред лог је да се оси гу ра ју са мо они ко ји пла ћа
ју чла на ри ну. То сам већ пред ла га ла на не ком дру гом 
фо ру му, а са да по на вљам – да се ку пе ка ме ре и за ре
ги о нал не цен тре, ка ко би се сни ма ла сва пре да ва ња 
и ка сни је би ла до ступ на свим чла но ви ма Ко мо ре (да 
кру же уну тар ње), они ма ко ји ни су има ли при ли ку да 
им не по сред но при су ству ју, да мо гу да их ви де “.

 „Пр во бих по хва лио 
рад Управ ног од бо ра Ко
мо ре, јер ни је ма ла ствар 
при ку пи ти два ми ли о на 
евра, а мо жда је још ве
ћа, па мет но их по тро ши
ти“, ре као је Пе ри ца Лу
ко вић, члан Скуп шти не 
из Чач ка. „Ве ли ки про
блем ко ји има Ко мо ра, 
пре ма по дат ку ко ји је 
из нео пред сед ник Гла
во њић, је што чла на ри
ну пла ћа са мо 56 од сто 
љу ди. Кад по гле да те овај 
скуп, и ње му при су ству је 56 од сто чла но ва, а у ме ђу
вре ме ну су не ки и оти шли. Сле де ћи про блем ко ји је 
на гла шен – за што ин же ње ри не пла ћа ју  ли цен це, а 
ве зан је за елек тро е нер ге ти ку, од но сно, елек тро стру ку, 
то су ли цен це ко је из да је МУП. За пра во, по сто је ду пле 
ли цен це – јед не из да је МУП, дру ге Ко мо ра. То је ве
ли ки про блем јер елек тро ин же њер са на шом ли цен
цом не мо же да ра ди без оне дру ге МУПове ли цен
це. Од бор за фи зич ко тех нич ко обез бе ђе ње При вред не 
ко мо ре Ср би је при пре ма за кон по ко ме ће и они из
да ва ти ли цен це и то за про тив по жар ну за шти ту. Ако 
се то де си, на ма елек тро ин же ње ри ма са ли цен ца ма 
353 и 453, би ће за по сао по треб не три ли цен це: на ше 
и При вред не ко мо ре Ср би је, плус, она од МУПа.  Тај 
про блем мо ра под хит но да се ре ши, јер се у су прот
ном пла шим да ће ли цен це пла ћа ти ма ње од 50 од
сто чла но ва. Та ко ђе ми се чи ни да би би ло за ни мљи
во про ве ри ти, док тра је ово за се да ње, ко ли ко чла но ва 

Скуп шти не не пла ћа чла на ри ну. Пла шим се да нас и 
ту не бу де 56 од сто“.

Ми ло рад Рак че вић, члан УО ИКС као де ле гат Ми ни
стар ства гра ђе ви на и ур ба ни зма, охра брио је ко ле ге
ин же ње ре, да ће је дан број чла но ва, као струч ња ка 
и струч них љу ди, би ти ан га жо ван од Вла де за рад у 
управ ним и над зор ним од бо ри ма ве ли ких при вред
них и по слов них си сте ма, што је при ли ка да се углед 
и ути цај Ко мо ре у дру штву зна чај но по бољ ша. 

„Не дав но је ство ре но удру же ње ма ши на ца, ко ли ко 
ју че елек три ча ра, и то је огром на сна га, ни шта ма ња 
од Ко мо ри не“, ре као је Рак че вић. Има им ма ње, па за
то мо ра мо да их по зо ве мо на са рад њу и да удру же ни 
на сту па мо пре ма ин сти ту ци ја ма си сте ма. Ми слим да 
на ше, ин же њер ско вре ме до ла зи, и на сре ћу се по кла па 
са по ли ти ком ко ју ова Вла да на ме ра ва да во ди на ред
них го ди на. А си гур но и ду же. И још не што, мо ра мо да 
по ве де мо ра чу на о мла дим ко ле га ма, да их укљу чи мо 
у но ве про јек те ко ји се на ја вљу ју и ко ји ће си гур но би ти 
ре а ли зо ва ни. Ја се на дам, чак твр дим, да ће мо се укљу
чи ти у ре ви та ли за ци ју и опо ра вак (ре ин ду стри ја ли за
ци ју) по ср ну лих фир ми ко је не мо гу да се по кре ну, јер 
не ма ју ква ли тет них љу диин же ње раструч ња ка“.

„У из ла га њи ма прет ход ни ка, али и на мно гим ску
по ви ма ко је ор га ни зу је Ко мо ра, чу ли смо да на ша ор

га ни за ци ја и ње ни чла но ви не ма ју од го ва ра ју ћи ути
цај, углед и трет ман у дру штву. За пра во, то је су бли мат 
прет ход них кон ста та ци ја“, ре као је Дра ган Жив ко вић, 
је дан од нај ак тив ни јих и агил ни јих уче сни ка на ску
по ви ма ко је ор га ни зу је Ко мо ра. „Да смо са ми кри ви за 
та кав свој по ло жај по ка за ћу кроз не ко ли ко при ме ра. 
Пр во. Ка да је са чи њен На црт из ме на и до пу на За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи, одр жа не су две јав не три би
не у Ни шу – јед на у Ре ги о нал ној при вред ној ко мо ри, 
дру га у Ре ги о нал ном цен тру ИКС. И шта ми сли те, ко ји 
је скуп био бо ље по се ћен? На рав но, да ни је Ре ги о нал
ног цен тра ИКС. Зна чи, ми не до ла зи мо да ка же мо шта 
нам тре ба у на шем за ко ну, па ка ко да оче ку је мо да нас 
не ко дру ги по др жи. Дру го. По хва ље на је ве о ма до бра 
са рад ња из ме ђу ИЛС и ло кал не са мо у пра ве у Су бо ти
ци, што по здра вљам, али ни реч ни је ре че но о са рад њи 
Ко мо ре и Ни шке ло кал не са мо у пра ве. На и ме, од де вет 
про је ка та из ме ђу Ин же њер ске ко мо ре и ло кал них са

мо у пра ва – че ти ри су ре а ли зо ва на у Ни шу. Тре ће. Ко мо
ра ни је ре кла ни јед ну је ди ну реч о нај ве ћем при вред
ном про јек ту у Ср би ји, а то је „Бе о град на во ди“, ко ји је 
по чео да се ре а ли зу је. Ви гра ђе вин ци зна те, ка да пар
це ла поч не да се раш чи шћа ва, мо же се ра чу на ти да су 
ра до ви по че ли. О „Бе о гра ду на во ди“ се го во ри ло и на 
нај ве ћем ре ги о нал ном сај му – Бе о град ском сај му гра
ђе ви нар ства, а Ко мо ра иако је би ла при сут на, ни је узе
ла уче шће на том до га ђа ју. До ду ше, је сте би ла при сут на 
на пре зен та ци ји у При вред ној ко мо ри Ср би је, али она 
са ма ни је ни шта ор га ни зо ва ла, иако је то до ку мен ти
ма усво је ним кра јем про шле го ди не би ло пред ви ђе но. 
Шта по ку ша вам да ка жем? Па то да мо ра мо би ти мно
го ви дљи ви ји, мно го при сут ни ји, мо ра мо се на мет ну ти 
и јав но сти и ин сти ту ци ја ма си сте ма“.

С об зи ром да је не ко ли ко уче сни ка у рас пра ви го
во ри ло о про бле му ли цен ци ра ња, по ку шао је да им 
од го во ри про фе сор Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти
не ИКС.

„Ко мо ра се же сто ко ан га жо ва ла око до би ја ња пра ва 
за ли цен ци ра ње про тив по жа ра ца, али без ре зул та та. 
Иако су љу ди из Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
би ли спрем ни да нам усту пе та пра ва, са зна ли смо да 
су њи хо ви прав ни, а не тех нич ки струч ња ци, спре чи
ли да се те ли цен це из да ју у Ин же њер ској ко мо ри Ср

би је. На рав но, Ко мо ра не од у ста је и сва је при ли ка да 
ће о тој ства ри од лу чи ти но ви Ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва.  Зна чи, би ло би до бро да из да је мо про тив по
жар не ли цен це, али још бо ље ако би смо до би ли пра
во на ли цен ци ра ње ру дар ских ин же ње ра ко јих има 
око 3.000. На рав но, Ко мо ра би из да ва ла ли цен це за 
из град њу обје ка та, а са мо да зна те да су ру дар ске ин
ве сти ци је ви ше сто ти на пу та ве ће од ових на ших гра
ђе вин ских. Ка да је реч о ли цен ци за за шти ту жи вот
не око ли не и то смо ра ни је по кре ну ли, па с об зи ром 
да има не ких на зна ка, мо же мо се на да ти да до би је мо 
пра во и за из да ва ње тих ли цен ци“.

ГРЕ ШКА У „ПРО ЦЕНТ НИМ КО РА ЦИ МА“
Освр ћу ћи се на под не те из ве шта је чла но ва УО ИКС 

Шу ма рац је из нео сум њу у тач ност фи нан сиј ског из
ве шта ја, од но сно, оце ну пред сед ни ка Ко мо ре да чла
на ри ну пла ћа тек не што пре ко по ло ви не чла но ва.

„Про шло го ди шњи при ход од чла на ри не био је 
136.000.000, па кад се то по де ли са 7.500 ди на ра, до
би ја се 18.000, што зна чи да чла на ри ну не пла ћа 30 
од сто чла но ва. А тај про це нат је, го то во кон стан тан, 
јер су и у 2012. го ди ни па ра ме три би ли исти: при ход 
и ви си на чла на ри не, док је чла но ва би ло за хи ља ду
две ма ње, та ко да је и прет про шле го ди не чла на ри
ну пла ћа ло 7072 од сто. То је ве ли ки про пуст Се кре
та ри ја та Ко мо ре, од но сно ше фа Фи нан сиј ске слу жбе. 
Рђав рад от крио сам и код Ин фор ма тич ког сек то ра, 
што ћу по ка за ти кроз при мер. Про фе сор Жи во та Пе
ри шић, ле ген да ме ђу гра ђе ви на ри ма, сјај ни про фе
сор Гра ђе вин ског фа кул те та у Бе о гра ду, иако је умро 
пре не ко ли ко го ди на, у Ко мо ри се во ди као жив. То је 
не до пу сти во. Наш бив ши шеф те слу жбе Ми ша АнгеАнге
лески за и ста је ге ни ја лац, али је Ко мо ра су ви ше ве
ли ког фор ма та да мо же да је сер ви си ра са са мо два 
са та не дељ но. Та ко ђе је нео п ход но да нај од го вор ни ји 
љу ди у Ко мо ри, бу ду при сут ни у њој пу но рад но вре
ме. Ту пре све га ми слим на пред сед ни ка и пот пред
сед ни ка УО ИКС. Не мо же се ова ко ве ли ка и сло же на 
ор га ни за ци ја и си стем во ди ти од ку ће. Мо ра се ра ди
ти пу но рад но вре ме, од 8 до 16, и та ко сва ки дан. За
то Скуп шти на мо ра да пред ло жи не ко ли ко смер ни ца 
и упу ти их УО ИКС. Ми слим да је нео п ход но да до ђе 
до ре ор га ни за ци је Се кре та ри ја та, што је већ тре ба ло 
да ура ди пот пред сед ник УО ИКС, ко ле га Гли гор Обре
но вић, јер му тај сек тор при па да по функ ци ји. Да се 
кон ди ци о ни ра Фи нан сиј ски и Ин фор ма тич ки сек
тор, ка дров ским по ја ча њи ма и то нај ква ли тет ни јим 
струч ња ци ма, с об зи ром да су пла те ви со ке (пре ко 
100.000 ди на ра) и ре дов не“.

НИЈЕ ПРЕћУТАН „бЕОГРАД НА ВОДИ“
„Пре зен та ци ја про јек та „Бе о град на во ди“ тре ба ло је 

да се одр жи  8. де цем бра 2013. го ди не у Ин же њер ској 
ко мо ри“, рекао је председник Главоњић, одговарајући 
на дискусију Драгана Живковића из Ниша. Иако смо 
има ли за ка за на два ва жна до га ђа ја, од ло жи ли смо 
их, да би смо ис пу ни ли мол бу Ср ђа на Ру па ра, ди рек
то ра пред у зе ћа „Бе о град на во ди“, да се та пре зен та
ци ја одр жи у Ко мо ри. Да при су ству ју пре зен та ци ји и 
уче ству ју у рас пра ви при ја ви ло се пре ко 300 на ших 
чла но ва. Ме ђу тим,  два да на пре одр жа ва ња пре зен
та ци ја је от ка за на, због бо ле сти медијаторa про јек та 
„Бе о град на во ди“. Ја вље но нам је да је от ка же мо, јер 
се раз бо лео чо век ко ји је тре ба ло да во ди ту пре зен
та ци ју. Што се ти че пре зен та ци је за вре ме Сај ма гра
ђе ви нар ства, то је ор га ни зо ва ла При вред на ко мо ра 
Ср би је, био сам при су тан. Па жљи во сам слу шао из ла
га ња, али и пи та ња, али се ни сам укљу чи вао. По сле 
за вр ше не пре зен та ци је пред став ник пред у зе ћа „Бе о
град на во ди“ ре као ми је да су од шест по ну ђе них ва
ри јан ти сти гли до три, а ко ја ће се ре а ли зо ва ти, још се 
не зна. Искре но се на дам, да ће се про је кат „Бе о град 
на во ди“ ре а ли зо ва ти, али по шту ју ћи на ше за ко не, 
техничке прописе, стандарде, одлуке, урбанистичка 
и друга планска документа и правила струке“.

Јасмина Живанов Властимир РадоњанинПерица Луковић Милорад Ракчевић Драган Живковић
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„Што се тиче примедби председника Шумарца оне 
нису тачне – имамо шефа Информатичке службе“, 
рекао је Главоњић. „Миша Ангелески, руководилац 
службе, није отишао из Коморе у септембру 2013. го
дине, него је остао, али са 20 одсто радног времена, 
односно, 36 сати месечно, док не нађемо адекватну 
замену/решење. Морам да истакнем да имамо изу
зетно вредну базу података, по неким проценама, од 
неколико милиона евра, коју је управо Ангелески фор
мирао. На расписани конкурс за нове људе у Инфор
матичкој служби пријавило се 37 кандидата које смо 
све истестирали, а двојицу одабрали. Један ради, док 
је други одустао. Потрудићемо се да у најкраћем року 
примимо квалитетног човека који би у потпуности 
преузео послове руководиоца тог сектора“.

„Оно на шта же лим да ука жем, је сте бла го ре че но, не
при ја тан до га ђај ко ји се де сио 7. апри ла 2014. го ди не“, 
рекао је проф. др Властимир Радоњанин, члан Надзор
ног одбора ИКС. „На и ме, то га да на је ИКС ис ко ри сти
ла ту сво ју ве ли ку и вред ну ба зу по да та ка на мобилне 
телефоне послата је СМС порука којом 26.000 чланова 
Коморе и њихову децу под се ћа да на Уни он уни вер
зи те ту „Ни ко ла Те сла“ мо гу да сту ди ра ју основ не, ма
стер, док тор ске сту ди је итд. све то по по вла шће ним це
на ма, да мо гу на кон не ког пе ри о да да пре ђу на дру ге 
фа кул те те,... На рав но, то ни је текст Ко мо ре.. По ма ло 
ми је кри во што по во дом то га ни сам ре а го вао на сед
ни ци УО ИКС, а са да је сам, јер су ме ко ле ге са БУ, НУ, 
НСУ пи та ле ка кав је то до пис и ка ква је ње го ва свр
ха у је ку при пре ма пред упи се, ка да се сви фа кул те
ти и уни вер зи те ти гр че ви то бо ре да при ву ку до во љан 
број сту де на та, а Ко мо ра ко ју је др жа ва овла сти ла да 
ли цен ци ра ин же ње ре, мо жда у нај бо љој на ме ри, али 
се не спрет но свр ста ла, ре кла, ево по ред 6 др жав них 
уни вер зи те та, мо же те сту ди ра ти и на овом при ват
ном. Оглас се по ја вио упр кос про бле ма ко је је Ко мо ра 
има ла про те клих го ди на око ли цен ци ра ња ин же ње ра 
ди пло ми ра них на том уни вер зи те ту. Ни је ми на ме ра 
да пле ди рам за др жав не уни вер зи те те, још ма ње да 
оспо ра вам при ват не, са мо сма трам да Ко мо ра ни је 
сме ла да се на не ки на чин свр ста ва.

„Обавештење за упис на Унион универзитет – „Ни
кола Тесла“, које смо послали на мобилне телефоне, 
као СМС поруку, свим члановима – најобичнија је ре
клама“, ис та као је Гла во њић. „Све што пи ше у по зи
ву у пот пу ном је скла ду са За ко ном о ви со ко школ
ском обра зо ва њу. За све што у огла су пи ше од го во ран 
је Уни он, јер су они са ми сро чи ли ре клам ни текст, а 
ми га са мо об ја ви ли. Зна чи, об ја вље ни по зив је пла
ће ни оглас, пла ће на ре кла ма Уни он уни вер зи те та. Ко
мо ра је спрем на да об ја ви и већ об ја вљу је пла ће не 
огла се и ре кла ме на свом сај ту, од но сно, „Гла сни ку“. 
Ви де ли сте у Из ве шта ју о по сло ва њу да смо ла не од 
ре кла ма за ра ди ли ви ше од 2.000.000 ди на ра. Што се 
ти че Ме мо ран ду ма о ме ђу соб ној са рад њи, ко ји је по
ме нуо про фе сор Ра до ња нин, он се не од но си само на 
Уни он уни вер зи тет, већ и на Привредну комору Срвећ и на Привредну комору Ср
бије. Сарадња се односи на  образовање кадрова који 

се баве некретнинама. По што За кон о про ме ту не по
крет но сти не ис кљу чу је да се про ме том не крет ни на 
ба ве и ин же ње ри, до го во ри ли смо се са ПКС и Унион 
универзитет који имају ресурсе да едукују наше чла
нове (и не само њих, већ све заинтересоване у Србији 
и шире) за рад са некретнинама.

„Не сла жем се са об ја шње њем пред сед ни ка Гла во
њи ћа, јер сма трам да Ко мо ра не сме ни ка кву ре кла му 
за сту диј ске про гра ме на овај на чин да пла си ра у ин
тер ну јав ност, сво јим чла но ви ма“, ре као је про фе сор 
Ра до ња нин, не за до во љан од го во ром пред сед ни ка Ко
мо ре. „Ми слим да је Ко мо ри на ба за по да та ка, ко ја је 
за и ста ве ли ка и моћ на, на овај на чин зло у по тре бље на. 
Раз у мем да је Ко мо ра оства ри ла при ход од ре кла ме, 
али не тре ба за бо ра ви ти, да др жав ни уни вер зи те ти 
да ју бес плат но про стор Ко мо ри за ње не са мо стал не 
и ак тив но сти ко је са њи ма ре а ли зу је, што ни ка ко ни
су ма ли при хо ди“. 

По што је окон ча на рас пра ва гла са ло се о сва кој тач
ки по себ но, од но сно, до не то је шест одво је них од лу
ка, од ко јих су три има ле и по себ не смер ни це ко је су 
пра ти ле од лу ке.

Пр во је до не та Од лу ка за тач ку 2. Днев ног ре да, да 
се усва ја  Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни, са од го ва ра ју ћим 
смер ни ца ма, ко ја је гла си ла – „Ка ко су у ра ду струч
них слу жби Се кре та ри ја та Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
и то, Слу жбе за фи нан сиј ско ра чу но вод стве не по сло
ве и Слу жбе за ин фор ма тич ку по др шку уоче ни про
бле ми, пред сед ник Ин же њер ске ко мо ре Ср би је ће, у 
са рад њи са пот пред сед ни ком Управ ног од бо ра Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, а об зи ром на ње го ва за ду же ња 
пре ма Од лу ци Управ ног од бо ра Ко мо ре, до сеп тем бра 
2014. го ди не, ре ши ти пи та ња ли ца ко ја су за по сле на на 
рад ном ме сту ше фа Слу жбе за фи нан сиј ско – ра чу но
вод стве не по сло ве и Слу жбе за ин фор ма тич ку по др
шку у Се кре та ри ја ту Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“.

За тач ку 3. Днев ног ре да до не то је пет од лу ка са две 
смер ни це. Пр во је усво јен Из ве штај о ра ду Управ ног 
од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни са 
из ве шта ји ма о ра ду из вр шних од бо ра ма тич них сек
ци ја у 2013. го ди ни са смер ни цом – „Управ ни од бор 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је ће пре и спи та ти ва же ћи 
Пра вил ник о ра ду Се кре та ри ја та Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је у ци љу из ме на од ред би ко ји ма је про пи са на 
ви си на из но са ре гре са за ко ри шће ње го ди шњег од мо
ра, као и ви си на со ли дар не по мо ћи ко ја се у од ре ђе
ним слу ча је ви ма ис пла ћу је за по сле ни ма у Се кре та
ри ја ту Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“. Дру га Од лу ка је 
би ла да се усва ја Из ве штај о ра ду пред сед ни ка Управ
ног од бо ра и пред сед ни ка Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
у 2013. го ди ни. У тре ћој Од лу ци усво јен је Из ве штај о 
ра ду пот пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни, са сле де ћом смер ни цом 
– „У скла ду са ак тив но сти ма за ко је је пот пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је за ду жен 
Од лу ком Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
пот пред сед ник Управ ног од бо ра ће до ме се ца сеп тем

бра 2014. го ди не из вр ши ти ана ли зу рас по ре ђе но сти 
по сло ва на за по сле на ли ца у Се кре та ри ја ту Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је и са гла сно то ме, да ти пред ло ге за 
но ву си сте ма ти за ци ју рад них ме ста у Се кре та ри ја ту 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“. Че твр та усво је на Од лу ка 
је би ла – Из ве штај о ра ду пред став ни ка Ма тич не сек
ци је про јек та на та, чла на Управ ног од бо ра Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни, док је по след ња, пе та 
Од лу ка, би ла Из ве штај о ра ду пред став ни ка Ма тич не 
сек ци је из во ђа ча ра до ва, чла на Управ ног од бо ра Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни.

РАД НАД зОР НОГ ОД бО РА
И ПЕР МА НЕНТ НА ЕДУ КА ЦИ ЈА 
Ра дом скуп штин ке сед ни це за две по след ње тач ке 

ру ко во дио је пот пред сед ник Ми ло рад Ми ла ди но вић 
и пр во што је ура дио – по звао је проф. др Ми ли са ва 
Дам ња но ви ћа, пред сед ни ка Над зор ног од бо ра да пре
зен ти ра из ве штај о ра ду. 

„По тру ди ћу се да бу дем ефи ка сан и екс пли ци тан, ка
кав је, уоста лом био Над зор ни од бор од ма ја ме се ца, 
ка да је иза бран, па до кра ја 2013. го ди не“, ре као је Дам
ња но вић. „С об зи ром да се у ма те ри ја лу за ову сед ни цу 
на ла зи оп ши ран и све о бу хва тан из ве штај, шта смо, на 
ко ји на чин и са ко јом па жњом ра ди ли, не ћу се пре ви
ше на то ме за др жа ва ти. Са мо да ка жем да смо ра ди

ли у са ста ву: мо ја ма лен
кост као пред сед ник, док 
су ми као чла но ви по ма
га ли проф. др Вла сти мир 
Ра до ња нин и проф. др Не
над Ива ни ше вић. То ком 
про те клих се дам ме се ци 
одр жа ли смо пет сед ни ца 
на ко ји ма смо пра ти ли 
и ана ли зи ра ли за ко ни
тост по сло ва ња Ко мо ре, 
раз ма тра ли пе ри о дич не 
фи нан сиј ске из ве шта је, 
кон тро ли са ли по слов но
фи нан сиј ску до ку мен та

ци ју, про ве ра ва ли из да те ли цен це. На сва кој сед ни ци 
смо се у фор ми „те ку ћих пи та ња“ ба ви ли нај ак ту ел ни
јим до га ђа ји ма. Ка жем, све што смо ра ди ли сто ји „цр но 
на бе ло“ у  ма те ри ја лу, а ја бих као по ен ту овог из ве шта
ја, ци ти рао За кључ ке о ра ду Над зор ног од бо ра“.

А за кључ ци гла се: „Над зор ни од бор је кроз на пред 
на ве де не ак тив но сти, ко је су пред ста вља ле осно ву ан
га жо ва ња у 2013. го ди ни на сто јао, да у скла ду са Ста
ту том Ко мо ре и овла шће њи ма ко ја има, да до при нос 
за ко ни том ра ду ИКС и ње них ор га на. Све сед ни це НО 
ИКС су одр жа не јав но и по про це ду ри у скла ду са Ста
ту том Ко мо ре и По слов ни ком о ра ду Над зор ног од бо
ра. Чла но ви Над зор ног од бо ра су, по ред уче шћа на сед
ни ца ма НО, пре ма сво јим мо гућ но сти ма уче ство ва ли 
у ра ду и дру гих ор га на и те ла Ко мо ре ра ди не по сред
ни јег ин фор ми са ња и аде кват не са рад ње, пре све га, 
са Управ ним од бо ром ИКС. Над зор ни од бор за кљу чу је 

да су се у Ин же њер ској ко мо ри Ср би је и у про те клом 
пе ри о ду, од ви ја ле ве о ма зна чај не ак тив но сти, али да 
су би ле за сно ва не на За ко ну и Ста ту ту Ко мо ре и од го
ва ра ју ћим од лу ка ма Скуп шти не ИКС, што сма тра мо 
зна чај ним, не са мо са ста но ви шта Над зор ног од бо ра, 
већ и за укуп но ста ње у Ин же њер ској ко мо ри Ср би је 
и њен да љи успе шан рад“.

Од лу ком за ко ју су гла са ли сви при сут ни чла но ви 
Скуп шти не усво јен је Из ве штај о ра ду Над зор ног од
бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 2013. го ди ни.

По след њи на Днев ном ре ду био је пред лог о до но ше
њу Од лу ке о кон ти ну и ра ном (пер ма нент ном) про фе
си о нал ном уса вр ша ва њу чла но ва Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је. На по ну ђе ни пред лог ни је сти гао ни је дан 
аманд ман, ни ти при го вор, па је по ну ђе ни до ку мент 
пре зен ти рао и про мо ви сао (обра зло жио) проф. др Дра
го слав Шу ма рац, ко ји у Европ ском са ве ту ин же њер
ских ко мо ра (ECEC) ру ко во ди рад ном гру пом ко ја је 
за ду же на да са чи ни пре по ру ке ко је би сва ка од чла
ни ца угра ди ла у соп стве ни про грам кон ти ну и ра ног 
про фе си о нал ног усва вр ша ва ња сво јих чла но ва. 

„Пер ма нент но обра зо ва ње на ших чла но ва ни је ни
ка ква но ви на, јер чу ли смо у Из ве шта ју пред сед ни ка 
Ко мо ре, да је са мо у про шлој го ди ни кроз ра зна пре
да ва ња, се ми на ре, три би не, про шло бли зу 6.000 чла но
ва“, ре као је Шу ма рац. „За ни мљи во је да су не ке стру
ке ко је су сво је ко мо ре „пра ви ле“ угле да ју ћи се на нас 
(ле ка ри, фар ма це у ти, ве те ри на ри) од мах уве ли оба
ве зно пер ма нент но обра зо ва ње. У Европ ској уни ји се 
ин тен зив но ра ди на том пла ну. Рад на гру па ECEC за 
из ра ду про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је одр жа ла је 
рад ни са ста нак ов де, у на шој Ко мо ри, на ко ме су би
ли пред став ни ци де се так ко мо ра и мо гу ре ћи да су 
све при хва ти ле пре по ру ке, укљу чу ју ћи и Ко мо ру Хр
ват ске ко ја већ ду же вре ме има оба ве зну еду ка ци ју 
чла но ва. Не ко ли ко чла ни ца ECEC (Аустри ја, Сло вач
ка, Пољ ска, Че шка и Ита ли ја) је уз по моћ пре по ру
ка Рад не гру пе на пра ви ло про гра ме еду ка ци је сво
јих чла но ва ко ји ће се при ме њи ва ти од 2015. го ди не. 
Ми већ има мо Ко ми си ју за пер ма нент но обра зо ва ње 
ко ја ин тен зив но ра ди на из ра ди нео п ход них про гра
ма. Еду ка ци ја се из во ди кроз пре да ва ња ис так ну тих 
европ ских струч ња ка. Има мо иде ју да већ у ок то бру 
ор га ни зу је мо пре да ва ње из енер гет ске ефи ка сно сти 
згра да, где би пре да вач био европ ски екс перт за ову 
област, а као слу ша о ци, 20 про це на та на ших чла но ва 
са ли цен цом ЕЕ у згра дар ству. Че ка нас ве ли ки по сао 
и тра јан по сао. Већ смо по зва ли на са рад њу све на ше 
фа кул те те и уни вер зи те те. Са пред став ни ци ма Ми ни
стар ства смо раз го ва ра ли и оче ку је мо да се оба ве зно 
про фе си о нал но обра зо ва ње на ђе у ње му. Али и ако 
не бу де та ко, Ко мо ра се у сво јим до ку мен ти ма оба ве
за ла да пер ма нент но уса вр ша ва ње спро во ди у ци љу 
ус по ста вља ња ви со ког стан дар да про фе си је кроз уса
вр ша ва ње по сто је ћих и сти ца ње но вих зна ња и ве шти
на, уна пре ђе ње ра да и по сло ва ња, чи ме се обез бе ђу је 
кон ку рент ност чла но ва Ин же њер ске ко мо ре Ср би је на 
европ ском и свет ском тр жи шту“. 

Милисав Дамњановић
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На Са вин дан, 27.01.2014. го ди не из
не на да, у се дам де се тој го ди ни жи во
та пре ми нуо је ис так ну ти но во сад ски 
ар хи тек та, Бо ра Ра ду си но вић.

Ро ђен је 18.04.1944. го ди не у ме сту 
До ба нов ци од оца Ми ла на и мај ке 
Здрав ке, као дру го де те по ре ду. Ди
пло ми рао је 1969. го ди не на Ар хи тек
тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду у кла си 
Проф. Ма те Бај ло на.

Аутор је ни за про је ка та и из ве де них 
по слов них обје ка та, ко лек тив них и 
ин ди ви ду ал них стам бе них обје ка та, 
ен те ри је ра и ре кон струк ци ја ши ром 
Ср би је, од но сно, до бит ник број них на
гра да на по љу ар хи тек ту ре и уче сник на мно гим ко
лек тив ним из ло жба ма. 

Од по чет ка се дам де се тих до сре ди не осам де се тих 
го ди на био је ан га жо ван у ти му ар хи тек те Зо ре Ми
тро вић Пај кић на ре кон струк ци ји и до град њи по себ
них ре зи ден ци јал них обје ка та у Ка ра ђор ђе ву. 

За јед нич ки рад са ар хи тек та ма Слав ком Жу пан ским 
и Ра до јем Цвет ко вим на про јек то ва њу стам бе ног ком
плек са на Но вом на се љу у Но вом Са ду, до нео им је 
1980. го ди не пре сти жну „Бор би ну“ на гра ду за нај бо ље 
ар хи тек тон ско де ло у Вој во ди ни.

На ред ну де це ни ју про во ди у про јек то ва њу, пра ће њу 
и ор га ни зо ва њу из град ње згра де Те ле ви зи је Но ви Сад 
у са рад њи са ауто ром арх. Ми ло ра дом Ми ли дра го ви
ћем док па ра лел но ре а ли зу је пре по зна тљи ве стам бе
не објек те од цр ве не опе ке.

Вр ху нац Ра ду си но ви ће ве ка ри је ре ипак је био рад 
на про јек то ва њу, ин же ње рин гу, раз во ју и кон сул тант
ским услу га ма у ДДОРу Но ви Сад. За исто оси гу ра ва
ју ће дру штво ре а ли зо вао је се ри ју по слов них обје ка
та од но сно ен те ри је ра у Бач кој Пла на ци, Но вом Са ду, 

Пан че ву, Ши ду, Ру ми, При бо ју, Су бо ти
ци, Бе че ју и Гор њем Ми ла нов цу.

На 12. но во сад ском са ло ну 1983.год., 
осва ја на гра ду за ен те ри јер про дај ног 
са ло на „За ста ва“ Но ви Сад.

За тим, до бит ник глав не на гра де 
„Злат на Фор ма“ Удру же ња При ме ње
них Умет ни ка и Ди зај не ра Вој во ди
не за обје кат „ДДОР Но ви Сад“ а.д.о. 
у Пан че ву 2004. го ди не као и на гра да 
Са ло на Ар хи тек ту ре у Но вом Са ду за 
исти обје кат.

За за па же но де ло ва ње и успе шно 
по пу ла ри са ње ар хи тек ту ре, пре зен та
ци је кул ту ре и гра ди тељ ске ба шти не, 

као са вре ме не ар хи тек ту ре Вој во ди не, 2010. го ди не на 
ре тро спек тив ној из ло жби са мо но гра фи јом до де ље на 
му је и Та ба ко ви ће ва на гра да за ар хи тек ту ру.

У сво јој ви ше од че ти ри де це ни је ду гој и плод ној ка
ри је ри, дао је ве ли ки до при нос ан га жо ва њем у ра зним 
Ко ми си ја ма, као члан жи ри ја на мно гим кон кур си ма, 
управ ним од бо ри ма и дру гим те ли ма Дру штва ар хи
те ка та Но вог Са да и Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. 

Са по но сом ис ти че мо да је 2012. го ди не са си ном 
мр Не ма њом Ра ду си но вићем, дипл.инж.арх., успе шно 
про јек то вао и ре а ли зо вао глав ни про је кат ен те ри је ра 
и опре ма ња по слов ног про сто ра Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је Ре ги о нал ни цен тар Но ви Сад у ули ци Да ни ла 
Ки ша 3, у Но вом Са ду.

У про јек ти ма те жи ефект ним ар хи тек тон ским и ди
зај нер ским ре ше њи ма, са ак цен том на ква ли тет, одр
жи вост и уште ду енер ги је. 

Сво јом не ис црп ном енер ги јом, ви спре но шћу и ар
хи тек тон ским ства ра ла штвом оста вио је не избри сив 
траг.

Не ка му је веч на Сла ва.

Бора Радусиновић, дипл. инж. арх.

Неизбрисив архитектонски траг

Дипломирани грађевински инжењер, 
нишки ђак, Краљевчанин по рођењу, 
пре ми нуо је 23. фе бру а ра 2014. го ди
не у стваралачки најбољем добу, навр
шивши тек пола века живота у педесет 
другој го ди ни.

Дар ко је гим на зи ју за вр шио у Кра
ље ву, а гра ђе вин ски фа кул тет у Ни шу 

1988. го ди не. Сво ју ка ри је ру за по чео је 
у ГП „Ка блар“ у „Бе то њер ци“ а ка сни је 
у при ват ном гра ђе вин ском пред у зе ћу 
„WING“. Пред у зе ће „Тех но про фил“ осно
вао је 2000. го ди не, а за тим LTD про јект 
2013. го ди не.

Са хра на је оба вљена 25. фе бру а ра 2014. 
го ди не на Ста ром гро бљу у Краљеву.

Ра ду ло вић Ј. Дар ко

Пола века за један живот

У рас пра ви су, по ред про фе со ра Шу мар ца, уче ство
ва ли: мр Ми лан Са мар џи ја, Ва си ли је Ву јић, Гли гор 
Обре но вић, проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, Дра ган 
Жив ко вић и Мо мир Ста но је вић. У ства ри, по ле ми са ло 
се о пред ло гу ма ги стра Са мар џи је да се пред ло же на 
од лу ка не при хва ти, јер је то за кљу чак ве ли ке гру пе 
ин же ње ра са ко ји ма је кон так ти рао.

„Ми тра жи мо да се пре до но ше ња ова кве од лу ке из
ме ни Ста тут ИКС, јер по ње му, ка да не ко јед ном по ста
не члан Ко мо ре, у том ста ту су оста је до жи вот но“, ре као 
је Са мар џи ја. „Мо је ко ле ге и ја по ста вља мо пи та ње, 
шта се до га ђа са оним чла но ви ма Ко мо ре ко ји то ком 
пет го ди на не при ку пе 100 бо до ва, да ли гу бе ли цен цу 
и члан ство у Ко мо ри, а ти
ме и мо гућ ност да про фе
си о нал но ра де. И још не
што, и то смо про ве ри ли, 
еду ка ци ју мо ра да по твр
ди Ми ни стар ство, ко је би 
мо ра ло да одо бри про гра
ме обра зо ва ња. Мо ја ба за 
ми сли да је ово до бар по
че так, али и пред ла же да 
се пр во из ме ни Ста тут“.  

На рав но, сви оста ли 
уче сни ци у рас пра ви, по
др жа ли су до но ше ње Од
лу ке о пер ма нент ном 
про фе си о нал нох обра зо
ва њу, ин фор ми шу ћи ко ле гу Са мар џи ју, да не ма го
во ра о гу бље њу ли цен це, члан ства у Ко мо ри и мо гућ
но сти да ра ди, али да ће тр жи шна по зи ци ја оног ко 
се не еду ку је и не уса вр ши сво је ве шти не би ти ве о ма 
сла ба. Учи ни ло нам се да је из ла га ње Мо ми ра Ста но
је ви ћа, дипл.инж.ел. би ло нај у бе дљи ви је у за ла га њу 
за до но ше ње по зи тив не од лу ке.

„Пр ви пут го во рим у Скуп шти ни Ко мо ре и да ка жем 
да сам пред став ник мла ђе ге не ра ци је у њој, па имам 
оба ве зу да ап со лут но по др жим усва ја ње Од лу ке, јер је 
пре дам ном мно го го ди на ра да. Пре ме не су из ре че не од

ре ђе не кон ста та ци је и бо ја зни у по гле ду сма ње ња бро ја 
чла но ва Ко мо ре и ка кве ће по сле ди це то до не ти.  Ми
слим да са мо тр жи ште, број ин же ње ра и ква ли тет ин
же њер ске стру ке има ју не ки свој при род ни про цес. Ми 
то са са да шњом све шћу не мо же мо про ме ни ти. На ше 
тр жи ште је те ри то ри јал но огра ни че но, на дру ги на чин 
и тех но ло шки огра ни че но. На ша зна ња су та ква ка ква 
је су, ми слим да су тех нич ка ве ли ка и ви со ка, док она оп
шта, ве за на за уго ва ра ње по сло ва, ни су ве ли ка. То мо
ра мо при зна ти се би, јер се огро ман но вац гу би на осно
ву од ре ђе них не по зна ва ња  и не при хва та њу од ре ђе них 
пра ви ла уго ва ра ња, по сло ва ња. Јед ном при ли ком Сло
бо дан Ми тро вић, пред сед ник Ко ми си је за ФИ ДИЦ, ре као 

јед ну ствар ко ја ми се ја ко 
сви де ла као мла дом ин же
ње ру   ни јед на фир ма ни
је бо ље или ло ше по сло ва
ла у од но су на то да ли је 
ма ње ква ли тет но си па ла 
бе тон, а мно го ви ше је, до
бро или ло ше, по сло ва ла, 
пре ма то ме ко ли ко је ква
ли тет но уго во ри ла тај по
сао. Из у зет но сам за до во
љан што ова кви пред ло зи 
сти жу у Ко мо ру, а ти чу се 
обра зо ва ња свих, ка ко нас 
мла дих, та ко и вас ста ри
јих. Сма трам да је уса вр

ша ва ње зна ња у тех нич ком под руч ју не што нео п ход но, 
че га смо све сни сви, али ми слим да мо ра мо би ти све
сни, да су нам нео п ход на и она дру га зна ња и ве шти не, 
пре све га,  ве за на за уго ва ра ње по сло ва“.

По след ње гла са ње на Ше стом ре дов но за се да њу 
Скуп шти не ни је би ла јед но гла сно, јер су се три ру ке 
ус про ти ви ле усва ја њу Од лу ке о кон ти ну и ра ном (пер
ма нент ном) про фе си о нал ном уса вр ша ва њу чла но ва 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. 

Скуп шти на је окон ча ла рад по сле ви ше од че ти ри 
са та у 15 са ти и се дам ми ну та.   ■

Милан Самарџија

Иако су руководили радом 6. редовне седнице Скупштине, председник Драгослав Шумарац и потпредседник 
Милорад Миладиновић, уз помоћ и подршку Иване Магделинић (лево) в. д. секретара Коморе и Драгане 
Ђурић, секретара Скупштине, ставили смо их на крај чланка, јер су они темељ  најважнијег органа Коморе

Момир Станојевић



Мр Александар Вучићевић, председник 
Извршног одбора Матичне секције планера

На заводљив начин 
рушимо стереотипе 
и померамо границе

Недостатак посла обележава последњих неколико година, и тај притисак траје. С друге стра-
не, та спирала се прекида добром идејом и новом енергијом, а не чекањем и летаргијом
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Ми љан Ша бо вић

Члан сте Ко мо ре од осни ва ња, 2003. го ди не, као и 
у ру ко вод ству Ма тич не сек ци је пла не ра, а у по-
след ња два ман да та и њен чел ник - пред сед ник 
ИО МСП, што би са мо тре ба ло да зна чи да има те 
пот пун увид у њен рад. С об зи ром да је то нај ма-
ња, по бро ју, ор га ни за ци о на це ли на Ко мо ре, не-
што вас је ма ње од 240, ка кав је њен по ло жај, али 
и ути цај у ИКС?
Тач но је да сам члан Ко мо ре и Ма тич не сек ци је пла

не ра од осни ва ња и по себ но по но сан због то га што 
сам био у пр вих 200 са тзв „нул том“ ли цен цом. Ма
тич на сек ци ја пла не ра је сте нај ма ња, ка ко Ви ка же те 
ор га ни за ци о на це ли на, али због при ро де гра ди тељ
ског по сла је рав но прав на са оста ле три сек ци је ко је су 
број ни је. Да се под се ти мо, пр во про стор но пла ни ра ње, 
као пла ни ра ње ши рих те ри то ри јал них це ли на, по том 
ур ба ни стич ко пла ни ра ње, па про јек то ва ње обје ка та, 
и на кра ју  из во ђе ње ра до ва. Као у по ро ди ци, пр во 
стра те шки циљ, па по ла ко и си гур но кроз раз ра ду ка 
оства ре њу оних ма њих, лак ше до сти жних и у прак
си ви дљи вих. Ми смо све ове го ди не део ком пакт ног 
ко мор ског ти ма ко ји је, у не ма лом бро ју слу ча је ва 
„уска као“ да по мог не у пре ва зи ла же њу ра зно вр сних и 
број них пре пре ка у ства ра њу јед ног моћ ног струч ног 
удру же ња ка кво је Ко мо ра да нас. Ве руј те да смо у то ме 
би ли бес ком про ми сни и че сто хра бри ји од дру гих што 
је ру ко вод ство увек до че ки ва ло са сим па ти ја ма. 

Да ли сте у пот пу но сти ре а ли зо ва ли План и про-
грам ра да за 2013. го ди ну?
И у прет ход ним, па и у 2013. го ди ни, пла но ве ра да 

на го ди шњем ни воу смо увек ре а ли зо ва ли у пот пу
но сти због то га што смо, као Из вр шни од бор, ре ал но 
са гле да ва ли на ред ни пе ри од. Ре ал но са ста но ви шта 
по зи ци је у си сте му, укуп ног бу џе та и до бре про це не 

соп стве них мо гућ но сти и по тре ба. Би ло је си ту а ци ја 
да по зи тив но „од ско чи мо“ од дру гих у сми слу про цен
та ре а ли за ци је, ко ји је увек па и 2013.го ди не био пре
ко 95 од сто, па смо на тај на чин не кад би ли и при мер 
дру гим сек ци ја ма.

Ко ји су глав ни ак цен ти Пла на и про гра ма 2014. 
го ди не, од но сно, ка ко на пре ду је те са ре а ли за ци-
јом за цр та них за да та ка у пр ва три-че ти ри ме се-
ца ове го ди не?
Пр ви ме се ци у то ку го ди не су, по оби ча ју, пр вен

стве но при ли ка да све деш ра чу не и за о кру жиш ми сли 
из прет ход не. Ка ко увек же ли мо да бу де мо бо љи, а у 
скла ду са фи нан сиј ским мо гућ но сти ма и Ко мо ре, а и 
ре ла тив но скром ног бу џе та Сек ци је, у 2014. го ди ни ће 
глав ни ак це нат би ти на па жљи вом ослу шки ва њу по
тре ба члан ства, пре по зна ва њу њи хо вих до брих иде ја 
ко је ће мо про ба ти да ре а ли зу је мо, као и ор га ни за ци
ји на шег тра ди ци о нал ног и, мо гу да ка жем, из у зет но 
по зи тив но оце ње ног ску па „Су сре ти пла не ра“. Тру ди
мо се да бу де мо ак ту ел ни, али и увек ино ва тив ни, да 
за го сте има мо це ње не про фе со ре Бе о град ског уни
вер зи те та и струч ња ке из прак се, та ко да уз чла но ве 

Сек ци је од ко јих мно ги већ има ју из у зет но ви со ке ре
зул та те у прак си пла ни ра ња у Ср би ји има мо сна гу да, 
на „за во дљив“ на чин ру ши мо сте ре о ти пе и по ме ра мо 
гра ни це за ко је мно ги ми сле да су утвр ђе не.

За ак ци је и ак тив но сти у 2013. го ди ни по тро ши ли 
сте ви ше од пред ви ђе ног бу џе та. Ка ко је до шло до 
пре ко ра че ња бу џе та, од но сно, ка ко сте ус пе ли да 
„ис пе гла те“ ство ре ни ми нус у МСП ка си?
Нај бо ље ства ри су углав ном нај ску пље и у Ко мо ри се 

то вре ме ном све ви ше раз у ме. Са ста нак на Свет ском 
фо ру му ин же њер ских ко мо ра у Син га пу ру је био до
бра при ли ка да наш пред сед ник сви ма ди рект но пред
ста ви срп ске струч ња ке и „до не се“ кон крет ну ко рист 
члан ству, али је у по след њем тре нут ку од лу че но да је 
то ску по и при ли ка је про па ла. С дру ге стра не, са стан
ци ма ни жег ран га, пр вен стве но на ре ги о нал ном ни
воу мо гу и тре ба ло би да при су ству ју оста ли чла но ви 
ру ко вод ства. У сва ком слу ча ју, та мо где се Ко мо ра по
ја вљу је, то је до га ђај! То је прин цип. У тим до га ђа ји ма 
уче ству ју нај бо љи, та мо где су нај бо љи ства ра ју се и 
но ви, нај бо љи од но си, ко ји на кра ју има ју за ре зул тат 
на пре дак дру штва. Фор мал ни гу би так се на док на ди 
ма њим бу џе том у сле де ћој го ди ни, али су штин ски... 
Да кле, ми же ли мо да увек ра ди мо нај бо ље, а у на ред
ном пе ри о ду оче ку је мо ви ше по сла и у Ко мо ри, али и 
на тр жи шту, па са мим тим и ве ћи бу џет.

Шта сма тра те нај зна чај ни јим оства ре ним ре зул-
та том/ре зул та ти ма у про те клих го ди ну да на?
Из го ди не у го ди ну до бар ре зул тат је што нас је све 

ви ше, ка ко у Ко мо ри, та ко и по ма тич ним сек ци ја ма. 
До бар ре зул тат је што смо ак тив но уче ство ва ли у свим 
ва жним ак тив но сти ма Ко мо ре и да је мо свој до при нос 
да она бу де бо ља и ја ча. До бар ре зул тат је што она оп
ста је у вре ме ну ко је ни је ла ко, иако оста вљам мо гућ
ност да то не ко ме са стра не не из гле да до вољ но. Мо
жда нај зна чај ни ји ре зул тат је сте наш ак ти ван од нос у 
ти му ко ји је за ре ла тив но крат ко вре ме син те ти зо вао 
ве ли ки број су ге сти ја чла но ва Ко мо ре ве зан за та да
шњу вер зи ју но вог За ко на о пла ни ра њу и из град њи. 
И оста ли ре зул та ти Сек ци је пла не ра су ви дљи ви, јед
на смо од нај ор га ни зо ва ни јих сек ци ја, у стан дард но 
до број смо фор ми, пра во вре ме но до но си мо од лу ке, 
об ја вљу је мо струч не пу бли ка ци је, ак тив ни смо кроз 
струч ну еду ка ци ју, ажур ни у елек трон ској ко му ни ка
ци ји и стал но има мо но ву иде ју и „по тез ви ше“. С дру
ге стра не, тру ди мо се да не бу де мо на ме тљи ви и за то 
„нас гле да ју“ са сим па ти ја ма.

Ка ко се би и чла но ви ма МС пла не ра об ја шња ва те 
за че твр ти ну ма њу од пла на упла ту чла на ри не у 
2013. го ди ни? Да ли је та кво ста ње по сле ди ца не-
до стат ка по сла на тр жи шту гра ђе вин ских по сло-
ва или је реч о ви си ни чла на ри не?
Не до ста так по сла обе ле жа ва по след њих не ко ли ко 

го ди на и тај при ти сак тра је. С дру ге стра не, та спи ра
ла се пре ки да до бром иде јом и но вом енер ги јом, а не 

че ка њем и ле тар ги јом. Ко мо ра, а и Сек ци ја пла не ра 
су увек по др жа ва ли на чин да се бу де дру га чи ји јер он 
бу ди ин те ре со ва ње и до но си све ко ли ке ко ри сти. Али 
он под ра зу ме ва и хра брост и пра во вре ме ност исту па 
ко ју има све ве ћи број мла дих, но вих чла но ва Ко мо ре. 
Њи ма, иако су на ствар ном по чет ку сво јих ка ри је ра, 
ви си на чла на ри не не пред ста вља ни ка кав те рет и ка да 
је то та ко не би тре ба ло да је про блем ни оста ли ма. Да 
се раз у ме мо, ка да по гле да те на ме сеч ном ни воу, чла
на ри на ни је не што што угро жа ва чла но ве, а за до бро 
функ ци о ни са ње си сте ма у ви со ко ква ли тет ној струч ној 
ор га ни за ци ји је до бро и из вр ша ва ти сво је оба ве зе на 
вре ме. За чла но ве Сек ци је пла не ра, под ра зу ме ва се да 
не ма ју са мо пра ва и то смо одав но раз ја сни ли.

Шта ми сли те о иде ји ор га ни зо ва ња за јед нич ких 
ак ци ја ви ше ма тич них сек ци ја? Пре све га са МС 
ур ба ни ста, али и са МС про јек та на та, од но сно, МС 
из во ђа ча ра до ва? 
Ми смо ан га жо ва ни на истом по слу, али смо су

штин ски до ста раз ли чи ти. Као што сам прет ход но ре
као, тај кон цепт штед ње до но си ми ни мал не ко ри сти, 
али за то од у зи ма све оста ло. Ко мо ра је све ове го ди
не до зво ли ла сек ци ја ма да се ис ка жу у свим сво јим 
раз ли чи то сти ма и ни ка да ни је би ла пре пре ка да се 
чла но ви по је ди них сек ци ја сво јим ан га жо ва њем ис
так ну у окви ру ак ци ја дру гих. Као и сви оста ли, Сек
ци ја пла не ра увек уче ству је у за јед нич ким ак ци ја ма 
Ко мо ре. Не кад са сви ма, а че сто и са мо са Ур ба ни сти
ма или са мо са Про јек тан ти ма или Из во ђа чи ма. Та
ко ђе, мно ги чла но ви Сек ци је пла не ра су исто вре ме
но чла но ви и дру гих ма тич них сек ци ја што, на рав но, 
до при но си ве ћем сте пе ну раз у ме ва ња. 

Ме ђу тим, до но ше ње од лу ка на осно ву при ви да слич
но сти има ло би за ре зул тат ста па ње у јед ну аморф
ну ма су ко ја би бр зо по ка за ла све сво је не до стат ке 
кроз гу бље ње иден ти те та. Чу ва ју ћи сво ју ра зно ли кост, 
Ко мо ра по ка зу је да је по ста ла зре ла струч на ор га ни
за ци ја ко ја не гу је и об је ди ња ва раз ли чи те стру ке у 
функ ци о на лан си стем чи ме се с раз ло гом по но си и у 
ши рем ре ги о нал ном окру же њу.

Да ли ви си на чла на ри не да је аде кват не са др жа је 
и бе не фи те чла но ви ма Ко мо ре, од но сно, чла но-
ви ма МС пла не ра?
У ве ли ком си сте му то је пи та ње лич ног афи ни те та. 

Од нас 26.000 чла но ва Ко мо ре мно ги ће ре ћи “да, на
рав но“, део ће би ти про тив, део не ма став...Ва жна је 
чи ње ни ца да се Из вр шни од бор Сек ци је пла не ра, као 
и Ко мо ра у це ли ни, сва ко днев но тру ди да бу де бо љи, 
да ство ри ви ше и за то оче ку је бар при бли жну ак тив
ност члан ства. Наш за да так је да отво ри мо мо гућ ност 
на пре до ва ња, да ин фор ми ше мо на вре ме, да одр жа
ва мо стал ни сер вис, на услу зи смо ка да је у пи та њу 
би ло ко ји об лик струч не по мо ћи у сми слу ан га жо ва
ња или кроз кон сул та тив ни ка рак тер. И ми тај за да так 
кон цен три са но и рев но сно оба вља мо. Дру го је пи та ње 
ко ли ко чла но ви ко ри сте по ну ђе не мо гућ но сти.   ■
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Ка ко сте ор га ни зо ва ли рад Ко
ми си је за пред став ке и пред
ло ге?
Пр во бих под се ти ла да је Ко ми

си ја за пред став ке и пред ло ге осно
ва на у скла ду са чла ном 21. став 2. 
Ста ту та Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је, од но сно, Од лу ком Управ ног од бо
ра Ко мо ре (од лу ке бр.1529/110.4.) на 
сед ни ци одр жа ној 12. ју на 2013. го
ди не. Пре ма тој Oдлуци, Ко ми си ја 
би у на ред не че ти ри го ди не тре ба
ло да ра ди у са ста ву Та тја на Ђор ђе
вић, дипл.инж.грађ. за пред сед ни ка, 
а за чла но ве: Бран ко Ра до ми ро вић, 
дипл.инж.грађ., Јо во Сми ља нић, 
дипл.инж.грађ., Зо ри ца Чо ло вић 
– Су бо тић, дипл.инж.арх., Ми лош 
Ме дић, дипл.инж.арх., Пре драг 
Ни ше вић, дипл.инж.грађ. и Вељ ко 
Мал ба шић, дипл.инж.маш. Пре ма 
ис тој од лу ци Ко ми си ја има за да так 
да раз ма тра пред став ке и пред ло ге 
чла но ва Ко мо ре упу ће не Управ ном 
од бо ру Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
и пред ла же ме ре за ре ша ва ње пи
та ња са др жа них у њи ма.

Ко ми си ја за пред став ке и пред
ло ге сво је ак ци је и ак тив но сти ре
а ли зу је кроз План и про грам ра да 
ко јим је пред ви ђе но да се сед ни це 
одр жа ва ју на кон обра ћа ња чла но
ва Ко мо ре и то пре ма че ти ри вр сте 
пред ло га: упу ће ном до пи су, из не
том пред ло гу, из не том зах те ву или 
не ком дру гом обра ћа њу. Раз лог за 
сед ни цу Ко ми си је мо же би ти не
ки од из не тих ста во ва, ми шље ња 
и пред ло га за ак тив но сти ма са мих 
чла но ва Ко ми си је и свим дру гим 
ко ри сним ини ци ја ти ва ма упу ће
ним на ње ну адре су. Ко ми си ја за 
пред став ке и пред ло ге, та ко ђе, има 
гру пу ак ци ја и ак тив но сти од ре ђе
них озна ком „ста лан“, а оне се од
но се на зах те ве Управ ног од бо ра 

ИКС и пре ма ње го вом на ло гу за 
де ла њем, за тим, на под сти ца њу 
члан ства Ко мо ре, на ве ћем ан га
жо ва њу у да ва њу пред ло га и ства
ра њу пред у зи мљи ви је ат мос фе ре. 
Сво јим Пла ном и про гра мом ра да 
Ко ми си ја је пре у зе ла оба ве зу ре
дов ног из ве шта ва ња Управ ног од
бо ра Ко мо ре о пред у зе тим ак тив
но сти ма и до не тим за кључ ци ма по 
раз ма тра ним тач ка ма, спро ве де
ним ак тив но сти ма и пред у зе тим 
ко ра ци ма. Ко ми си ја, та ко ђе, пла
ни ра да оства ри по треб ну са рад њу 
и са оста лим ор га ни ма Ко мо ре и 

дру гим те ли ма. Ко ми си ја пла ни
ра да ор га ни зу је сед ни це јед ном 
ме сеч но као и да ди на ми ку сво га 
ан га жо ва ња при ла го ди ди на ми ци 
обра ћа ња члан ства.

 
Ко је сте ко му ни ка циј ске ка на
ле отво ри ли пре ма члан ству, 
од но сно, ка ко вас кон так ти ра
ју, ка ко вам до ста вља ју сво је 
пред став ке и пред ло ге?
Сва ки члан Ко мо ре мо ра нам се 

обра ти ти у пи са ној фор ми и то на 
кла си чан на чин – сла њем пи сме
не по шиљ ке (не мо ра да бу де пре
по ру че но), за тим, сла њем фак са 

и на рав но или по нај бо ље, пу тем 
меј ла. Ве ру јем да сва ки члан зна 
тач ну адре су Ко мо ре, те ле фо не и 
мејл адре су, па их не на во дим. У 
сво јим пред ло зи ма или пред став
ка ма пред ла гач би тре ба ло да бу
де пре ци зан, од но сно, тач но опи
ше оно „што га му чи“ ка ко чла но ви 
Ко ми си је не би има ли ди ле ма при
ли ком ту ма че ња ње го вог пред ло
га/пред став ке.

Ко ли ко је до са да Ко ми си ја припри
милa пред став ки и при мед би 
и шта сте са њи ма ура ди ли, за
пра во, ко ли ко их је УО ИКС при
хва тио и „ста вио у про мет?
У про те клом пе ри о ду ни смо до

би ли ни јед ну пред став ку или при
мед бу. Додуше, до нас је стигла једДодуше, до нас је стигла јед
на представка, али преко Управног 
одбора, пошто се јрдан члан Коморе 
њима обратио, а они тај допис про
следили Комисији. При го вор смо 
об ра ди ли и ин фор ма ци ју про сле
ди ли/вра ти ли Управ ном од бо ру. С 
об зи ром да нам се чла но ви Ко мо ре 
ни су обра ћа ли, ко ри стим при ли ку 
да их по зо вем да нам се обра те са 
сво јим при мед ба ма и при го во ри
ма, ко је ће мо са из у зет ном па жњом 
и крај ње од го вор но ана ли зи ра ти 
и о на шим од лу ка ма оба ве сти ти 
Управ ни од бор, као крај њу ин стан
цу за од лу чи ва ње, с об зи ром да је 
Ко ми си ја за пред став ке и при го во
ре и фор ми ра на као те ло ко је по ма
же у ра ду Управ ног од бо ра Ко мо ре. 
По себ но је ва жно ис та ћи да чла но
ви Ко ми си је пред у зи ма ју и лич ну 
ини ци ја ти ву са сво јим пред ло зи ма 
за по бољ ша ње ра да и ста тус ин же
ње ра у дру штву и уна пре ђе ње ра да 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. 

Ру бри ку при пре мио
Ми љан Ша бо вић

Ко ли ко сте у про те кла 34 ме
се ца ор га ни зо ва ли сед ни ца Ко
ми си је, ко ли ко је би ло при го
во ра и по во дом че га?
Ко ми си ја ре дов но одр жа ва сед

ни це је дан пут ме сеч но, а по по тре
би (за ви сно од бро ја пред ме та) и 
че шће. При го во ри ко ји сти жу пред 
Ко ми си ју за раз ма тра ње при го во ра 
од но се се или на од лу ку Ту жи о ца 
Су да ча сти Ко мо ре да не при хва
ти ини ци ја ти ву за по кре та ње по
ступ ка, или – не што ре ђе – на са ме 
пре су де Су да ча сти. Нај ве ћи број 
при го во ра од но си се, на жа лост, на 
пред ме те ко ји мно го ви ше го во ре о 
по кре та чу ини ци ја ти ве не го о кон
крет ној од го вор но сти чла на Ко мо
ре за де ло чи ње ња или не чи ње ња, 
у скла ду са За ко ном и Ста ту том Ко
мо ре. То ни ка ко не зна чи да се чла
ну Ко мо ре не ма шта при го во ри ти. 
На про тив, по сто ја ње огре ше ња је 
че сто ви дљи во и без по себ ног упу
шта ња у ме ри тум слу ча ја, али ве
о ма че сто ни је то огре ше ње пред
мет при ја ве, већ не што што или 
не сто ји, или се не мо же до ка за ти, 
или спа да у ком плек сни про блем 
имо вин ско–прав них од но са ко ји се 
не мо гу ре ша ва ти пред Су дом ча
сти. Та ко где је слу чај та кав да се с 
пра вом мо же сум ња ти у ин те гри
тет чла на Ко мо ре.

Пре не пу на три ме се ца за вр ше
но је кон сти ту и са ње Су да ча сти 
Ко мо ре – ко ли ко сте има ли по
сла око то га, од но сно, да ли је 
би ло при го во ра?
Ко ми си ја за са да ни је има ла ни

ка квих при го во ра ко ји би спа да ли 
у ње ну над ле жност. На и ме, у ова
квим слу ча је ви ма над ле жни су 
пре све га Над зор ни од бор и Управ
ни од бор Ин же њер ске ко мо ре Ср

би је, а не Ко ми си ја за раз ма тра ње 
при го во ра УО ИКС.

Ка ко је УО ИКС ре а го вао на пре
зен та ци ју ва ших из ве сти ла ца 
по во дом под не тих при го во ра?
Мо рам ре ћи да од ка да пред се да

вам овом Ко ми си јом, ни ка да ни
је би ло про бле ма из ме ђу Управ
ног од бо ра Ко мо ре и ра да ње го ве 
Ко ми си је. На про тив, из ве шта ји су 
увек би ли па жљи во са слу ша ни, по
ста вље на пи та ња су ком пе тент на и 
до бро на мер на, и не мо гу да се се
тим ни јед ног слу ча ја где је из ве
штај Ко ми си је био од ба чен, али је 
би ло не ких слу ча је ва ка да Управ
ни од бор ни је имао иден тич но 
ми шље ње са сво јом Ко ми си јом за 
раз ма тра ње при го во ра по пи та њу 
пред ло же них санк ци ја.

Ка ко оце њу је те рад Ко ми си
је за раз ма тра ње при го во ра у 
по след њих го ди ну да на?
Ја не мам ни ка квих при мед би на 

рад Ко ми си је, као што се искре но 
на дам да ни Ко ми си ја не ма при
мед би на рад свог Пред сед ни ка. 
По сао Ко ми си је ни ма ло ни је јед
но ста ван, по го то ву што се ра ди о 
обла сти ко ја се не по сред но ти че 
ста ту са, угле да и про фе си о нал
не од го вор но сти чла но ва Ко мо
ре. Не мо гу ће је не пре по зна ти да 
углед и са вест сва ког по је ди ног 
чла на Ко мо ре све оста ле или по
ди же или ба ца у бла то! Ми смо го
то во сва ко днев но из ло же ни иза
зо ви ма вре ме на и окол но сти у 
ко ји ма де лу је мо, и из ван ред но је 
ја ко су бјек тив но осе ћа ње да је ба
ти на лек за све! Ме ђу тим, ни ти је 
то за и ста та ко, ни ти ли цен ци ра
ни ин же њер тре ба да бу де де жур
ни ма га рац ко јим ће се прав да ти 

и из го ва ра ти сва ко ко има две или 
че ти ри но ге, ни ти Суд ча сти тре ба 
и сме да бу де сред ство ко јим стран
ке у пар нич ном по ступ ку по бољ
ша ва ју свој слу чај пред ре дов ним 
су дом. Је дан део чла но ва Ко ми си је 
већ до ста ду го ра ди у са ста ву овог 
те ла, и по се ду је за вид но ис ку ство 
у пре по зна ва њу ме ри ту ма слу ча
ја и ка рак те ри за ци ји су шти не спо
ра. То је из ван ред на пред ност ко
ја у ве ли кој ме ри по ма же и оним 
чла но ви ма ко ји има ју кра ћи стаж 
у Ко ми си ји. Пред у слов за успех ра
да Ко ми си је је, ипак, у нај ве ћој ме
ри за ви сан од то га ка ко свој део по
сла оба вља ју Ту жи лац, Бра ни лац 
и Суд ско ве ће. Што је њи хов рад 
те мељ ни ји и у ду ху на че ла стру ке 
и од ре да ба Ста ту та Ко мо ре, по сао 
Ко ми си је је лак ши! У сва ком слу
ча ју, Ко ми си ја ни ка да не ис пу шта 
из ви да да њен по сао ни је са мо да 
шти ти дру ге од не са ве сних чла но
ва Ко мо ре, већ и да шти ти са ве сне 
чла но ве Ко мо ре од зло у по тре ба, 
ме ше та ре ња и бла ће ња ко ји ма су 
– по при ро ди сво га по сла – из ло
же ни го то во сва ко днев но, ка ко од 
стра не ор га на упра ве, та ко и ин ве
сти то ра, над зор них и кон трол них 
те ла, уме ша те ља сва ке вр сте, укљу
чи во и адво ка те, прав не са вет ни
ке и фи нан сиј ске кон сул тан те. Ако 
због не че га жа лим, то је што Ко
ми си ја не ма до вољ но при ли ке да 
на сту пи као зна ча јан фак тор упра
во у до ме ну за шти те чла но ва. Али, 
то ни је ствар Ко ми си је, то је ствар 
уна пре ђе ња ра да Ко мо ре и ње ног 
опре де ље ња да се раз ви ја и да пред 
др жа вом и чи та вим дру штвом бу
де пра ви за ступ ник ин те ре са сво
јих чла но ва и бра ни лац оних ко ји 
свој по сао оба вља ју ча сно и до стој
но при зна ња.   ■

ДрАГоМИр АцоВИћ, ПрЕДСЕДНИК КоМИСИјЕ 
ЗА рАЗМАТрАњЕ ПрИГоВорА Уо ИКС

огрешења видљива и 
без меритума случаја

ТА ТјА НА ђор ђЕ ВИћ, ПрЕД СЕД НИ цА Ко МИ СИ јЕ 
ЗА ПрЕД СТАВ КЕ И ПрЕД Ло ГЕ Уо ИКС

Пред ло ге и пред став ке 
тек оче ку је мо

Ко ми си ја за пред став ке и 
пред ло ге, та ко ђе, има гру-
пу ак ци ја и ак тив но сти од-
ре ђе них озна ком „ста лан“, 
а оне се од но се на зах те ве 
Управ ног од бо ра ИКС и пре-
ма ње го вом на ло гу за де ла-
њем, за тим, на под сти ца њу 
члан ства Ко мо ре, на ве ћем 
ан га жо ва њу у да ва њу пред-
ло га и ства ра њу пред у зи-
мљи ви је ат мос фе ре
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Ана Жде ро

ПО ДР жАН ПРО ГРА М 
КОН ТИ НУ И РА НОГ ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОГ 
УСА ВР ША ВА ЊА ИН жЕ ЊЕ РА 
43.ре дов на сед ни ца Из вр шног од бо ра Европ ског са

ве та ин же њер ских ко мо ра (Eu ro pean Co un cil of En gi ne
e ring Cham bers – ECEC) одр жа на је 25. ја ну а ра у Бе чу у 
про сто ри ја ма Са ве зне ко мо ре ар хи те ка та и ин же ње
ра Ау стри је. Ис пред Ин же њер ске ко мо ре Ср би је сед

ни ци су при су ство ва ли 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, Ива на Маг де ли нић, ВД се кре та ра Ко мо
ре и Бран ко Мар ко вић, са рад ник за ин фор ма тич ку 
по др шку. 

На сед ни ци ИО ECEC проф. др Дра го слав Шу ма рац је 
под нео из ве штај о ак тив но сти ма спро ве де ним у окви
ру ра да на про гра му кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног 
уса вр ша ва ња ин же ње ра (Con ti nual Pro fes si o nal De
ve lop ment CPD) чла но ва ко мо ра чла ни ца ECEC, ра ди 

чи је им пле мен та ци је је обра зо ва на по себ на рад на 
гру па, у ко ју су де ле ги ра ни пред став ни ци 12 ко мо ра, 
чла ни ца ЕСЕС (Сло ве ни ја, Ма ке до ни ја, Грч ка, Ки пар, 
Бу гар ска, Ау стри ја, Че шка, Цр на Го ра, Ита ли ја, Пољ
ска, Ма ђар ска и Ср би ја). Проф. др Шу ма рац је чла но
ви ма Из вр шног од бо ра пред ста вио кон цепт кон ти ну
и ра ног про фе си о нал ног уса вр ша ва ња на при ме ри ма 
уса вр ша ва ња ин же ње ра енер гет ске ефи ка сно сти и 
ин же ње ра гра ђе вин ских кон струк ци ја. Из ве штај је 
на и шао на из у зет но до бар при јем код при сут них ИО 
ECEC ко ји су у ди ску си ји, ко ја је усле ди ла,  ис ка за ли 
ве ли ки ен ту зи ја зам и спрем ност да се ак тив но укљу
че у ак тив но сти ко је ће се спро во ди ти у окви ру про
гра ма CPD.

РЕ ГИ О НАЛ НИ бАЛ 
ИН жЕ ЊЕ РА У СЕ ГЕ ДИ НУ
Ин же њер ска ко мо ра Чон гра да, ор га ни зо ва ла је 22. 

фе бру а ра у Се ге ди ну 15. ре ги о нал ни бал ин же ње ра, 
на ко ме су ис пред Ин же њер ске ко мо ре Ср би је пр ису
ство ва ле мр Ана Кра ков ски Нађ, дипл.инж.ел., чла
ни ца Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу и Кор не ли ја 
Еве то вић  Цви ја но вић, дипл.инж.арх. чла ни ца Из
вр шног од бо ра Ма тич не сек ци је ур ба ни ста. По кро
ви те љи ма ни фе ста ци је би ли су Етел ка Бар си Па та ки, 
пред сед ни ца Ин же њер ске ко мо ре Ма ђар ске, др Са ло 
Пе тер, се кре тар Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
Ма ђар ске, др Хе ра ди Кла ра, де кан Се ге дин ског уни

вер зи те та при род них на у ка, проф. др Keszthelyi  Sza
bo Ga bor, де кан Се ге дин ског уни вер зи те та тех нич ких 
на у ка и  Ка саи Фе ренц, пред сед ник Ин же њер ске ко
мо ре бу дим пе штан ског ре ги о на. У раз го во ру са ор га
ни за то ри ма Ре ги о нал ног ба ла ин же ње ра, ис так нут је 
зна чај са рад ње из ме ђу Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и 
Ин же њер ске ко мо ре Ма ђар ске ка ко на за по че тим та ко 
и на бу ду ћим про јек ти ма од ин те ре са за стру ку.

РАД НЕ ГРУ ПЕ зА ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈУ 
ОДР жА ЛЕ СЕД НИ ЦУ У бЕ О ГРА ДУ
Ин же њер ска ко мо ра Ср би је би ла је 15. фе бру а ра до

ма ћин Рад ној гру пи за им пле мен та ци ју про гра ма кон
ти ну и ра ног про фе си о нал ног уса вр ша ва ња ин же ње ра 
(Con ti nual Pro fes si o nal De ve lop ment CPD) чла но ва ко мо
ра, по пре по ру ци Европ ског са ве та ин же њер ских ко мо
ра (ECEC). Са стан ку су по ред пред сед ни ка рад не гру
пе и пот пред сед ни ка Европ ског са ве та ин же њер ских 
ко мо ра (ECEC) проф. др Дра го сла ва Шу мар ца, при су
ство ва ли и де ле га ти го то во свих ко мо ра чла ни ца ECEC: 
Han sjorg Letcner, пот пред сед ник ECEC из Ита ли јан ске 
ин же њер ске ко мо ре, др Жељ ко Ву ке лић (Словенијa), др 
Ало ис Ма тер на (Чеш кa), др Ми ле Ди ми тров ски и Дим
че Ата на сов ски Македонija), др Ду шко Лу чић (Црнa 
Го ра), Astrid Na ge lerRe i dlin ger (Аустријa), др Ми ха ил 
Ми нар (Словачкa) и др Сте фан Ки на рев (Бугарскa). Са
стан ку су при су сто ва ли и 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 УО Ко мо ре и проф. др Рат ко Са ла тић, 
пред сед ник Ко ми си је за пер ма нент но уса вр ша ва ње 
чла но ва Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, као и пред став ни
ци GIZ (De utsche Ge sellschaft für In ter na ti o na le Zu sam
me nar be it) ко ји су обе ћа ли да ће у на ред ном пе ри о ду 
пру жа ти по др шку овом про гра му.

Про фе си о нал но уса вр ша ва ње ин же ње ра, ко је се 
спро во ди по пре по ру ци ECEC има за циљ кон ти ну и ра
но обра зо ва ње чла но ва ко мо ра ко је су чла ни це ECEC. 
Ин же ње ри ће кроз сти ца ње нај са вре ме ни јих зна ња, 
упо зна ва ња са са вре ме ним тех ни ка ма и ак ту ел ним 
од ред ба ма и ди рек ти ва ма Европ ске уни је, по ве ћа ти 
сво ју кон ку рет ност на до ма ћем, али и ино стра ним 
тр жи шти ма рад не сна ге. Нај е ми нент ни ји струч ња
ци из Евро пе ће спро во ди ти обу ке и др жа ти пре да ва
ња. При су ство на пре да ва њи ма ће би ти бо до ва но. Ови 
бо до ви ће у на ред ном пе ри о ду би ти еви ден ти ра ни у 
окви ру Европ ске про фе си о нал не кар ти це ко ја ће омо
гу ћи ти сло бод но кре та ње и за по шља ва ње у ЕУ свих 
ин же ње ра, чла но ва ко мо ра ко је при па да ју ECEC.

бРИ СЕЛ СКА СЕД НИ ЦА ИзВРШНОГ 
ОДбОРА ЕВРОПСКОГ САВЕТА 
ИНжЕЊЕРСКИх КОМОРА (ECEC)
Бри сел је 18. мар та био до ма ћин 44. сед ни це Из вр

шног од бо ра ECEC. Сед ни ци је при су ство вао проф. др 
Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Скуп шти не ИКС и 
пот пред сед ник ИО ECEC. 

Про фе сор Шу ма рац ин фор ми сао је чла но ве ИО ECEC 
о ак тив но сти ма ве за ним за ак ци је и ак тив но сти Рад

У цен тру па жње кон ти ну и ра но 
про фе си о нал но уса вр ша ва ње

У пе ри о ду фе бру ар-ма ј Ин же њер ска ко мо ра Ср би је je има ла ве о ма жи ву ме ђу на род ну са рад-
њу, пре све га са Европ ским саветoм ин же њер ских ко мо ра (ECEC), али и са ко мо ра ма из окру-
же ња (Ма ђар ска, Бу гар ска), да би по ен ти ра ла са стан ком Ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са рад њу, 
одр жа ним у Ма ке до ни ји

Рад на гру па за им пле мен та ци ју про гра ма кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног уса вр ша ва ња ин же ње ра чла но ва 
ко мо ра удружених у Европ ски са ве т ин же њер ских ко мо ра (ECEC) састала се 15. фебруара у Београду
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не гру пе за им пле мен та ци ју CPD про гра ма/пројекaта 
(Con ti nual Pro fes si o nal De ve lop ment), а пре све га о ре
зул та ти ма пр вог са стан ка одржанoг 15. фе бру а ра у 
Бе о гра ду. Та ко ђе, из ло жио је  иде ју о ка сни јем пре
но ше њу основ них ин фор ма ци ја ко је се ти чу про фе
си о нал ног уса вр ша ва ња ин же ње ра (број бо до ва, ис пу
ње ност усло ва за да тих у пе то го ди шњем ци клу су и сл.), 
на елек трон ску кар ти цу (EPC – Eu ro pean Pro fes si o nal 
Card) ко ја ће би ти из да ва на сва ком чла ну ко мо ре  чла
ни це ECEC. У окви ру да љег то ка Сед ни це, раз ма тра на 
су пи та ња ко ја се од но се на «Да не ин же ње ра» ко ји ће 
се одр жа ти у но вем бру ме се цу у Бри се лу, про блем са 
ми ни мал ним це на ма услу га ин же ње ра у Евро пи, по
сту пак ли цен ци ра ња ин же ње ра у Ка на ди и Ен гле ској. 
Јед на од ва жни јих од лу ка ко ја је до не та на овом са
стан ку би ла је при јем Са ве за гра ђе вин ских ин же ње
ра Ен гле ске као при дру же ног чла на ЕСЕС.    

На ред ног да на, 19. мар та, у 17 са ти, проф. др Дра го
слав Шу ма рац при су ство вао је са стан ку ор га ни зо ва
ном од стра не VDI и FE A NI на те му мо бил но сти ин же
ње ра у Евро пи. По Ди рек ти ви 201355ЕУ пред ви ђе но 
је уво ђе ње EPC – елек трон ске кар ти це ра ди сло бод ног 
кре та ња ин же ње ра. Ти ме ће се прак тич но вр ши ти и 
акре ди та ци ја ди пло ма, сте че ног ис ку ства у стру ци као 
и кон ти ну и ра ног уса вр ша ва ња европ ских ин же ње ра  
пре ма CPD про гра му.

СО ФИЈ СКА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА
О ОДР жИ ВОЈ ГРАД ЊИ
Ме ђу на род на кон фе рен ци ја „Одр жи ве град ње – до

при нос ин же њер ске за јед ни це на за шти ти жи вот не 
сре ди не (Su sta i na ble Con struc tion – Con tri bu tion of The 
En gi ne e ring Com mu nity to The En vi ron men tal Pr o tec
tion) одр жа на је 28. мар та у Со фи ји у ор га ни за ци ји 
Бу гар ске ко мо ре ин же ње ра ин ве сти ци о ног пр о јек то
ва ња. Ис пред Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Кон фе рен
ци ји су при су ство ва ли проф. др Дра го слав Шу ма рац, 
дипл.инж.грађ., пред сед ник Скуп шти не Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је и Бран ко Мар ко вић, са рад ник за ин
фор ма тич ку по др шку. Кон фе рен ци ја је одр жа на у со
фиј ском хо те лу „Мо сква“.

Кон фе рен ци ју је отво рио Иван Да нов, дипл.инж.арх., 
ми ни стар Ре пу бли ке Бу гар ске за ин ве сти ци о но пла
ни ра ње, ко ји је у свом из ла га њу на гла сио зна чај одр
жи ве из град ње и од го вор но сти ин же ње ра у очу ва њу 
при ро де. 

У окви ру Кон фе рен ци је, пред став ни ци Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је су уче ство ва ли у па нел ди ску си ји 
на те му „Edu ca tion in the fi eld of su sta i na ble con struc
tion“ на ко јој је, из ме ђу оста лог, раз ма тра но уво ђе ње 
кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног уса вр ша ва ња за чла
но ве ко мо ра чла ни ца Европ ског са ве та ин же њер ских 
ко мо ра. У рас пра ви отво ре ној по сле увод ног из ла га
ња, проф. др Дра го слав Шу ма рац је при сут ни ма пре
нео до са да шња ис ку ства Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
у по гле ду про фе си о нал ног уса вр ша ва ња ин же ње ра. 
Из ла га ње je на и шло на из у зет но ин те ре со ва ње при
сут них. Пред став ни ци оста лих ин же њер ских ко мо

ра као и дру гих ин же њер ских асо ци ја ци ја по ка за ли 
су из у зет но ин те ре со ва ње за ак тив но укљу чи ва ње у 
пред ста вље ни про грам уса вр ша ва ња. Ти ме је по твр
ђе но ста но ви ште о из у зет ној ва жно сти за јед нич ког 
уса вр ша ва ња ин же ње ра са ци љем по сти за ња ујед на
че ног и ви со ког ни воа обра зо ва ња.

У дру гом де лу Кон фе рен ци је, на ши пред став ни ци 
одр жа ли су пре да ва ње на те му „Ro le of en gi ne ers in 
the energy ef  ci ency of bu il dings“ у окви ру ко га су из
ло же на до са да шња ис ку ства у ве зи еду ка ци је ин же
ње ра енер гет ске ефи ка сно сти згра да, пред ста вљен је 
про грам обу ке ин же ње ра и до ма ћа за кон ска ре гу ла
ти ва те обла сти. При сут ни ма је де таљ но пред ста вљен 
по сту пак из ра де енер гет ског па со ша стам бе них згра
да, ме то де пр о ра чу на упо тре бом стан дар да ISO 13790, 
као и уло га ли цен ци ра них ин же ње ра у по ступ ку пре
гле да и сер ти фи ка ци је обје ка та. Пре да ва ње је одр жа
но у бло ку пре да ва ња ко ји је об у хва тио и пре да ва
ња пред став ни ка Ин же њер ске збор ни це Сло ве ни је и 
Тех нич ке ко мо ре Ре пу бли ке Ки пра, ко ји су из ло жи
ли срод не те ме, те су сви пре да ва чи на кон из ла га ња 
уче ство ва ли у ди ску си ји са при сут ним уче сни ци ма 
Кон фе рен ци је.

На ред ног да на, на ши пред став ни ци одр жа ли су 
са ста нак са пред став ни ци ма Тех нич ке ко мо ре Ре
пу бли ке Ки пар, Ко мо ре овла шће них ар хи те ка та и 
овла шће них ин же ње ра Ма ке до ни је и пред став ни ци
ма Бу гар ске ко мо ре ин же ње ра ин ве сти ци о ног про јек
то ва ња. На са стан ку су раз ма тра не да ље ак тив но сти 
у по ступ ку уво ђе ња кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног 
уса вр ша ва ња за чла но ве ко мо ра чла ни ца Европ ског 
са ве та ин же њер ских ко мо ра.

НА САСТАНКУ У СКОПљУ КОМОРА 
ИНжЕЊЕРА зА ИНВЕСТИЦИОНО 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ бУГАРСКЕ ПОСТАЛА 
ЈЕ ЧЛАН ИНжЕЊЕРСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
зА РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
На са стан ку Ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал

ну са рад њу (ИИРС), одр жа ном од 16.  до 18. ма ја у Ско
пљу, у ор га ни за ци ји Ма ке дон ске ко мо ре овла шће них 

Националне заставице учесника састанка у Скопљу

ар хи те ка та и овла шће них ин же ње ра уче ство ва ли су 
пред став ни ци свих ко мо ра чла ни ца ИИРС (Ср би ја, Хр
ват ска, Сло ве ни ја, Цр на Го ра и Мак до ни ја). Ис пред 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је са стан ку су при су 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, пред сед ник 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Го ран Ву ко
бра то вић, пред сед ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са
рад њу УО ИКС.

У пр вом де лу са стан ка Сте фан Ки на рев, пред сед ник 
Ко мо ре ин же ње ра у ин ве сти ци о ном про јек то ва њу Бу
гар ске, украт ко је пред ста вио Бу гар ску ко мо ру а по том 
обра зло жио ини ци ја ти ву за њи хо во при сту па ње у пу
но прав ни ста тус и рад у окви ру ИИРСа, што је са за до
вољ ством при хва ће но, од но сно, КИ ИПБ је укљу че на у 
Ин же њер ску ини ци ја ти ву ре ги о нал не са рад ње. 

Проф. др Дра го слав Шу ма рац је пре зен то вао кон
ти ну и ра но про фе си о нал но уса вр ша ва ње (Con ti nu ing 
pro fes si o nal de ve lop ment SPD) ко је се уво ди на ни воу 
свих ко мо ра чла ни ца Европ ског са ве та ин же њер ских 
ко мо ра (ECEC), а са ци љем ус по ста вља ња ви со ког стан
дар да про фе си је кроз уса вр ша ва ње по сто је ћих и сти
ца ње но вих зна ња, уна пре ђе ња ква ли те та ра да и по
сло ва ња и омо гу ћа ва ња кон ку рент но сти ин же ње ра 
на европ ском и свет ском тр жи шту. У свом обра ћа њу 

оба ве стио је при сут не о ак тив но сти ма на уво ђе њу ин
же њер ске кар ти це као и о да љем раз во ју пер ма нент
ног обра зо ва ња. 

У дру гом де лу са стан ка, ко ор ди на то ри, од но сно ру
ко во ди о ци про је ка та ИИРС су пред ста ви ли план ра да, 
ро ко ве за из вр ше ње и ме то до ло ги ју ра да по је ди нач
них ти мо ва. Све ко мо ре су име но ва ле сво је пред став
ни ке у про јект не ти мо ве ИИРС.

У име Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Го ран Ву ко бра то
вић је пред ста вио про је кат за ко ји је за ду же на на ша 
Ко мо ра – „Уна пре ђе ње ин те ре са овла ште них ин же
ње ра и ар хи те ка та.“ Пред ста вље ни су ци ље ви про јек
та, ме то до ло ги ја ра да на про јек ту и ро ко ви за ре а ли
за ци ју. Го ран Ву ко бра то вић је та ко ђе кон ста то вао да 
ре зул тат ра да на овом про јек ту за ви си и од ре зул та та 
про је ка та за ко је су за ду же ни  рад ни ти мо ви и да ће 
се рад ове ко ми си је од ви ја ти у две фа зе при че му ће 
на кон пр ве фа зе, ко ја ће би ти ана ли за ста ња, у дру гој 
фа зи би ти им пле мен ти ра ни ре зул та ти са дру гих про
је ка та. Ова кав при ступ је при хва ћен.

Љу ба зни до ма ћи ни из Ма ке до ни је су скуп са др жај
но и тех нич ки бес пре кор но ор га ни зо ва ли и уз већ тра
ди ци о нал ну го сто љу би вост учи ни ли бо ра вак на ших 
пред став ни ка у глав ном гра ду Ма ке до ни је ве о ма при
јат ним.   ■

После дводневног напорног и успешног рада чланови делегација Хрватске, Црне Горе, Бугарске, 
Словеније, Србије и домаћина Македоније фотографисали су се у центру Скопља
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Ми ла на Ми ло вић

Бо јан Шће па но вић, ди рек тор МЦБ Ме наџ мент 
Цен тра Бе о град одр жао је 7. фе бру а ра 2014. го ди
не у Бе о гра ду пре да ва ње на те му „Пре зен та ци о не 
ве шти не (in ho u se обу ка)”. Циљ пре да ва ња је био 
уна пре ђе ње пре зен та ци о них спо соб но сти чла но
ва Ко мо ре при ли ком из ла га ња на пре да ва њи ма, 
се ми на ри ма, као и уна пре ђе ње ве шти на ра ди по
бољ ша ња про фе си о нал ног и при ват ног ими џа... 
Пре да ва њу је при су ство ва ло 70 уче сни ка.

На дру гом пре да ва њу, одр жа ном истог да на, са 
те мом „Ва тро га сне ста ни це – но ви си стем и ка те
го ри за ци ја”, био је 7. фе бру ар, 
а то ли ко је би ло и при сут них 
(сед мо ро) на пре да ва њу. Пре
да вач је био Бо жи дар Бо јо вић, 
дипл.пр.пла нер. На пре да ва њу 
су пре зен то ва не ва тро га сне ста
ни це као спе ци ја ли зо ва ни јав ни 
објек ти и по вр ши не у функ ци
ји за шти те љу ди и ма те ри јал
них до ба ра од по жа ра, екс пло
зи ја, опа сних ма те ри ја и дру гих 
ак ци дент них си ту а ци ја. Циљ је 
био упо зна ва ње са мре жом ва
тро га сних ста ни ца фор ми ра ном 
од по сто је ћих и пла ни ра них ло
ка ци ја ва тро га сних ста ни ца. 

Пре да ва ње на те му „Ме наџ
мент ква ли те том ис по ру ка 
и ра до ва на ин ве сти ци о ном 
про јек ту – свет ска прак са”, 
одр жа но је 12. мар та, а при су
ство ва ло му је 15 чла но ва Ко
мо ре. Пре да вач је био др Бра
ни слав Сла дић, дипл.инж.маш. 

ко ји је при сут ни ма из ло жио ме то до ло ги ју пла ни ра ња, 
обез бе ђи ва ња, кон тро ле и до ку мен то ва ња ква ли те та 
опре ме, ма те ри ја ла и ра до ва на ин ве сти ци о ним про
јек ти ма, раз ви је ну на сте че ним ис ку стви ма у са рад њи 
са по зна тим свет ским ком па ни ја ма. Циљ пре да ва ња 
је био да се при ка же си стем ски при ступ и прак са ме
наџ мен та ква ли те том у про из вод њи и на из во ђе њу 
ра до ва при ре а ли за ци ји ин ве сти ци о них про је ка та. 

Др Рат ка Чо лић, дипл.инж.арх. одр жа ла је 28. фе
бру а ра пре да ва ње на те му „Уна пре ђе ње упра вља
ња зе мљи штем на ни воу ло кал них са мо у пра ва у 
Ср би ји“, ко ме је при су ство ва ло 36 ли цен ци ра них ин
же ње ра, пре те жно ар хи тек тон ске стру ке. Реч је о про
јек ту ко ји Не мач ка ор га ни за ци ја за тех нич ку са рад њу 

GIZ (De utsche Ge sellschaft für In ter na ti o na le Zu sam me
nar be it – GIZ GmbH) ре а ли зу је у са рад њи са кон зор
ци ју мом не мач ких кон сул тант ских фир ми AM BE RO 
Con sul ting и ICON In sti tu te, а ко ји је на ме њен ло кал
ним са мо у пра ва ма у Ср би ји ка ко би што ефи ка сни је 
упра вља ле зе мљи штем, као сво јим нај ва жни јим раз
вој ним ре сур сом. Ар хи тек та др Чо лић Рат ка је ис та
кла да су то ком 2011/2013. го ди не те сти ра ни раз ли чи ти 
ин стру мен ти пла ни ра ња одр жи вог ур ба ног раз во ја. 
Ко ри шће ни су у пла ни ра њу раз во ја но вог стам бе ног 
на се ља, ко мер ци јал ностам бе них зо на, brow nfi eld ло
ка ци ја, ур ба не об но ве, раз во ја ту ри стич ког под руч ја и 
за шти те при род них вред но сти, ин те грал ног ур ба ног 
раз во ја цен трал них град ских зо на. Чи не их: тех ни ке 
пар ти ци па ци је и тран спа рент но сти (као део со ци јал
не одр жи во сти), сту ди ја из во дљи во сти и прет ход на 
сту ди ја из во дљи во сти (еко ном ска одр жи вост), сту ди ја 
упо ред ног вред но ва ња, СПУ, еко ло шка ко мен за ци ја 
(еко ло шка одр жи вост), ур ба ни ди зајн (про ве ра ур ба
ни стич ких ре ше ња) и стра те ги ја ин те грал ног ур ба
ног раз во ја (ЕУ ин стру мент пла ни ра ња ур ба ног раз
во ја). Циљ пре да ва ња је био ши ре ње ин фор ма ци ја о 
ис ку стви ма и ре зул та ти ма про јек та, отво ре на ди ску
си ја – ре зул та ти при ме не но вих ин стру ме на та, про
бле ми, при хва тљи вост у на шим усло ви ма, да љи ко
ра ци про јек та... 

Др Зо ра на На у но вић, дипл.инж.техн. одр жа ла је 9. 
апри ла пре да ва ње са те мом „Пре чи шћа ва ње ко му
нал них от пад них во да и про цед них во да са де по
ни ја“ ко је је при ву кло 27 чла но ва Ко мо ре. Пре да вач је 
дао пре глед про це са пре чи шћа ва ња ко му нал них от
пад них во да и про цед них во да са де по ни је. Циљ пре
да ва ња је био упо зна ва ње са прин ци пи ма про јек то
ва ња и ра да по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них 
во да и упо зна ва ње са нај но ви јим тех но ло ги ја ма тер
ци јар ног пре чи шћа ва ња. 

Ар хи тек те Мир ко Ми ла ди но вић, пот пред сед ник 
Скуп шти не ИКС, и Зо ран Ра до њић одр жа ли су 14. 
апри ла пре да ва ње под на зи вом „Ур ба ни стич ко пла
ни ра ње у за шти ће ним про сто ри ма – сред њо ве
ков ни град Ма глич“ ко ме је при су ство ва ло 27 љу
ди. Пре да ва ње је об у хва ти ло пред ста вља ње Пла на 
ге не рал не ре гу ла ци је око ли не за шти ће ног спо ме
ни ка кул ту ре Ма глич – кон цепт. Циљ пре да ва ња је 
упо зна ва ње са ме то да ма и при сту пом пла ни ра њу у 
око ли ни за шти ће них кул тур них до ба ра од на ци о
нал ног зна ча ја. 

О тер ми ни ма одр жа ва ња пре да ва ња у на ред ном пе
ри о ду чла но ви Ко мо ре би ће бла го вре ме но оба ве ште
ни пре ко сај та – www.ing ko mo ra.rs и елек трон ском по
штом.

У петак, 16. маја 2014. године у Београду, одржано је 
предавање на тему „Нови модел београдских пијаца 
– концепт развоја”. Предавач је био мр Зоран Солујић 
дипл. инж. арх. Циљ предавања је био познавање са са
временим приступом и дугорочним  концептом прос
торног развоја мреже пијаца у Београду. Предавању је 
присуствовало седморо чланова Коморе.   ■

У мартовском 
испитном року 
право на лиценцу 
стекло 443 
кандидата 

За мар тов ски рок за по ла га ње струч них ис пи та 
при ја ви ло се 504 кан ди да та, док се пред ис пит ним 
ко ми си ја ма по ја ви ло њих 472. Као и у свим прет
ход ним ис пит ним ро ко ви ма, кан ди да ти су и ово га 
пу та по ка за ли од лич ну при пре мље ност и зна ње, 
јер је ис пит по ло жи ло 93,86 од сто или, 443 на ис
пит иза шла кан ди да та. Дру гим ре чи ма, пра во да 
до би је про фе си о нал ну/струч ну ли цен цу оства ри
ло је 443 ин же ње ра ра зних стру ка плус про стор ни 
пла не ри, од но сно, број чла но ва Ко мо ре опа сно ће 
се при бли жи ти број ци 26.500.

Број но вих кан ди да та ко ји су од ло жи ли по ла га ње 
у мар ту – 157, док њих 11 ни је ис пу ња ва ло усло ве за по
ла га ње струч ног ис пи та. На кра ју, ту је и 140 кан ди да
та ко ји су се за по ла га ње струч ног ис пи та при ја ви ли 
у не ком од прет ход них ро ко ва. 

Од укуп ног бро ја иза шлих кан ди да та ис пит ни је по
ло жио њих 29, с тим да је са мо је дан кан ди дат упу
ћен на но ви ис пит. На по прав ни ис пит ће мо ра ти да 
иза ђе 28, и то пет из оп штег (прав ни про пи си), а 23 из 
по себ ног (стру ка) де ла. 

Гле да но по стру ка ма ста ње је ова кво: нај ви ше их је 
по ло жи ло из енер гет ске ефи ка сно сти – 110, на дру гом 
ме сту је гра ђе вин ска стру ка – 104 (кон струк ти ва ца 26, 
хи дра ша 12, пу та ра/же ле зни ча ра и из ор га ни за ци је и 
тех но ло ги је гра ђе ња 60), на тре ћем је ар хи тек тон ска 
стру ка – 89, док су на че твр том ме сту елек тро ин же ње
ри  55 (енер ге ти ча ри  32, те ле ко му ни ка ци је  23). Ис
под гран це од 50 кан ди да та ко ји су по ло жи ли струч ни 
ис пит, као пе ти, је стру ка ма ши на ца – 32, ше ста је ур
ба ни стич ка стру ка – 17, а сед ма са о бра ћај на – 11 и као 
по след ња стру ка са дво ци фре ним бро јем успе шних – 
10 је тех но ло шка. Ме ђу стру ка ма на по след њем, осмом 
ме сту, је ге о дет ска са че ти ри кан ди да та ко ји су по ло
жи ли струч ни ис пит у мар тов ском ро ку. 

У гру пи струч них обла сти број ни је су пеј за жне ар
хи тек те – шест, док ме ли о ра ци ја има два успе шно по
ло же на ис пи та ни ка. Област во до при вре де еро зив них 
под руч ја ово га пу та ни је има ла ни јед ног кан ди да та 
на струч ном ис пи ту.

Ива Вукадиновић

Седам предавања,  
девет предавача, 
189 слушалаца

Од фебруара до маја 2014. године, одржано је седам предавања и то сва у Београду, којима је 
присуствовало 189 чланова Коморе. Посећеност је била између седам и 70 присутних. Иначе, 
сва предавања су организована у складу са Планом и програмом перманентног усавршавања 
за 2014. годину.

Предавање „Презентација вештине (in house – обука)“ одржао је 
Бојан Шћепановић, директор МЦБ (Менаџмент центар Београд)
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Ра дош О. Дра гу ти но вић

Су фи нан си ра ње про гра ма и 
про је ка та од ин те ре са за чла
но ве Ко мо ре тра је де вет го ди
на. На и ме, пр ви кон курс за 
су фи нан си ра ње рас пи са ле су 
2006. го ди не, ма тич не сек ци је 
Про јек та на та и Из во ђа ча ра
до ва и са та квом прак сом на
ста ви ле до да на шњег да на. МС 
ур ба ни ста су фи нан си ра про
јек те ко ји су од ин те ре са за 
соп стве не чла но ве прет ход
них осам се зо на – од 2007. го
ди не. И свих тих го ди на при
ја ва за по моћ/су фи нан си ра ње 
би ло је знат но ви ше од рас по
ло жи вих сред ста ва. Ка да је 
реч о на чи ну да ва ња сред ста
ва си ту а ци ја је сле де ћа: ма
тич не сек ци је Про јек та на та 
и Из во ђа ча ра до ва има ју свој 
Пра вил ник о су фи нан си ра њу 
про је ка та (Пра вил ник о кри
те ри ју ми ма за су фи нан си ра
ње ак тив но сти и ор га ни зо ва
ња струч них ску по ва чла но ва 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је) , 
док МС ур ба ни ста то ра ди уз 
по моћ прет ход но усво је них 
кри те ри ју ма. И још јед на ва
жна на по ме на, пра во да кон
ку ри шу за сред ства/су фи нан
си ра ње за ин те ре со ва ни има ју 
мо гућ ност да за тра же од свих 
ма тич них сек ци ја ко је ра пи су
ју кон кур се. Та ко је „Euro pean 
ar chi tect“ д.о.о. из Бе о гра да до

би ла сред ства од МСУ, али и 
од МСП и МСИР, по 50.000 од 
сва ке ма тич не сек ци је (укуп
но 100.000 ди на ра), за из да ва
ње два бро ја ма га зи на „Ar hi
tek ton“.

УР БА НИ СтИ 
СУ фИ НАН СИ РА ЈУ 
СВЕ ПРИ ЈА ВљЕ НЕ 
ПРО ЈЕК тЕ

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 гла су че ти ри 
зах те ва/при ја ве и све че ти ри су 
фи нан сиј ски по др жа не са укуп но 
300.000 ди на ра. Са по 50.000 ди
на ра по др жа ни су ма га зин „Ar hi
tek ton“ и Гру па ар хи те ка та (ГА) из 
Бе о гра да, док су Вој во ђан ско удру
же ње ур ба ни ста и Дру штво ар хи
те ка та Бе о гра да (ДАБ) до би ли по 
100.000 ди на ра. 

Из да вач ка ку ћа „Euro pean ar
chi tect“ д.о.о. из Бе о гра да до би
ла је сред ства за из да ва ње струч
ног ар хи тек тон скоур ба ни стич ког 
ма га зи на „Ar hi tek ton“ – гра ди тељ 
илу зи ја, број 20. и 21. ко ји до при
но си оба ве шта ва њу и упо зна ва њу 
ин же ње ра и ур ба ни ста са трен до
ви ма и струч ним до стиг ну ћи ма у 
све ту и на шој зе мљи. Циљ на гру
па чи та ла ца: ар хи тек ти и ин же ње
ри свих стру ка, од но сно, на ме њен 
је љу ди ма ко ји се про фе си о нал но 
ба ве ар хи тек ту ром или су упу ће

ни на њу сво јим по слов ним де ло
ва њем. 

„Лет ња шко ла ар хи тек ту ре Бач 
2014. го ди не“ ко ју ор га ни зу је Удру
же ње „Гру па aрхит еката“ (ГА) из Бе
о гра да, не вла ди но и не про фит но 
удру же ње, осно ва но ра ди оства ри
ва ња ци ље ва у обла сти одр жи вог 
про стор ног раз во ја као и уна пре
ђе ње ур ба них и ру рал них сре ди
на у Ср би ји. Про је кат „Лет ња шко
ла ар хи тек ту ре Бач 2014. го ди не“ 
пред ста вља об лик не фор мал ног 
обра зо ва ња сту де на та ар хи тек ту
ре и бу ду ћих ур ба ни ста са ци љем 
про мо ци је и раз у ме ва ња зна ча
ја гра ди тељ ског на сле ђа и ње го ве 
успе шне ре ви та ли за ци је. 

Удружењe ур ба ни ста Ср би је – 
Вој во ђан ско удружењe ур ба ни ста 
за ор га ни зо ва ње ску па „Ур ба ни 
раз вој и об но ва“. По ме ну ти скуп 
до при но си по ве зи ва њу ур ба ни ста, 
раз ме ни ис ку ста ва и сти ца њу зна
ња у те мат ској обла сти, а по себ но 
одр жа њу тра ди ци је ур ба ни стич
ких са ве то ва ња у Вој во ди ни. 

Дру штво ар хи те ка та Бе о гра да 
(ДАБ) за ор га ни зо ва ње ма ни фе ста
ци је „9. Бе о град ска ин тер на ци о нал
на не де ља ар хи тек ту ре“ (9. БИNА) 
са те мом „Про сто ри јав но сти“.

Пред ло же ни про је кат пред ста
вља до при нос те ми јав них про
сто ра и њи хо вог ко ри шће ња. Те
ме и из ла га чи ма ни фе ста ци је су 
иза бра ни та ко да срп ски ар хи тек
ти ур ба ни сти и ин же ње ри ко ји се 
ба ве про сто ром, што бо ље раз у ме

ју зна чај, мо гу ће ути ца је и тех ни ке 
ко ји ма се уз уна пре ђе ње есте ти ке 
и без бед но сти исто вре ме но про мо
ви шу осе ћај за јед ни штва, при пад
но сти и при ме њу је не стан дард на 
еду ка ци ја.

ДВЕ НАЈ ВЕ ћЕ МА тИч НЕ 
СЕК цИ ЈЕ ПО ДР ЖА лЕ 
28 ПРО ЈЕ КА тА

И ове го ди не, из вр шни од бо ри 
ма тич них сек ци ја Про јек та на та 
и Из во ђа ча ра до ва су рас пи са ли 
Кон курс о су фи нан си ра њу про је
ка та ко ји су од ин те ре са за чла но
ве на ре че них сек ци ја. На Кон курс 
је под не то 69 зах те ва за су фи нан
си ра ње. Ко ми си ја за су фи нан си
ра ње про је ка та МСП и МСИР раз

мо три ла је све при ја ве у скла ду 
са Пра вил ни ком за су фи нан си
ра ње про је ка та. Нај пре су при
ја ве раз вр ста не пре ма те ма ти ци 
по под сек ци ја ма, ка ко би чла но
ви Ко ми си је исте под сек ци је раз
ма тра ли при ја ве из сво је обла сти, 
док су при ја ве, ко је су се од но си
ле на ви ше под сек ци ја ста вље не 

у гру пу мул ти ди сци пли нар них 
про је ка та и њих су раз ма тра ли 
сви чла но ви Ко ми си је. И овог пу
та је основ ни прин цип за рас по
де лу нов ча них сред ста ва у окви ру 
под сек ци ја, био про пор ци о нал ни 
број чла но ва од ре ђе не под сек ци
је у од но су на уку пан број чла но ва 
МСП и МСИР. 

Управ ни од бор Ко мо ре је раз
мо трио пред лог из вр шних од бо ра 
МСП и МСИР и усво јио су фи нан
си ра ње 28 про је ка та. Због не до
вољ них сред ста ва од би је но је 31 
при ја ва. Шест при ја ва је од ба че
но – јед на за то што ни је сти гла у 
про пи са ном ро ку, док под но си о ци 
оста лих пет при ја ва ни су ис пу ни
ли зах те ве чл. 10. Пра вил ни ка о су
фи нан си ра њу про је ка та. Та ко ђе је 
усво је но да ће се Управ ни од бор, 

о пре о ста ла че ти ри зах те ва, из ја
шња ва ти ван сед ни це, елек трон
ским пу тем, на кон што бу ду оба
вље не до дат не кон сул та ци је са 
пред став ни ком пред ла га ча.

Од 28 при ја ва ко је су усво је не за 
су фи нан си ра ње, у ка те го ри ји „из
да ва ња на уч но струч ног ча со пи
са, књи ге, при руч ни ка и пу бли ка

ци је“ су фи нан си ра се 11 зах те ва са 
сле де ћим ди нар ским сред стви ма: 
Струч ни ча со пис „Тех ни ка“, Са ве
за ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је 
(50.000); „Гра ђе вин ски ма те ри ја ли 
и кон струк ци је“, Дру штва за ис пи
ти ва ње и ис тра жи ва ње ма те ри ја
ла и кон струк ци ја Ср би је (50.000); 
„Гра ђе вин ски ка лен дар 2014.“, Са
ве за гра ђе вин ских ин же ње ра Ср
би је (50.000); Ча со пис „Ar hi tek ton“, 
бро је ви 20. и 21. из да ва ча „Euro
pean ar chi tect“ д.о.о.(50.000); Тре ће 
про ши ре но из да ње књи ге „Те о ри ја 
и прак са про јек то ва ња елек трич
них ин ста ла ци ја“, ауто ра проф. др 
Ми о ми ра Ко сти ћа (100.000); На
уч ноструч ни ча со пис „Eco lo gi
ca“, На уч ноструч ног дру штва за 
за шти ту жи вот не сре ди не Ср би је 
„Eco lo gi ca“ (50.000); Пу бли ка ци ја 
„Мо тел Ари ље“ по во дом на гра де 
„Ни ко ла До бро вић“, ауто ра проф. 
др Спа со ја Кру ни ћа (50.000); Књи
га „Ка но вој ин ду стри ји Ср би је“ 
ауто ра Пе тра Б. Пе тро ви ћа, Ака
де ми ја ин же њер ских на у ка Ср би
је (100.000); Пу бли ка ци ја „Др ве не 
кон струк ци је у мо јој ар хи тек тон
ској прак си“, ауто ра проф. др Во ји
сла ва Ку јун џи ћа (70.000); Ча со пис 
„Из град ња“, Удру же ња ин же ње ра 
гра ђе ви нар ства, ге о тех ни ке, ар хи
тек ту ре и ур ба ни зма „Из град ња“ 
(50.000); Књи га „Ур ба ни стич ке и 
ар хи тек тон скогра ђе вин ске ме ре 
без бед но сти од по жа ра“, ауто ра 
Ни ко ле Кле у та, АГМ Књи га д.о.о. 
(60.000).

У ка те го ри ји „на уч но струч ни 
скуп, из ло жба, пре зен та ци ја, пре
да ва ња, про јек ти“ су фи нан си ра се 
17 про је ка та: 43. кон фе рен ци ја о 
ко ри шће њу и за шти ти во да „ВО ДА 
2014.“, Срп ског дру штва за за шти
ту во да (70.000); На уч ноструч ни 
скуп „Сим по зи јум о опе ра ци о
ним ис тра жи ва њи ма – SZM–OP–
IS 2014.“, Са о бра ћај ног фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду (50.000); 
VI на уч ноструч на кон фе рен ци ја 
„За шти та при род них ре сур са кроз 
за шти ту жи вот не сре ди не у ур ба
ним си сте ми ма“, Удру же ња ин же
ње ра Бе о гра да (50.000); 35. Ме ђу
на род ни струч нона уч ни скуп 
„Во до вод и ка на ли за ци ја 14“, Са
ве за ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би

За подршку преко
два милиона динара

На овогодишње конкурсе за суфинансирање пројеката који су од интереса за чланове матич-
них секција Урбаниста, Пројектаната и Извођача радова пристигло је 73 пријава/пројеката 
од којих је 32 добило подршку. МСУ је подржала четири, а МСП и МСИР – 28 пројеката. За 
подршку одабраним пројектима издвојено је преко два милиона – тачно 2.106.000 динара. За 
суфинансирање одабраних пројеката матичне секције из својих буџета издвајају: Урбанисти – 
300.000, Пројектанти – 939.120 и Извођачи радова – 866.880 динара

***

Фи нан сиј ску по др шку Ма тич не сек ци је ур ба ни ста до би ли су: „Euro
pean ar chi tect“ д.о.о. за из да ва ње струч ног ар хи тек тон скоур ба ни стич
ког ча со пи са „Ar hi tek ton“ број 20. и 21. Удружењe ур ба ни ста Ср би је 
– Вој во ђан ско удружењe ур ба ни ста за ор га ни зо ва ње ску па „Ур ба ни 
раз вој и об но ва“, Друш твo ар хи те ка та Бе о гра да за ор га ни зо ва ње ма
ни фе ста ци је „9. Бе о град ска ин тер на ци о нал на не де ља ар хи тек ту ре“ (9. 
БИNА) са те мом „Про сто ри јав но сти“ и Удру же ње „Гру па ар хи те ка та“ 
(ГА) за ор га ни зо ва ње „Летњe школe ар хи тек ту ре Бач 2014 го ди не“.

***

Од 69 про је ка та при ја вље них на Кон кур су ма тич них сек ци ја Про јек
та на та и Из во ђа ча ра до ва, по др шку је до би ло 28, и то у ка те го ри ја ма 
„на уч но струч ни скуп, из ло жба, пре зен та ци ја, пре да ва ња, про јек ти“ 
– 17, од но сно, „из да ва ња на уч но струч ног ча со пи са, књи ге, при руч
ни ка и пу бли ка ци је“ – 11 про је ка та. Суд би на пре о ста лих 41 при ја ва/
про је ка та је сле де ћа: због не до вољ них средстава од би је но је 31 про је
ка та/при ја ва; шест при ја ва је од ба че но – јед на за то што ни је сти гла у 
про пи са ном ро ку, док пет при ја ва ни је ис пу ни ло усло ве Пра вил ни ка 
о су фи нан си ра њу про је ка та (члан 10.); о че ти ри при ја ве УО ИКС ће се 
из ја шња ва ти ван сед ни це, елек трон ским пу тем, на кон што бу ду оба
вље не до дат не кон сул та ци је са пред став ни ком пред ла га ча.
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Ми љан Ша бо вић

Кон сти ту тив на сед ни ца тре
ћег са зи ва Су да ча сти Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је одр жа
на је 19. фе бру а ра 2014. го ди не, 
уз при су ство свих име но ва них 
су ди ја Су да ча сти но вог са зи
ва. Три не де ље ра ни је, Управ
ни од бор Ко мо ре на сво јој 10. 
ре дов ној сед ни ци одр жа ној 28. 
ја ну а ра 2014. го ди не, име но вао 
је 25 су ди ја Су да ча сти са ли сте 
од 35 име на по тен ци јал них су
ди ја иза бра них на Пе тој ре дов
ној сед ни ци Скуп шти не Ко мо
ре ко ја је одр жа на 27. де цем бра 
2013. го ди не. Су ди је Су да ча сти 
би ра ју се на пе ри од/ман дат од 
че ти ри го ди не, што зна чи да 
ће прав ду де ли ти до 28. ја ну
а ра 2018. го ди не.

Пре ма то ме, о при ја ва ма про
тив ли цен ци ра них ин же ње ра, због 
по вре да про фе си о нал них стан дар
да и нор ма ти ва (про фе си о нал не 
од го вор но сти), од лу чи ва ће сле де
ћих 25 су ди ја тре ћег са зи ва Су да 
ча сти Ин же њер ске ко мо ре Ср би је:

Мир ја на Р. Ва шут, дипл. пр. пла
нер (Срем ска Ми тро ви ца), Јо жеф Ј. 
Чи па, дипл. инж. арх. (Су бо ти ца), 
Бра ни мир Ј. Ћи рић, дипл. инж. 
арх. (Ниш), Ми о драг М. Мак си мо
вић, дипл. инж. арх. (Ва ље во), Ду
шан М. Ву ло вић, дипл. инж. арх. 
(Ча чак), Сло бо дан Р. Ми лен ко вић, 
дипл.инж. грађ. (Ниш), Дра го Д. 
Осто јић, дипл. инж. грађ. (Бе о град), 
Ра до је Н. Крем зер, дипл. инж. маш. 

(Бе о град), Сло бо дан Р. Мој си ло
вић, дипл. инж. маш. (Ча чак), Ми
лој ко М. Мар ки ће вић, дипл. инж. 
ел. (Ужи це), Зо ран Д. Сту пар, дипл. 
инж. ел. (Но ви Сад), Дар ко М. Ви ло
ти је вић, дипл. инж. ге од. (Кра ље во), 
Го ран И. Кне же вић, дипл. инж. техн. 
(Но ви Сад), Сло бо дан И. Ђор ђе вић, 
дипл. инж. арх. (Бе о град), Ва ња Д. 
Ми лој ко вић, дипл. инж. арх. (Кра
ље во), Бо ро М. Цви ја но вић, дипл. 
инж. грађ. (Бе о град), Бра ни слав М. 
Шо тра, дипл. инж. грађ. (Ло зни ца), 
Љу би ша Ј. По по вић, дипл.инж.грађ. 
(Бе о град), Љу бо мир О. Ву кај ло вић, 
дипл. инж. грађ. (Бе о град), Иштван 
Ва њур, дипл. инж. маш. (Но ви Сад), 
Дра ган В. Дра га нић, дипл. инж. 
маш. (Бе о град), Ми лен ко С. Ба бић, 
дипл. инж. ел. (Бе о град), Зо ран Кр
стић, дипл. инж. ел. (Ниш), Ве сна 
М. Та хов, дипл. инж. ге ол. (Бе о град) 
и Оскар Ј. Ко зма, дипл. инж. техн. 
(Су бо ти ца).

На ис тој сед ни ци УО ИКС име
но ва ни су пред сед ник и за ме ник 
пред сед ни ка Су да ча сти на пе ри
од од две го ди не. За пред сед ни ка је 
име но ван Бо ро Цви ја но вић дипл.
инж.грађ. из Бе о гра да, а за за ме ни
ка пред сед ни ка Бра ни слав Шо тра 
дипл.инж.грађ. из Ло зни це. Цви ја
но ви ћу је ово тре ће име но ва ње за 
пред сед ни ка, а Шо три дру го – пр
ви пут је био на тој функ ци ји у пе
ри о ду 20092011. го ди не.  

За нор ма лан рад Су да ча сти нео
п ход не су још две спе ци јал но сти – 
ту жи лац и бра ни лац са по тро је 
за ме ни ка, укуп но осмо ро чла но ва 

Ко мо ре ко је, та ко ђе, име ну је Управ
ни од бор Ко мо ре, што је и учи нио 
кра јем но вем бра 2013. го ди не, на 
тај на чин што је про ду жио ман да
те до са да шњој еки пи ту жи ла ца и 
бра ни ла ца. То зна чи да ће у на ред
не че ти ри го ди не ту жи лац Ко мо
ре Су да ча сти би ти Ми о драг Иса и
ло вић, дипл.инж.маш. а у ра ду ће 
му по ма га ти за ме ни ци – Зо ран Ђу
рић, дипл.инж.грађ., Ја смин ка Па
вло вић, дипл.инж.арх. и Ма ри ја Са
вић Мр ђа нов, дипл.инж.ел.

Бра ни лац Ко мо ре Су да ча сти је 
Деа Лу кић, дипл.инж.арх. са еки
пом за ме ни ка – Бо жи да ром Сто
ши ћем, дипл.инж.грађ. Дра га ном 

Зо ри ћем, дипл.инж.ел. и Зо ри цом 
Ни ко лић, дипл.инж.маш.

Пре ма то ме, за Суд ча сти Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је пред ви ђе но 
је ан га жо ва ње 41 чла но ва Ко мо ре – 
25 су ди ја, ту жи лац и бра ни лац са по 
тро је за ме ни ка, све их име ну је УО 
ИКС, плус осам су ди ја ко је име ну
је ре сор но Ми ни стар ство. На рав но, 
свих 41 чла но ва мо ра ју да по се ду ју 
ли цен цу Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је. Овог тре нут ка у ак ци ја ма и ак
тив но сти ма Су да ча сти ан га жо ва но 
је 33 чла но ва, што зна чи да овај не
за ви сан и са мо ста лан ор ган мо же 
да до но си пу но ва жне од лу ке.

Под се ћа ња ра ди  Суд ча сти, као 
не за ви сан и са мо ста лан ор ган, 
утвр ђу је од го вор ност и из ри че ме
ре чла но ви ма Ко мо ре због по вре да 

про фе си о нал них стан дар да и нор
ма ти ва (про фе си о нал не од го вор
но сти), пр ви пут је кон сти ту и сан 16. 
де цем бра 2005. го ди не. Пре ма Пра
вил ни ку 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 ра ди и функ ци о ни
ђе овај са мо ста лан и не за ви сан ор
ган. Број су ди ја ди мен зи о ни сан је 
на 33 и сви мо ра ју да бу ду чла но ви 
Ко мо ре, али 25 име ну је УО ИКС, а 
осам ре сор но Ми ни стар ство. За ни
мљи во је, да у про те кла два са зи ва 
Суд ча сти је ра дио без пред став ни
ка ре сор ног Ми ни стар ства. Ина че, 
из бор на про це ду ра за су ди је Су да 

ча сти ИКС је „у три ко ра ка“. Пр ви 
ко рак је утвр ђи ва ње ли сте кан ди
да та од 50 име на (по 20 из МСП и 
МСИР плус че ти ри из МС пла не ра 
и шест из МС ур ба ни ста). Дру ги је 
да се са по ну ђе не ли сте од 50 кан
ди да та, тај ним гла са њем на сед ни
ци Скуп шти не би ра 35 по тен ци јал
них су ди ја (три из МСП, че ти ри из 
МСУ, и по 14 из МСП и МСИР). Тре
ћи ко рак или по след ња из бор на 
ис тан ца је УО ИКС ко ји са ли сте од 
35 по тен ци јал них кан ди да та име
ну је 25 су ди ја Су да ча сти на пе ри
од од че ти ри го ди не. Ина че, сва ки 
члан Ко мо ре мо же би ти би ран за 
су ди ју без огра ни че ња бро ја ман
да та. 

Пр ви пред сед ник Су да ча сти 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је био 

је Ми ро љуб Га он, дипл. инж. грађ. 
из Бе о гра да (2005–2009.), а за ме ник 
пред сед ни ка – Јо ван За рић 1949
2008. дипл. инж. арх. из Но вог Са да, 
а по сле ње го ве смр ти на ту функ
ци ју је име но ван проф. др Сло бо
дан С. Ми лен ко вић, дипл. инж. 
грађ. из Ни ша. Пр ви чо век Су да ча
сти дру гог са зи ва био је Бо ро Цви
ја но вић, док су му за ме ни ци би
ли Бра ни слав Шо тра (20092011.) и 
др Не бој ша Сте фа но вић, дипл. пр. 
пла нер из Бе о гра да (2011–2013).

„Од по чет ка године Суду је подне
то 14 пријава и све су у раду”, каже 
тужилац Миодраг Исаиловић. „Де
вет пријава је окончано, што се Ту

жилаштва тиче, за два смо затражи
ли допуну, а три су пристигла ових 
дана”.

На пи та ње Бо ру Цви ја но ви ћу, но
вом/ста ром пред сед ни ку Су да ча
сти, ка ква ће би ти стра те ги ја овог 
не за ви сног те ла у до би је ном ман
да ту, до би ли смо од го вор да се не
ће ме ња ти, од но сно, да ће би ти иста 
као у че ти ри прет ход не го ди не, уз 
ак це нат на да љој ажур но сти и ефи
ка сно сти. „Уз то, Суд ча сти је за по чео 
свој рад са на гла ше ном же љом свих 
су ди ја да од го во ре по ста вље ним за
да ци ма, o оче му на свој на чин го во
ри и сто по стот но при су ство су ди ја 
на кон сти ту тив ној сед ни ци. Ина че, 
тре нут но су у по ступ ку ак тив но сти 
око два но ва оп ту жна пред ме та“, за
кљу чио је Цви ја но вић.   ■

Трећи сазив
почео са радом

Суд части је започео рад са наглашеном жељом свих судија 
да одговоре постављеним задацима, о чему посебно речито 
говори податак – стопостотно присуство судија на конститу-
тивној седници

Челници Суда части Инжењерске коморе Србије: Боро Цвијановић, председник, 
Ми о драг Иса и ло вић, ту жи лац и Деа Лу кић, бра ни лац

је (50.000); Ме ђу на род на кон фе
рен ци ја „Са вре ме на до стиг ну ћа 
у гра ђе ви нар ству“, Гра ђе вин ског 
фа кул те та Су бо ти ца Уни вер зи те
та у Но вом Са ду (50.000); Че твр
то на уч ноструч но ме ђу на род но 
са ве то ва ње „Зе мљо тре сно ин же
њер ство и ин же њер ска се и змо ло
ги ја“, Са ве за гра ђе вин ских ин же
ње ра Ср би је (50.000); „Тех но ло шки 
па ра ме три про це са пе ле три ра ња 
и бри ке ти ра ња би о ма се“, ауто ра 
др Слав ка Фи ли по ви ћа (50.000); 
Из ло жба ра до ва сту де на та ма
стер сту ди ја „Струк ту раар хи тек
ту ра“, Ар хи тек тон ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду (70.000); 
„Пр ви срп ски кон грес о пу те ви
ма“, Срп ског дру штва за пу те
ве VIA – VI TA (60.000); XXVI кон
грес и Ме ђу на род ни сим по зи јум 
Дру штва за ис пи ти ва ње и ис тра
жи ва ње ма те ри ја ла и кон струк
ци ја Ср би је, Дру штва за ис пи ти
ва ње и ис тра жи ва ње ма те ри ја ла 
и кон струк ци ја Ср би је (70.000); 
VII Кон грес са вре ме не ин ду стри
је гли не них про из во да Ср би је са 
ме ђу на род ним уче шћем, Удру
же ња са вре ме не ин ду стри је гли
не них про из во да (67.250); Јед но
днев ни се ми на ри – ин же њер ство, 
ин ду стриј ске тех но ло ги је и дру
штво, са те мом „Но ви по гле ди на 
ин ду стриј ске тех но ло ги је“, Ака де
ми је ин же њер ских на у ка Ср би је 
(75.000); „Про из вод ња елек трич не 
и то плот не енер ги је из би о га са  
прак тич на ис ку ства и за кон ска ре
гу ла ти ва“, ауто ра Јо ва Сми ља ни ћа, 
дипл.инж.грађ. (93.750); На уч но
струч на кон фе рен ци ја „Ми лу тин 
Ми лан ко вић, гра ђе вин ски ин же
њер“, Удру же ња „Ми лу тин Ми лан
ко вић“ (80.000); Са ве то ва ње „Осве
тље ње 2014.“, Срп ског дру штва за 
осве тље ње (120.000); Уна пре ђе ње 
тех нич ке ре гу ла ти ве у Ср би ји: 
„Стан дар ди ЕУ – CEN 164 – от пад
не во де и DWAтех нич ка пра ви ла 
и упут ства из обла сти ка на ли за
ци је“ – Удру же ња за тех но ло ги ју 
во де и са ни тар но ин же њер ство 
(50.000); Ме ђу на род на кон фе рен
ци ја „Ак ту ел ни про бле ми и ре ше
ња у сек то ру во да“ – Удру же ња за 
тех но ло ги ју во де и са ни тар но ин
же њер ство (50.000).   ■
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Ве ра Бу бо ња

РЕ ГИ О НАл НИ
цЕН тАР БЕ О ГРАД

Са ша Ста мен ко вић, дипл.инж.
ел. Те ле ком Ср би ја из Дирекцијe 
за тех ни ку одр жао је 12. фе бру
а ра пре да ва ње: „In ter net pro to
kol TV (IPTV) – Но ви до жи вљај 
те ле ви зи је“, у ор га ни за ци ји 
Под сек ци је ди пло ми ра них ин
же ње ра елек тро тех ни ке. Пре да
вач је на по чет ку об ја снио шта 
је IPTV (In ter net pro to kol TV), 
пре до чио пред но сти те ле ви зи
је пу тем ин тер не та, прин цип и 
на чин ра да IPTV, и пред но сти и 
мо гућ но сти ко је ну ди IPTV. Об
ра ђе ни су мо гу ћи про бле ми ко
је ну ди IPTV и ОТТ (оverthetop) 
пу тем IPTV. Об ја шње но је шта је 
Mo bi le IPTV, пре нос IPTV пре ко 
ка блов ске те ле ви зи је. Koначно 
су об ра ђе ни гло бал ни IPTV 
трен до ви и пер спек ти ве раз во
ја. Сви при сут ни оце ни ли су те
му и пре да ва ча нај ви шим оце
на ма. Те ма је об ра ђе на из у зет но 
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 и ажур ним 
ста ти стич ким по да ци ма. 

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 26. фе бру а ра пре да ва ње са те мом 
– „Си сте ми тех нич ког обез бе ђе
ња објек та (аларм ни си сте ми: 
кон тро ла при сту па, про тив про
ва ла и др.)“ ко је је одр жа ла гру па 
пре зен те ра/пре да ва ча, ко ју су са
чи ња ва ли – Мир ја на Ја рић, дипл.
инж.ел. кон сул тант, Ни но слав Ја
њић, дипл.инж.ел. пред сед ник ко
ми си је КСНО79 ИСС, Дра ган Ву ко је
вић, дипл.инж.ел. из Енер го про јект 
ин ду стри је, мр Дан ко Ђу рић, дипл.
инж.ел. из ИМП, проф. др Зо ран Ке
ко вић, про де кан Фа кул те та за без
бед ност и Ра де Кру нић, дипл. прав
ник из МУПа Ср би је. Пре да ва чи су 
при сут не ин тер ди сци пли нар но и 
де таљ но упо зна ли са не дав но усво
је ним За ко ном о при ват ном обез
бе ђе њу, пре гле дом под за кон ских 
ака та ко ји тре ба да се усво је ка ко 
би се обез бе ди ла при ме на за ко на 
и пре гле дом ли цен ци ко је ће мо ра
ти да до би ју. За тим су упо зна ти са 
ра дом ко ми си ја ИСС и пре гле дом 
европ ских и до ма ћих стан дар да у 
обла сти без бед но сти и де таљ ни је 
са до ма ћим стан дар дом за про це
ну ри зи ка. Пред ста вље на је мо дер
на РФИД и НФЦ тех но ло ги ја кар
тич ног при сту па као и при ме ри 
ре а ли зо ва них про је ка та у обла сти 

ин ду стри је, тран спор та, хо тел ских 
си сте ма и дру гих обје ка та. У окви
ру пред ста вља ња опре ме го во ри
ло се о при ме ни у спе ци фич ним 
усло ви ма, ин те гра ци ји са дру гим 
си сте ми ма и еду ка ци ји про јек та
на та и из во ђа ча.

Пре да ва ње „При ме на па не ла 
со лар них ће ли ја у ар хи тек ту ри у 
Ср би ји и Бе о гра ду – мо гућ но сти 
уво ђе ња со лар них фо то на пон
ских ће ли ја“, ор га ни зо ва ла је 13. 
мар та Под сек ци ја од бо ра ди пло
ми ра них ин же ње ра ар хи тек ту ре. 

При ме на со лар не енер ги је за про
из вод њу елек трич не енер ги је у све
ту на пре ду је вр ло бр зо, ско ро по ге о
ме триј ској про гре си ји. Ко ри шће ње 
фо то на пон ског ефек та, то јест, са
вре ме ни раз вој со лар не тех но ло
ги је за по чео је 1954. го ди не ка да је 
у Бе ло вим ла бо ра то ри ја ма на пра
вље на пр ва ко мер ци јал на фо то
на пон ска ће ли ја (ФН) са по лу про
вод ни ком од си ли ци ју ма. За вре ме 
ве ли ке нафт не кри зе 1973. го ди не 
за по чео је ин тен зи ван рад на ње
ном уса вр ша ва њу и за јед но са ве
тром, ге о тер мал ном енер ги јом и 
би о ма сом, ушла је у ред об но вљи
вих из во ра енер ги је (ОИЕ). Прав на 
ре гу ла ти ва код нас по кри ве на је 
уред ба ма из 2013. го ди не. Уред ба
ма се од ре ђу је ста тус про из во ђа ча 

елек тро е нер ги је, за тим на док на да 
ко ју до би ја про из во ђач ел. енер ги
је ако ис по ру чу је ел. енер ги ју јав
ној мре жи, и на кра ју, до при нос 
свих по тро ша ча ел. енер ги је да би 
се по кри ли тр о шко ви сти му ла тив
ног на гра ђи ва ња. С об зи ром на ге о
граф ски по ло жај, Ср би ја има до бре 
усло ве за ма сов но уво ђе ње со лар
них ФН по стро је ња, али је до са да та 
мо гућ ност вр ло ма ло ис кор шће на. 

Урош Бр за ко вић, дипл.инж.
пејз.арх. одр жао је пре да ва ње 28. 
мар та под на зи вом „Про сто ри за 
игру – ри зи ци и упра вља ње ри
зи ци ма са аспек та без бед но сти и 
здра вља ко ри сни ка (пла ни ра ње, 
про јек то ва ње, из во ђе ње и одр жа
ва ње)“. Ор га ни за тор је би ла Под
сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра 
оста лих тех ни чих стру ка. 

У Ср би ји не по сто ји за кон ска ре
гу ла ти ва ко јом би се уре ди ла област 
упра вља ња про сто ри ма за игру де
це, и не во ди се по себ на ста ти сти ка 
по вре да на игра ли шти ма.

О овим слу ча је ви ма је ди не ин
фор ма ци је до би ја мо из ме ди ја. У 
обла сти де чи јих игра ли шта не ма 
про пи са ни ти оба ве зног упу ћи ва
ња та квих про пи са на при ме ну срп
ских стан дар да из ове обла сти. При
ме на на ве де них срп ских стан дар да 
је до бро вољ на. SRPS EN 1176:2013 – се 
не на ла зе на ли сти срп ских стан
дар да из обла сти оп ште без бед но
сти про из во да (Пра вил ник о утвр
ђи ва њу ли сте срп ских стан дар да из 
обла сти оп ште без бед но сти про из
во да – „Сл.гла сник РС“, бр. 26/2013). 
Та ко ђе, од го ва ра ју ћи ЕN стан дар
ди из обла сти де чи јих игра ли шта, 
од но сно опре ме за игру де це на 
тим игра ли шти ма, ко ји су пре у зе
ти у срп ску стан дар ди за ци ју, ни су 
хар мо ни зо ва ни на ни воу Европ ске 
уни је и не на ла зе се на Ли сти хар
мо ни зо ва них европ ских стан дар да 
Европ ске ко ми си је из обла сти оп
ште без бед но сти про из во да.

Да на 10. апри ла у ор га ни за ци ји 
Под сек ци је ди пло ми ра них ин же
ње ра ар хи тек ту ре, одр жа но је пре
да ва ње: „При ме на ИМС тех но ло
ги је гра ђе ња да нас“. Пре да ва чи 
су би ли Не бој ша Ми ло ва но вић, 
дипл.инж.грађ. и Го ран Пе тро вић, 
дипл.инж.арх. Пре да ва чи су по ја

сни ли си сте ме ИМС тех но ло ги је 
гра ђе ња ко ја је при ме ње на ши ром 
све та, а објек те у овом си сте му гле
да мо и ко ри сти мо сва ко днев но – то 
је нај ве ћи део згра да на Но вом Бе
о гра ду, Це ра ку, у Но вом Са ду. Као 
сту ди ја слу ча ја би ла je при ка за на 
ре ви та ли за ци ја ИМС тех но ло ги је 
гра ђе ња у Оси је ку, Хр ват ска. При
ме ње на су у прак си број на зна чај
на тех нич ка уна пре ђе ња си сте ма. 
Кључ не раз ли ке у од но су на прет
ход но ко ри шће ну тех но ло ги ју об
у хва та ју при ме ну си сте ма пред
на пре за ња ужа ди ма, ино ва ци је 
еле ме на та и ве за, про из вод њу у ка
лу пи ма са из мен љи вим стра ни ца
ма, ино ва ци је опре ме за мон та жу. 
Оства рен је циљ пре да ва ња, упо
зна ва ње струч не јав но сти са но
ви јим ис ку стви ма и мо гућ но сти
ма ИМС технологијe гра ђе ња, као 
са вре ме ним си сте мом бр зе град
ње при ме ном пре фа бри ко ва них 
еле ме на та ске лет не кон струк ци је. 
Овај је дин стве ни си стем, за сно ван 

на ве зи кон струк тив них еле ме на
та пред на пре за њем, раз ви јен је у 
Ин сти ту ту ИМС у Бе о гра ду. Пр ви 
пут је при ме њен 1957. го ди не и од 
та да се стал но уна пре ђу је.

Др Мир ја на Се ку лић, пеј за жни 
ар хи тек та, одр жа ла је 11. апри
ла пре да ва ње под на зи вом – „Ве
ли ка ни пеј за жне ар хи тек ту ре, 
Алек сан дар Кр стић – обе ле жа
ва ње свет ског ме се ца пеј за жне 
ар хи тек ту ре“. Ор га ни за тор пре да
ва ња је би ла Под сек ци ја ди пло ми
ра них ин же ње ра оста лих тех ни чих 
стру ка. 

Го во ре ћи о ве ли ка ну пеј за жне 
ар хи тек ту ре пре да ва чи ца је кре ну
ла од би о граф ских по да та ка. Инж. 
Алек сан дар Кр стић ро ђен је 1902. 
го ди не у Кра гу јев цу. Сред њу шко
лу по ха ђао је у Ру си ји и Ен гле ској 
пре и за вре ме Пр вог свет ског ра та. 
Ма ту ри рао је у Бе о гра ду 1920. го
ди не. Ди пло ми рао је на Тех нич ком 
фа кул те ту у Пра гу (По љо при вред
ни од сек) 1926. го ди не и спе ци ја

Све активнији 
Регионални центар 
у Косовској Митровици

У периоду од крај фебруара до почетка јуна у девет регионалних центара организовано пре-
ко 40 акција од предавања, трибина, дана инжењера, до посете домаћим градилиштима и 
иностраним историјским зградама (Будимпешта). У улозти предавача нашло се више од 50 
стручњака које је слушало више стотина инжењера. По већ створеној традици највише актив-
ности било је у Београду (11). затим у Новом Саду (7) у Краљеву и Крагујевцу (по 5), Нишу и 
Косовској Митровици (по 4), Чачку (3), Ваљеву и Суботици (по 1). Посебно храбри и радује про-
буђени активизам Регионалног центра Косовска Митровица, па је сва прилика да ће инжење-
ри чврсто и трајно повезати Републику и Покрајину

За два сјајна сајамска наступа Инжењерске коморе Србије 
(40. Сајам грађевинарства и 58. Сајам технике) највећи допринос су 
дали извршни одбори матичних секcија Пројектаната и Извођача радова, 
односно, подесекције и појединци – Регионалног cентра Београд
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ли зи рао вр тлар ство и врт ну ар хи
тек ту ру. У Удру же ње при ме ње них 
умет ни ка при мљен је као пр ви врт
ни ар хи тек та. Осни вач је Удру же
ња врт них – пеј за жних струч ња ка 
СФРЈ. У пе ри о ду од два де сет го ди
на ра де ћи u ЈКП “Зе ле ни ло – Бе о
град“, про јек то вао је, ре кон стру и сао 
и из вео нај ве ћи број бе о град ских 
пар ко ва, скве ро ва и др во ре да. Из
ра дио је и ве ћи број врт но –ар хи
тек тон ских про је ка та и за гра до ве 
у уну тра шњо сти зе мље (парк на 
Ка ра га чу у Пе ћи, пар ко ве Ни шке и 
Бу ко вич ке ба ње итд.). По сле Дру гог 
свет ског ра та зна чај ни ји ра до ви су 
му број не ба ње у Ср би ји, Спо мен
гро бље осло бо ди ла ца Бе о гра да, за
штит ни по јас гра да Ско пља, уре ђе
ње на ци о нал них пар ко ва Лов ћен, 
Дур ми тор, Би о град ска го ра, Фру
шка го ра итд. На овај на чин инж. 
Кр стић је био не пре кид но ак ти ван 
у хор ти кул тур ној стру ци, ви ше од 
пе де сет го ди на. Умро је 12. фе бру а
ра 1980. го ди не. За свој рад до био је 
ви ше до ма ћих и стра них од ли ко ва
ња, за хвал ни ца и по хва ла.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же
ње ра елек тр о тех ни ке ор га ни зо ва ла 
је 17. апри ла пре да ва ње „тех но ло
ги ја Vo IP си сте ма (Vo i ce over In
ter net Pro to col)“, ко је је одр жао др 
Де јан Не мец, дипл.инж.ел. про фе
сор на Фа кул те ту тех нич ких на у ка 
у Но вом Са ду, на Ка те дри за те ле ко
му ни ка ци је и об ра ду сиг на ла. 

Про грам пре да ва ња је об у хва тио: 
Про то ко ли за пре нос са о бра ћа ја у 
ре ал ном вре ме ну, ко до ва ње го во
ра, сиг на ли за ци о ни про то ко ли у 
Vo IP си сте ми ма; Сиг на ли за ци ја 
из ме ђу кла сич них те ле фон ских и 
Vo IP си сте ма; Ква ли те те сер ви са у 
Vo IP мре жа ма; ИП кућ не те ле фон
ске цен тра ле; Koначно су об ра ђе не 
мре же на ред не ге не ра ци је. На кра
ју пре да ва ња одр жа на је ди ску си ја 
где су при сут ни по ста вља ли до дат
на пи та ња.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра ар хи тек ту ре ор га ни зо ва
ла је 22. апри ла пре да ва ње са те
мом: „Хо тел ’Ме тро пол’ – ана ли за 
кон тек ста. Ре кон струк ци ја хо те
ла ’Ме тро пол ’као ур ба ни стич ки 
про блем“. Пре да вач је био Бран ко 
Бо јо вић, дипл.инж.арх. 

Пре да вач се освр нуо на исто риј
ски аспект це лог под руч ја Та шмај
да на, ко је је за по че то исе ља ва њем 
Срп ског гро бља, кра јем 19. ве ка, и ко
је је осло бо ди ло про стор да на шњег 
пар ка. Иде ју да се про стор бив шег 
гро бља пре тво ри у парк, дао је проф. 
Бран ко Мак си мо вић. Ина че, пе де се
тих го ди на XX ве ка про стор Та шмај
дан ског пар ка био је пред ви ђен за 
из град њу му зеј ског ком плек са, од 
че га се на вре ме од у ста ло. Мно го
број ни објек ти су из гра ђе ни у окви
ру овог пар ка, а пре све га цр ква св. 
Мар ка, из гра ђе на 1930. го ди не, ау
то ра бра ће Кр стић, за тим Ар хив Ср
би је, ко ји је про јек то вао арх. Ни ко ла 
Кра снов, Уни вер зи тет ска би бли о те
ка „Све то зар Мар ко вић“ де ло ар хи
те ка та Б. Не сто ро вић, А. Ђор ђе вић 
и ин же ње ра За ђи не.

Осо ви на Та шмај дан ског пар ка 
ко ја је ви зу ел но тре ба ло да по ве
зу је цр кву све тог Мар ка и дом сту
де на та „Краљ Алек сан дар I“ ко ји је 
про јек то вао арх. Вик тор Лу ком ски 
(од кра ја II свет ског ра да до 1990. 
та се згра да зва ла „Сту дент ски дом 
’Ло ла“), на ру ше на је из град њом ви
со ке тра фо ста ни це у бли зи ни згра
де Ар хи ва Ср би је.

Пар ков ска ком по зи ци ја за по че
та три де се тих го ди на XX ве ка, од 
цр кве св. Мар ка до сту дент ског до
ма „Краљ Алек сан дар I“, је та ко ђе и 
из град њом хо те ла „Ме тро пол“, ко ји 
је про јек то вао арх. Дра ги ша Бра шо
ван, на ру ше на. Нај но ви ја до град ња 
хо те ла „Ме тро пол“, са по ве ћа њем 
ка па ци те та и га ба ри та, не ги ра мо
гућ ност оства ре ња ком плет не ур ба
ни стич ке пар ков ске ком по зи ци је.

Да на 6. ма ја у ор га ни за ци ји Под
сек ци је ди пло ми ра них ма шин ских 
ин же ње ра одр жа но је пре да ва ње: 
„Упра вља ње си сте мом да љин ског 
гре ја ња то пла не – Ко њар ник у ре
ал ном вре ме ну при ме ном софт
вер ског па ке та Ter mis“. Пре да ва чи 
су би ли мр Љу би ша Вла дић, дипл.
инж.маш. и Вла ди мир Та на сић, 
дипл.инж.маш. из ЈКП Бе о град ске 
елек тра не. Пре да ва чи су при сут
не де таљ но упо зна ли са при ме на
ма софт вер ског па ке та Тermis у ТО 
„Ко њар ник“. Циљ овог кон цеп та је 
по сти за ње мак си мал ног ком фо ра 
са ми ни мал ним тро шко ви ма, од

но сно спро во ђе ње кон стант не оп
ти ми за ци је про це са про из вод ње 
и ди стри бу ци је то плот не енер ги
је пра ће но сма ње њем по тро шње 
енер ги је. Ово је мо гу ће при ме ном 
про грам ског ала та ко ји са ку пља 
по треб не по дат ке, об ра ђу је их и 
ко ри сти за ефи ка сно упра вља ње 
про из вод ним и ди стри бу тив ним 
си сте мом уз стал ну по врат ну спре
гу. Овај про цес се од ви ја у ре ал ном 
вре ме ну на осно ву нај но ви јих по
да та ка о ста њу у греј ном си сте му. 
То зна чи да нам на рас по ла га њу 
увек сто ји пре глед ра да си сте ма 
над тре нут ним ста њем у цев ној 
мре жи, и при ме ном прог но стич
ке си му ла ци је мо же мо на осно ву 
вре мен ских по да та ка да пред ви
ди мо бу ду ћа ста ња и про бле ме у 
цев ној мре жи. Све при ме ње не ме
ре се ди рект но од ра жа ва ју на по ве
ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти си
сте ма и по сле дич но на сма ње ње 
еми си је СО2. На кра ју пре да ва ња 
при сут ни су, кроз раз го вор са пре
да ва чем, мо гли да по ста ве до дат на 
пи та ња и до би ју од го во ре.

Пре да ва чи Са ња Ми ло ва но вић, 
дипл.инж.ел. и Ми лош Стој ко вић, 
дипл.инж.маш. одр жа ли су 14. ма ја 
пре да ва ње са те мом – „Не пре кид но 
на па ја ње и пре ци зна кли ма ти за
ци ја у да та цен три ма“. Ор га ни за
тор пре да ва ња је би ла Под сек ци ја 
ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке. Про грам пре да ва ња: 1. део: 
Не пре кид но на па ја ње у да та цен
три ма; Фи зич ка ин фра струк ту ра 
као ба зич на по др шка ИТ и ко му ни
ка ци о ној опре ми, но си ве ли ки део 
од го вор но сти за не пре кид ност по
сло ва ња. Мо гућ но сти за ду го роч не 
уште де, по ве ћа ње укуп не по у зда
но сти, ефи ка сно сти и рас по ло жи
во сти да та цен та ра. Са вре ме на ре
ше ња бес пре кид ног на па ја ња као 
ала та за до сти за ње ква ли тет не по
др шке по сло ва њу. 2. део: Пре ци зна 
кли ма ти за ци ја у да та цен три ма; 
Кли ма ти за ци ја као је дан од нај
бит ни јих еле ме на та да та цен тра, уз 
на па ја ње. Ин фра струк ту ра хла ђе
ња да та цен тра као при ли ка за ду
го роч не уште де и по ве ћа ње укуп не 
ефи ка сно сти и рас по ло жи во сти да
та цен тра. Осврт на ме ре енер гет ске 
ефи ка сно сти, као мо гућ ност за сма

ње ње тр о шко ва елек трич не енер
ги је.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма
шин ских ин же ње ра ор га ни зо ва ла 
je 21. ма ја пре да ва ње чи ја је те ма 
би ла „Ва кум ска де ок си ге на ци ја 
во де за по тре бе си сте ма да љин
ског гре ја ња“. Пре да ва чи су би ли 
дво ји ца ди пло ми ра них ин же ње ра 
ма шин ства – мр Љу би ша Вла дић и 
др Ср би слав Ге нић са Ма шин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. Про грам пре
да ва ња је об у хва тио: По сту пак об
ра де на пој не во де де га за ци јом има 
јед ну од пре суд них уло га у си сте
ми ма да љин ског гре ја ња у сми слу 
за шти те по стро је ња од ко ро зи је; У 
си сте му да љин ског гре ја ња ЈКП Бе
о град ске елек тра не, као јед ном од 
нај ве ћих си сте ма овог ти па у ре ги
о ну, при пре ма на пој не во де вр ши 
се пр вен стве но по ступ ком тер мич
ке де га за ци је по мо ћу во де не па ре, 
уз на кнад ни хе миј ски трет ман за 
до дат но укла ња ње ки се о ни ка. На 
тај на чин се, из прет ход но хе миј ски 
при пре мље не во де, из два ја ју ки се
о ник и угљен ди о ки сид као основ не 
ко ро зив не суп стан це; За од стра њи
ва ње ко ро зив них суп стан ци ја из 
на пој не во де у прак си се ко ри сте 
још и ме то де мем бран ске и ка та ли
тич ке де га за ци је. Ова два по ступ
ка су знат но јеф ти ни ја од тер мич
ке де га за ци је. За јед нич ко за све ове 
по ступ ке је зах тев за пред трет ма
ном во де ра ди из два ја ња не чи сто
ћа, ко је се у по ступ ку де га за ци је 
та ло же у де га за то ри ма. По ред на
ве де них по сту па ка де га за ци је, по
сто ји и но ви ме тод де сорп ци је га
со ва из во де, у усло ви ма сни же ног 
при ти ска и у при су ству инерт ног 
га са – ва кум ска де га за ци ја. 

На кра ју пре да ва ња при сут ни су, 
кроз раз го вор са пре да ва чем, мо
гли да по ста ве до дат на пи та ња и 
до би ју од го во ре.

РЕ ГИ О НАл НИ
цЕН тАР НО ВИ САД

Др Слав ко Фи ли по вић, дипл.
инж .техн. и проф. др Бо ри слав 
Си мен дић, дипл.инж.техн. одр
жа ли су пре да ва ње са те мом 
– „Идеј но тех но ло шко ма

шин ски про је кат по го на за 
пе ле ти ра ње и бри ке ти ра ње 
би о ма се“ у окви ру три би не ко
ју је 25. фе бру а ра ор га ни зо ва ла 
Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра оста лих тех ни чих стру
ка. У ра ду су при ка за на идеј на 
ре ше ња по го на по стро је ња за 
пе ле ти ра ње би о ма се ка па ци те
та 50 кг/час. У тех но ло шком про
јек ту су при ка за не глав не ка рак
те ри сти ке си ро ви на за до би ја ње 
пе ле та. Сам тех но ло шки по сту
пак до би ја ња пе ле та је об ра ђен 
у сле де ћим фа за ма: при пре ма 
би о ма се, хо мо ге ни за ци ја, са би
ја ње би о ма се и од ла га ње до би
је них про из во да. По ред пре зен
та ци је пре да вач је уче сни ци ма 
ску па пре нео и ис ку ста ва на 
слич ним про јек ти ма. 

Циљ ове три би не је упо зна ва
ње струч не јав но сти са ре ша ва њем 
ак ту ел них про бле ма са про јек ти ма 
ко ји се од но се на ко ри шће ње об но
вљи вих из во ра енер ги је са по себ
ним освр том на енер гет ске вред
но сти би о ма се, за шти ту жи вот не 
сре ди не, за шти ту на ра ду и на за
шти ту од по жа ра и екс пло зи ја.

Пре да ва ње „Ка тод на за шти та“ 
одр жа но је 5. мар та у ор га ни за ци ји 
Под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње
ра елек тр о тех ни ке. Пре да вач је био 
др Ју ли је Цин клер, дипл.инж.ел.

Пре да ва ње је би ло пр о пра ће но 
до бро до ку мен то ва ном Po wer Po
int пре зен та ци јом са 48 слај до ва. У 
окви ру пре да ва ња пре да вач је упо
знао при сут не на ро чи то са ути ца
јем сре ди не на ко ро зи ју, ства ра ње 
ко ро зи о них ће ли ја, уло га ки се о
ни ка, ко ро зи о не ће ли је узро ко ва
не раз ли чи тим са ста ви ма зе мљи
шта, због спа ја ња ста рих и но вих 
це ви, због раз ли чи те кон цен тра ци
је ки се о ни ка, кон цен тра ци је вла ге, 
об ра де и оште ће ња це ви. По себ но 
је об ра ђе на област про јек то ва ња 
ка тод не за шти те, опре ма и ин ста
ла ци је ка тод не за шти те, ста ни ца, 
кон трол но мер ни сту би ћи, анод
на ле жи шта, во до ви за по ве зи ва
ње, да љин ска кон тро ла, мон та жа 
опре ме и ин ста ла ци ја, одр жа ва
ње ка тод не за шти те. Објек ти ко ји 
се нај че шће шти те од ко ро зи је ка

тод ном за шти том су га со во ди, наф
то во ди, оста ли це во во ди за тран
спорт теч них и га со ви тих флу и да, 
ре зер во а ри, бро до ви, плат фор ме, 
ме тал не и ар ми ра но бе тон ске кон
струк ци је итд.

Циљ овог пре да ва ња је био да 
упо зна чла но ве ИКС са ко ро зи јом 
ме та ла хе миј ским про це сом ко ро
зи је и за шти том од ко ро зи је по мо
ћу ка тод не за шти те.

Струч ну по се ту: „ХИ ПОЛ а. д. – 
Оџа ци“ са пре да ва њем „При каз 
про јек то ва ног ре ше ња ин ду стриј
ског ко тла на би о пе лет и про из
вод ње тех но ло шке па ре у Хи полу, 
ви хор ним стру ја њем би о пе ле та“ 
ор га ни зо ва ла је 13. мар та Под сек ци
ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра. Пре да ва чи су би ли ди пло ми
ра ни ма шин ски ин же ње ри Дра га на 
Ми ло ше вић, Рај ко Си мин и др Ни ко
ла Остров ски. У пр вом де лу струч ног 
пре да ва ња дат је пре глед фи нан сиј
ских ефе ка та си сте ма ра да но ве ко
тлар ни це са ко ри шће њем но вог го
ри ва (пе ле те од сла ме) у од но су на 
до са да шњи рад са кон вен ци о нал
ним го ри ви ма у по го ни ма ста ре 
ко тлар ни це, ко ја је та ко ђе у функ
ци ји. Обра зло же но је кон струк тив но 
ре ше ње вер ти кал не из вед бе ко тла и 
раз ло зи из бо ра ре ше ња. Ука за но је 
на про бле ме ко ји су се ја вља ли при 
из ра ди кон струк тив них ре ше ња ко
ји су ре зул тат не по зна ва ња при ме
не ове вр сте го ри ва.

На кон три пре зен та ци је и ди ску
си је уче сни ци су об и шли по гон но
ве ко тлар ни це где се мо гао ви де ти 
ко тао у ра ду и да та су де таљ на об
ја шње ња у по гле ду прин ци па ра да 
и кон струк тив ног ре ше ња де ло ва и 
це ли не по стро је ња.

Циљ овог пре да ва ња је да упо
зна чла но ве Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је са на чи ном екс пло а та ци је 
ко тлов ског по стро је ња на би о ма су, 
са го ре ва њем у ви хор ном стру ја њу, 
уште де у од но су на про из вод њу па
ре кон вен ци о нал ним ме то да ма, 
ма зут и гас.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра оста лих тех нич ких стру ка 
ор га ни зо ва ла је 14. мар та пре да ва
ње са те мом „Про из вод ња елек
трич не и то плот не енер ги је из 
би о га са – при каз тех но ло шког 
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про це са“ ко је је одр жао Јо во Сми
ља нић, дипл.инж.грађ. Пре да вач је 
у на ја ви те ме на пра вио по ре ђе ње 
са бро јем из гра ђе них елек тра на на 
би о гас у Не мач кој (око 6 000 ), у Ау
стри ји (бли зу 700 ) и у Ср би ји не 
ви ше од 10, од то га у Вој во ди ни око 
пет. У на став ку пре да ва ња пред ста
вљен је про цес од из во ра би о га са 
до фи нал ног пр о из во да. Дат је при
мер јед не фар ме ко ја је из гра ђе на 
у Чу ру гу и на ко ју се ка сни је „на
сло ни ла“ елек тра на на би о гас сна
ге до 1 МW. Пред ста вљен је про цес 
до би ја ња теч ног стај ња ка из шта
ла за му зне кра ве, за тим при пре ма 
чвр стог стај ња ка (сец ка ње и до да
ва ње во де за лак ши тран спорт) и 
скла ди ште си ла же као тре ће ком
по нен те за про из вод њу би о га са. На 
кра ју је пре да вач Јо во Сми ља нић 
пред ста вио и под сти цај не ме ре ко
је др жа ва да је по вла шће ним про
из во ђа чи ма у про из вод њи елек
трич не енер ги је из об но вљи вих 
из во ра.

Циљ овог пре да ва ња је упо зна
ва ње струч не јав но сти са мо гућ но
сти ма елек трич не и то плот не енер
ги је и об но вљи вих из во ра енер ги је 
у Ср би ји.

Ми о драг Па шћан, дипл.инж.ел. 
и Ми лан Мар ко вић, дипл.инж.ел. 
одр жа ли су пре да ва ње са те мом 
„Упо зна ва ње са Пра вил ни ком о 
тех нич ким и дру гим зах те ви ма 
при из град њи пра те ће ин фра
струк ту ре по треб не за по ста вља ње 
елек трон ских ко му ни ка ци о них 
мре жа при па да ју ћих сред ста ва 
и елек трон ске ко му ни ка ци о не 
опре ме при ли ком из град ње по
слов них и стам бе них обје ка та“. 
Пре да ва ње је одр жа но 21. мар та у 
ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло
ми ра них ин же ње ра елек тр о тех ни
ке. Пре да ва чи Па шћан и Мар ко вић 
су уз по моћ слај до ва и усме ним из
ла га њем – при ка за ли, илу стро ва
ли и по ја сни ли основ не зах те ве и 
усло ве, про пи са не ва же ћим Пра
вил ни ком, ко јих се ин ве сти то ри, 
про јек тан ти, из во ђа чи ра до ва и ко
ри сни ци мо ра ју при др жа ва ти код 
из град ње, по ста вља ња и ко ри шће
ња елек трон ских ко му ни ка ци о них 
мре жа и при па да ју ће опре ме, при
ли ком из град ње но вих по слов них 

и стам бе них обје ка та. При сут ни на 
пре зен та ци ји/пре да ва њу, та ко ђе, су 
упо зна ти и са чи ње ни цом да је зва
нич но об ја вљен још и вр ло оби ман 
до ку ме нат „Упут ство о ре а ли за ци ји 
тех нич ких и дру гих зах те ва при из
град њи елек трон ске ко му ни ка ци о
не мре же и при па да ју ћих сред ста ва 
у стам бе ним и по слов ним објек ти
ма“, ко ји не ма оба ве зу ју ћу при ме ну, 
али ко ји у ве ли кој ме ри до пу ња ва и 
раз ра ђу је Пра вил ник и да је ве ли ки 
број де та ља и по ја шње ња ко ја њи ме 
ни су мо гла би ти об у хва ће на.

У ор га ни за ци ји Под сек ци је ди
пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра ре а ли зо ва но је пре да ва
ње: „На вод ња ва ње ли не а р ним и 
цен та р пи вот ма ши на ма са за хва
та њем во де из бу на ра и ка на ла
во до то ка“. Циљ пре да ва ња, ко је је 
одр жа но 28. мар та, био je упо зна
ва ње за ин те ре со ва них уче сни ка 
са ме то дом на вод ња ва ња по љо
при вред них до ба ра пу тем ви со ких 
ма ши на и упо зна ва ње са сте пе ном 
раз ви је но сти прак се на вод ња ва ња 
у Ср би ји. Струч ни део пре да ва ња се 
са сто јао из два де ла, где су у пр вом 
де лу да ти по да ци о ста њу на вод ња
ва ња у Ср би ји и све ту, а на кон то га 
при ка за на два на чи на за хва та ња 
во де за по тре бе си сте ма за на вод
ња ва ње из прак се. У дру гом де лу 
је би ло ре чи о са мим ви со ким ма
ши на ма, ти по ви ма и кон струк ци ји. 
Пр ви део пре да ва ња се ори јен ти
сао пре ма про бле ма ти ци за хва
та ња во да за по тре бе на вод ња ва
ња ви со ким ма ши на ма и то за два 
кон крет на слу ча ја, за лив ни си стем 
у КО Гар ди нов ци и КО Јар ко вац. У 
окви ру из ла га ња, пред ста вље ни су 
ти по ви ви со ких ма ши на и њи хо
ве спе ци фич но сти. По ја шње ни су 
аспек ти ди мен зи о ни са ња и хи дра
у лич ког, ма шин ског и елек тро про
јек то ва ња ви со ких ма ши на, та ко ђе 
су пред ста вље ни и нај но ви ји си сте
ми упра вља ња ви со ким ма ши на
ма, као и си сте ми трет ма на во де 
ко ја се ко ри сти за за ли ва ње у ци љу 
очу ва ња ди зни за рас пр ска ва ње.

Пре да ва ње „Ме ре ње и за шти та 
у елек тро е нер гет ским си сте ми
ма – Си стем за ели ми на ци ју не
тех нич ких гу би та ка елек трич
не енер ги је“, одр жао је Вла ди мир 

Кул пин ски, дипл.инж.ел. 11. мар та 
у ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло
ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни
ке. Пре зен та ци ја/пре да ва ње је би ла 
илу стро ва на фо то гра фи ја ма мер не 
опре ме и при бо ра ко ји се ко ри сти 
у при ме ни мер не ме то де ко јом се 
ло ци ра ју де ло ви елек тро ди стри бу
тив не мре же на ко ји ма до ла зи до 
од ли ва ис по ру че не ре ги стро ва не и 
не ре ги стро ва не елек трич не енер ги
је. При ка за на је ве за ко ја је мо ра ла 
би ти ус по ста вље на из ме ђу ба за тех
нич ких и ко мер ци јал них по да та ка 
за еле мен те ди стри бу тив не мре же 
и по тро ша че елек трич не енер ги је 
ко ја је омо гу ћи ла уо ча ва ње де ло
ва мре же у ко ји ма се по ја вљу ју не
при хва тљи ве раз ли ке из ме ђу ис по
ру че не и ре ги стро ва не елек трич не 
енер ги је. На слај до ви ма су при ка
за ни де ло ви ре ал не ди стри бу тив
не мре же у око ли ни Но вог Са да где 
су ло ци ра не тра фо ста ни це, ни ско 
на пон ски из во ди а за тим и прет
плат нич ки при кључ ци код ко јих су 
се по ја ви ле, у вре ме ни ских спољ
них тем пе ра ту ра, зна чај не раз ли ке 
у по тро шњи ре ги стро ва не и не ре
ги стро ва не енер ги је. 

Циљ овог пре да ва ња је био да 
упо зна чла но ве ИКС са по ступ ци
ма, про це ду ра ма и мер ним ме то
да ма ко је су кон ци пи ра не и прак
тич но про ве ра ва не, а ко је за циљ 
има ју про на ла же ње и санк ци о
ни са ње по ја ва зна чај них не ре гу
лар но сти у по тро шњи елек трич
не енер ги је, од но сно сма ње ње на 
при хва тљи ву ме ру ни воа не тех
нич ких гу би та ка у елек тро ди стри
бу тив ном си сте му.

Да на 16. мар та, у ор га ни за ци ји 
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 гра ди ли шту са пре
зен та ци јом „Но ви друм скоже ле
знич ки мост на Ду на ву“ у Но вом 
Са ду. Чла но ве Ко мо ре до че као је 
пред став ник фир ме „Же ле зни це 
Ср би је“, го спо дин Срећ ко Угри ца, 
дипл.инж.грађ. ко ји је уче сни ци
ма, у са ли на гра ди ли шту, одр жао 
пре зен та ци ју о тех но ло ги ји и на
чи ну град ње но вог друм скоже ле
знич ког мо ста пре ко Ду на ва, ко ји 
је не ка вр ста ре пли ке ста рог објек
та у на ро ду по зна тог као „Же же љев 

мост“. На кон пре зен та ци је пре да
вач и уче сни ци су кре ну ли у оби ла
зак гра ди ли шта но вог мо ста.

Ста тич ки си стем мо ста пред ста
вља ју лу ко ви са за те га ма ко ји су 
спо ља шње ста тич ки од ре ђен си стем 
ко ји не ма хо ри зон тал них ре ак ци ја 
од стал ног оп те ре ће ња, што пред
ста вља основ ну раз ли ку у ста тич
ком сми слу у од но су на ста ри мост.

Укуп на ду жи на мо ста је 474 ме
та ра (27+178,5+220,5+48). Ре ка је 
пре мо шће на лу ко ви ма ра спо на 
220,5 (ле ва оба ла) и 178,50 ме та
ра (де сна оба ла). Стре ла лу ка ве
ћег ра спо на је f 42,74, а ма њег лу
ка f 34,37 ме та ра. Ши ри на мо ста је 
30,78 ме та ра и са др жи два же ле
знич ка ко ло се ка, две друм ске са о
бра ћај ни це и две би ци кли стич ко
пе шач ке ста зе. Мост је про јек то ван 
за бр зи не пут нич ког же ле знич ког 
са о бра ћа ја до 160 km/h.

Циљ по се те гра ди ли шту је био да 
члан ство Ко мо ре стек не ја сан увид 
у тех но ло ги ју и на чин гра ђе ња но
вог ме тал ног мо ста пре ко Ду на ва 
у Но вом Са ду, као и про бле ма ти ку 
са ко јом се гра ди те љи сва ко днев
но су сре ћу у то ку ре а ли за ци је овог 
про јек та.

РЕ ГИ О НАл НИ
цЕН тАР СУ БО тИ цА

У ор га ни за ци ји Под сек ци је ди
пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра, 26. апри ла по се ће на је 
Бу дим пе шта у окви ру ма ни фе
ста ци је „Bu da pest 100“.

Чла но ви Ко мо ре из Ре ги о нал
ног цен тра Су бо ти ца по се ти ли су 
не ко ли ко исто риј ски ва жних згра да 
у Бу дим пе шти ко је ове го ди не сла
ве сто го ди на, од но сно, век по сто
ја ња. Tоком бо рав ка у Бу дим пе шти 
об и шли су не ко ли ко из у зет но за ни
мљи вих, ко је су у окви ру ове ма ни
фе ста ци је би ле отво ре не за јав ност. 
Та ко ђе су се упо зна ли са гра ди тељ
ским но ви на ма у Бу дим пе шти, као 
што је све же ре кон стру и са ни Ко шу
тов трг ис пред Ма ђар ског пар ла
мен та. Ор га ни за ци о ни од бор сма
тра да је по се та би ла вр ло успе шна 
и да су чла но ви има ли при ли ку да 

се упо зна ју са гра ди тељ ским на сле
ђем ва жног глав ног гра да на ма су
сед не зе мље, и да до би ју не ке иде
је у ко јем прав цу тре ба да се кре ће 
кон зе р ва то р ство и ре кон струк ци ја 
ста рих згра да и код нас.

РЕ ГИ О НАл НИ цЕН тАР НИШ

У пе ри о ду Од 21. до 28. фе бру а
ра 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 Ре ги о нал ног цен тра 
Ниш, одр жа на је у Вра њу ма
ни фе ста ци ја: „9. Ар хи е на ле“ 
– тра ди ци о нал на из ло жба Ре
ги о нал ног цен тра Ниш са пра
те ћим про гра мом. На отва ра њу, 
у пе так 21. при сут не су по здра
ви ли Да ни је ла Бан до вић, дипл.
инж.арх., ис пред ор га ни за ци
о них од бо ра, Не ла Ди ми три је
вић члан Град ског ве ћа Вра ња 
за ду же на за кул ту ру и Зо ран 
Сто је вић, пред сед ник Дру штва 
врањ ских ар хи те ка та. Из ло жбу 
је отво рио 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. 

„9. Ар хи е на ле“ ове је го ди не имао 
и две го сту ју ће из ло жбе: – „Ар хи
тек ту ра Ми ле ни ја и Дар ко Ма ру
шић“ и „Мо дер ни зам у Ср би ји“. 
Пр ва из ло жба је би ла по све ће на 
нај зна чај ни јем ар хи тек тон ском 
па ру у Ср би ји са ви ше не го зна чај
ним опу сом, док је дру га из ло жба 
би ла је дан од пра те ћих про гра
ма/про је ка та „Бе о град ске ин тер
на ци о нал не не де ље ар хи тек ту ре“ 
(БИ НА 2013.). До цент др Алек сан
дар Ке ко вић је врањ ској пу бли ци 
пред ста вио из ло жбу „Мо дер ни зам 
у Ср би ји“. Ре као је да је то ре зул тат 
ра да сту де на та ар хи тек тон ског фа
кул те та у Бе о гра ду, и да је то про
је кат у окви ру по кре та „do.co.mo.
mo.Sr bi ja“.

Ма ни фе ста ци ја је на ста вље на у 
по не де љак 24. фе бру а ра, пре да ва
њем Мар ка Сто ја но ви ћа, ди пло ми
ра ног исто ри ча ра умет но сти из Бе
о гра да, са те мом „Ар хи тек тон ско 
ур ба ни стич ке тран сфор ма ци је 
Вра ња у XX и XXI ве ку“.  

У уто рак 25. фе бру а ра одр жа но je 
пре да ва ње на те му „Врањ ска Ба
ња те рет про шло сти, ко рак ка бу
дућ но сти“ ко је су одр жа ле Та тја на 
Цвет ко вић и Да ни је ла Бан до вић, 
пред став ни це ЈП „За вод за ур ба ни
зам Вра ње“.  

По след ње пре да ва ње на ово го ди
шњем „Ар хи е на лу“ би ло је у сре ду 
26. а одр жао га је Дра ган Бр за ко
вић, дипл.инж.грађ. пред став ник 
фир ме „ЕСАЛ Ср би ја“. На те му но
вих тех но ло ги ја и ма те ри ја ла у 
гра ђе ви нар ству: „Си сте ми вен ти
ли са них fасада и кро во ва од ком
по зит це мен та“. 

Ма ни фе ста ци ју „9. Ар хи е на ле“ су 
по мо гли: Град Вра ње, РТВ Вра ње, 
те ле ви зи ја Фо кус и Га ле ри ја На
род ног му зе ја Вра ња.

Алек сан дар Ста мен ко вић, дипл. 
инж. арх. ди рек тор пред у зе ћа Qu a
del, одр жао је 28. мар та пре да ва ње 
„Ау то мат ска до ја ва по жа ра у по
слов ним и ин ду стриј ским објек
ти ма“, ина че про јек тант у овој обла
сти, али и раз вој ни ин же њер ко ји се 
овом про бле ма ти ком ба ви ви ше од 
20 го ди на. Ор га ни за тор пре да ва ња 
је би ла Под сек ци ја ди пло ми ра них 
ин же ње ра елек тро тех ни ке. 

Пла ном и про гра мом ра да Под
сек ци је ди пло ми ра них ин же ње
ра елек тро тех ни ке за 2014. го ди
ну пред ви ђен је низ ак тив но сти 
под на зи вом „По себ ни си сте ми из 
обла сти за шти те од по жа ра“. По вод 
за овај се ри јал је по де ла ових си
сте ма на ве де на у „Пра вил ни ку о 
по ла га њу струч ног ис пи та и усло
ви ма за до би ја ње ли цен це и овла
шће ња за из ра ду Глав ног про јек
та за шти те од по жа ра и по себ них 
си сте ма и ме ра за шти те од по жа
ра“ до нет од стра не МУПа Ре пу
бли ке Ср би је и об ја вљен у „Слу жбе
ном гла сни ку РС“, бр. 21/2012. Као 
пр ви до га ђај, у на ре че ном Пла ну 
и про гра му ра да, одр жа но је пре
да ва ње из обла сти елек тро тех ни
ке и то на те му „Ау то мат ска до ја ва 
по жа ра у по слов ним и ин ду стриј
ским објек ти ма”. У пр вом де лу пре
да ва ња, пре да вач је са же то али вр
ло са др жај но го во рио о основ ним 
еле мен ти ма си сте ма, ода би ру ис
прав них тех нич ких ре ше ња, ва же
ћим про пи си ма и стан дар ди ма из 
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ове обла сти ко ји ма се тре ба во ди ти 
при ли ком про јек то ва ња и из во ђе
ња, али и при ода би ру ин ста ла ци
о ног ма те ри ја ла и опре ме. Дру ги 
део пре да ва ња био је ори јен ти сан 
ка кон крет ним про јек тант ским за
да ци ма: ода би ру ис прав ног тех
нич ког ре ше ња и из ра ди по треб
них тек сту ал них, ну ме рич ких и 
гра фич ких при ло га, као оба ве зних 
де ло ва про јект не до ку мен та ци је. У 
то ку па у зе, а и то ком пре да ва ња, 
пре да вач Ста мен ко вић је од го ва
рао на кон крет на пи та ња и ди ле ме 
ко је су има ли при сут ни ко ле ге. По
ка за таљ да је за ово пре да ва ње вла
да ло ве ли ко ин те ре со ва ње је и тај 
што је го то во по ло ви на при сут них 
ин же ње ра до шла из дру гих гра до
ва Ре ги о на Ниш.

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 12. ма ја струч но пре да ва ње 
– „Елек трон ске ко му ни ка ци о
не мре же у стам бе ним и по слов
ним објек ти ма – струк тур но ка
бли ра ње: хро но ло ги ја стан дар да 
и ре ше ња за бу ду ће те ле ко му ни
ка ци о не сер ви се“, ко је је одр жао 
Вла ди мир Стан ко вић дипл.инж.
ел. При сут не је под се тио на за кон

ску и тех нич ку ре гу ла ти ву ко ја ре
гу ли ше област елек трон ских ко му
ни ка ци о них мре жа. У пр вом де лу 
пре да ва ња пре зен то ва ни су основ
ни прин ци пи при ли ком до но ше ња 
стан дар да и овла шће ним те ли ма за 
стан дар ди за ци ју у ICT обла сти (IE
EE, од но сно ISO, CE NE LEC, TIA). Опи
са на је хр о но ло ги ја стан дар да ко ји 
де фи ни шу ка те го ри је опре ме (3, 4, 
5, 5е, 6, 6а, 7, 7а, 8) са гла сно са тех
нич ким зах те ви ма апли ка ци ја де
фи ни са них стан дар ди ма од стра не 
IE EE (од 10Mbps до 40Gbps). Дру ги 
део пре да ва ња био је ори јен ти сан 
ка ICT ин фра струк ту ри ба зи ра ној 
на оп тич ким ме ди ју ми ма. На ја
вље не су бр зи не пре но са по да та ка 
до 400Gbps, по ред већ стан дар ди
зо ва них 40 и 100Gbps. Мул ти мод на 
влак на, чак и при „ма њим“ бр зи на
ма пре но са по да та ка (10Gbps), има ју 
зна чај на огра ни че ња у ду жи ни пре
но сног ме ди ју ма, али је у исто вре
ме ак тив на опре ма зна чај но јеф ти
ни ја. На осно ву на ве де ног, ло гич но 
је да је за ма ње си сте ме пре по ру
ка баш ова кав тип ин ста ла ци је, док 
су за ду же ка блов ске тра се је ди ни 
из бор син глмод на влак на. Сла бље
ње сиг на ла на овом ме ди ју му до

ста ма ње, што омо гу ћа ва ве ли ке ду
жи не ка блов ских тра са (чак до 40км 
за 100G). Циљ пре да ва ња је упо зна
ва ње струч не јав но сти са ва же ћим 
стан дар ди ма, ак ту ел ним и бу ду ћим 
ре ше њи ма у обла сти струк тур ног 
ка бли ра ња, од но сно елек трон ских 
ко му ни ка ци о них мре жа.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма
шин ских ин же ње ра ор га ни зо
ва ла је 30. ма ја од ла зак у Бор на 
ма ни фе ста ци ја: „Но ва то пи о ни
ца у ру дар ското пи о ни чар ском 
ба се ну Бор – Уво ђе ње са вре ме
них тех но ло шких про це са у Ру
дар ското пи о ни чар ском ба се ну 
Бор (РтБ Бор)“. 

РЕ ГИ О НАл НИ 
цЕН тАР КРА љЕ ВО

Да на 27. мар та 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 на 
је у са ли Ре ги о нал не при вред
не ко мо ре у Кра ље ву, три би на: 
„Про стор но уре ђе ње Го ча“. 
Мо де ра тор, Сла ви ша Ча ма гић, 
дипл.инж.арх. пред ста вио је 
План про стор ног уре ђе ња пла
ни не Гоч. По себ но је на гла сио 

зна чај ове пла ни не за цео ре ги
он у сми слу пр о спе ри те та Ре ги
о на Кра ље ва у свим обла сти ма. 
С об зи ром да је пла ни на Гоч из
ле ти ште ста нов ни ка Кра ље ва и 
са дру ге стра не ста нов ни ка Вр
њач ке Ба ње, код да ље ре а ли за
ци је про стор ног уре ђе ња дао се 
при о ри тет ски ја шким ста за ма 
ко је већ по сто је, и сме штај ним 
ка па ци те ти ма ко је би тре ба
ло из гра ди ти у под нож ју са
ме пла ни не. За тим је ак це нат 
дат на ре ви та ли за ци ју „Ри жи не 
пру ге“ чи ја тра са се вре ме ном 
на по је ди ним ме сти ма бит но 
оште ти ла, одр жа ва ње са мих 
ста за, из град њу до дат них сме
штај них ка па ци те та. 

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 овој пла ни ни са ре ла тив
но ма лом над мор ском ви си ном, а у 
од но су на дру ге пла ни не ко је има
ју раз ви је ни ји ту ри зам, из у зет ни су 
по тен ци ја ли за да љи раз вој ту ри
стич ких де сти на ци ја, с об зи ром да 
има ви ше па да ви на у то ку го ди не 
од оста лих пла нин скоту ри стич ких 
цен та ра. Да те су но ве иде је за да ље 
уна пре ђе ње ту ри зма на са мој пла
ни ни од чи јих при хо да би оба гра
да (Кра ље во и Вр њач ка Ба ња) има
ла еко ном ску ко рист.

У ор га ни за ци ји Под сек ци је ди
пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке одр жа но је 28. мар та пре
да ва ње:  „Кон цепт бе жич них 
мре жа ( WiFi IE EE 802.11)“. Пре
да ва ње је одр жа но 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 је са ма тех но ло ги ја бе
жич них мре жа у убр за ном успо
ну и зна чај на је за све гра не при
вре де. Пре да вач је об ја снио ко ји су 
ко ра ци у на пре до ва њу бе жич них 
мре жа, од го ва ра ју ћим уре ђа ји ма, 
њи хов до мет и бр зи на раз ме не ин
фор ма ци ја. Та ко ђе је об ја снио са му 
про це ду ру, као и зна чај за све ко ри
сни ке бе жич них ин тер нет услу га и 
раз ме на по да та ка у окви ру са мих 
пред у зе ћа. Де таљ но је об ја снио ко је 

су пред но сти а и не до ста ци ко ри
шће ња бе жич не мре же. Еко ном ска 
оправ да ност, из во ђач ка по јед но
ста вље ност ин ста ли ра ња ова кве 
мре же ко ри сни ци ма. Оче ки ва ни 
ре зул тат је про ши ре ње зна ња про
јек та на та, из во ђа ча и ко ри сни ка 
ове тех но ло ги је, упо зна ва ње са ва
же ћим стан дар ди ма и про пи си ма 
и рас по ло жи вој опре ми 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.

Струч на по се та – „Па мет на згра
да по кон цеп ту ’Zerо energy hоuse’, 
фа бри ка „Елек тро ват“ у Чач ку, до
го ди ла се 4. апри ла у ор га ни за ци ји 
Под сек ци је ди пло ми ра них ин же
ње ра ар хи тек ту ре.

Обје кат „Елек тро ват“ је из гра ђен 
по нај стро жим тех нич ким и тех но
ло шким зах те ви ма, а по кон цеп ту 
„зе ле не па мет не и по слов ноеду
ка тив не згра де“ ко ја за гре ја ње и 
кли ма ти за ци ју ко ри сти об но вљи
ве из во ре енер ги је. Пре зен та ци ји 
је при су ство ва ло 25 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 ове ин же њер ске по ду хва те сво јих 
ко ле га ко ји су из ве ли ове ра до ве.

Циљ ове по се те је упо зна ва ње ин
же ње ра са из град њом обје ка та, но
вим си сте ми ма и на чи ни ма град
ње, ко ја је из ве де на по нај стро жим 
тех нич ким и тех но ло шким зах те
ви ма за на мен ску вр сту про из вод
ње у са мом про из вод ном објек ту.

Подсекцијa ди пло ми ра них гра
ђе вин ских ин же ње ра ор га ни зо
ва ла је струч ну по се ту под име
ном: „Градилиш тe Ха ле спор то ва 
у Кра ље ву – ис ку стве ни при лаз“. 
По се та је одр жа на 7. апри ла. С об
зи ром да је град Кра ље во има ло 
ма лу ха лу спор то ва, ко ја је ина че 
пре ма вре ме ну град ње до тра ја ла, 
но ва Ха ла спор то ва ће у мно го
ме до при не ти одр жа ва њу ра зних 
спорт ских так ми че ња, кул ту р них 
ма ни фе ста ци ја, при пре ма спор ти
ста за так ми че ња – уто ли ко је ве
ћи зна чај са мог зда ња за ово под
руч је. Пре зен та ци ју град ње Ха ле 
спор то ва са пра те ћом ин фра струк
ту ром по се ти о ци ма је пред ста вио 
Не над Не рић, дипл.инж.грађ. ко ји 
је ујед но и пред став ник Ин ве сти
то ра. Пред ста вље на је ком плет на 

ме то до ло ги ја из град ње објек та, 
као и тех но ло ги ја град ње истог са 
свим ње го вим тех нич ким ка рак
те ри сти ка ма. Обје кат се свр ста ва 
у „Б“ ка те го ри ју eнергет ског раз ре
да, с об зи ром да је ње го ва из град
ња за по че та пре усва ја ња За ко на о 
енер гет ској ефи ка сно сти. Пре зен
та ци ји је при су ство ва ло 43 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 ове ин же њер ске по ду хва
те сво јих ко ле га ко ји су из во ди ли 
и још из во де ра до ве на овом ве ле
леп ном зда њу.

Струч на по се та: „Ау то пут Бе о
градЈу жни Ја дран, де о ни ца До
њи Ба ња ни – та ко во –Пре љи на“ 
одр жа на је 11. апри ла у ор га ни за
ци ји Под сек ци је ди пло ми ра них 
гра ђе вин ских ин же ње ра. На ме на 
aутоп утa Бе о градЈу жни Ја дран, у 
на ро ду по знат не тач ним име ном 
„Ко ри дор 11“ је рас те ре ће ње са о
бра ћа ја на Ибар ској ма ги стра ли и 
бр жа пут 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 ау то пу та и пра те
ћих обје ка та на овој де о ни ци, пред
ста вио је Го ран Ду њић, дипл.инж. 
грађ., је дан од чла но ва Над зор ног 
ор га на на овим ра до ви ма. Уго вор 
је ме ђу на род ног ка рак те ра и скло
пљен је са Азер беј џа ном, као но си
о цем по сла за ову де о ни цу, док су 
срп ске фир ме ко је из во де ра до ве у 
ста ту су по ди зво ђа ча ра до ва. Та ко
ђе је пред ста вље на ком плет на ме
то до ло ги ја из град ње ау то пу та, са да 
већ на по је ди ним де о ни ца ма у за
вр шној фа зи (ас фал ти ра не обе тра
ке на по чет ку ове де о ни це у ду жи
ни око 5 ки ло ме та ра, за тим петљa 
код ба зе Та ко во чи ји је при лаз ас
фал ти ран у ду жи ни око 5 км, и при
лаз пе тљи Пре љи на где су ас фал ти
ра не обе тра ке у ду жи ни од 6 км). 
Пре зен та ци ји је при су ство ва ло 46 
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 ове ин же њер
ске по ду хва те сво јих ко ле га и ова ко 
рет ку ка пи тал ну ин ве сти ци ју.

Сло бо дан Пе шић, дипл. инж.ел. 
одржано је 30. маја предавање: „Са
те лит ске те ле ко му ни ка ци је ( 40. 
го ди на Зе маљ ска са те лит ска ста
ни ца Ива њи ца)“, ко је је ор га ни

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра ор га ни зо ва ла је од ла зак у Бор на ма ни фе ста ци ју 
„Но ва то пи о ни ца у ру дар ско-то пи о ни чар ском ба се ну Бор – Уво ђе ње са вре ме них тех но ло шких про це са
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зо ва ла Под сек ци ја ди пло ми ра них 
ин же ње ра елек тро тех ни ке. Пре да
вач је де таљ но из нео ре ле вант не 
по дат ке у сми слу ко мер ци јал не 
до би ти, као и у ква ли те ту и бр зи
ни сиг на ла у те ле ко му ни ка ци ја ма. 
Та ко ђе је об ја снио са му про це ду
ру ода ши ља ња и при је ма сиг на ла, 
зна чај за ко ри сни ке ин фор ма ци о
них и те ле ко му ни ка ци о них услу
га. Де таљ но је об ја снио по тре бу ове 
обла сти за пра ће њем свих де ша ва
ња у из у зет но бр зом на пре до ва њу 
са ме тех но ло ги је као и пра те ћих 
стан дар да. У скло пу пре да ва ња 
при ка зан је филм ком плет не из
град ње објек та зе маљ ске са те лит
ске ста ни це у Ива њи ци, за тим из
град њу дру ге ста ни це, ште те ко је су 
на не те бом бар до ва њем оба објек
та и ан те на, за тим њи хо ву по прав
ку и вре ме тра ја ња исте. Чла но ви 
Ко мо ре су се упо зна ли са те мом 
пре да ва ња. Са гле да ва ње про бле
ма . Пре глед рас по ло жи вих уре ђа ја 
и опре ме. Раз ме на ис ку ста ва у на
ве де ној обла сти. 

РЕ ГИ О НАл НИ цЕН тАР
КО СОВ СКА МИ тРО ВИ цА

У ам фи те а тру Тех нич ко на уч
ног фа кул те та одр жа но је пре
да ва ње „Ма ле хи дро е лек тра
не – од иде је до ре а ли за ци је“ 
у ор га ни за ци ји Под сек ци је ди
пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке Ре ги о нал ног цен
тра Кра ље во. Пре да ва ње је 
одр жа но 24. апри ла и то по пр
ви пут на тим про сто ри ма као 
ак тив ност Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је. Пре да ва ње је би ло на 
те му ко ја је вр ло ак ту ел на за 
це ло под руч је Ср би је, а на ро
чи то за тај крај где има ју про
бле ма са снаб де ва њем елек
трич ном енер ги јом.

Пре да ва ње је би ло на ме ње но 
свим тех нич ким стру ка ма. Пре
да вач је об ја снио су шти ну и мо
гућ но сти ра да ми ни хи дро е лек
тра на, по тре бе њи хо ве да се што 
пре им пле мен ти ра ју у са му при
вре ду као из вор БИО елек трич не 
енер ги је. Де таљ но је при ка зао и 

об ја снио по треб не ко ра ке ка ре
а ли за ци ји ми ни хи дро е лек тра
не, од иде је до ре а ли за ци је. Та ко
ђе је об ја снио са му про це ду ру, са 
свим ма на ма и те шко ћа ма као и 
њи хо вим ре ше њи ма за пре ва зи
ла же ње у при ба вља њу ком плет не 
по треб не до ку мен та ци је за до би
ја ње гра ђе вин ске до зво ле за ње
ну из град њу. Де таљ но је об ја снио 
сле де ће ко ра ке ко је је нео п ход но 
пред у зе ти код са ме ње не из град
ње. Еко ном ска оправ да ност, ула
га ња у са му ин ве сти ци ју, пе ри од 
от пла те, као и пу шта ње у по гон 
исте, та ко ђе је ис так ну то. Пре да
ва њу је при су ство ва ло 21 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 ак ту ел ну те му.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же
ње ра елек тро тех ни ке Ре ги о нал ног 
цен тра Кра ље во ор га ни зо ва ла је 5. 
ма ја у Ко сов ској Ми тро ви ци пре
да ва ње: „тех но ло ги ја по ста вља ња 
под зем них ин ста ла ци ја без ко па
ња“, ко је је одр жао проф. др Сло бо
дан Бје лић, дипл. инж.ел. Про фе сор 
Бје лић је об ја снио и при ка зао лин
ко ве на ин тер не ту ода кле је пре у
зео про пи се и стан дар де, ко ји на жа
лост ни су пре ве де ни на наш је зик. 
Кон ста то ва но је да на жа лост још 
увек Ин сти тут за стан дар ди за ци ју 
РС ни је ре гу ли сао и про пи сао при
ме ну кон крет них стан дар да и про
пи са за све тех нич ке стру ке, а ко ји 
би се тре ба ли већ при ме њи ва ти у 
фа зи из ра де про јект но тех нич ке до
ку мен та ци је, као и у фа зи гра ђе ња 
свих обје ка та. За са да се стан дар
ди при ме њу ју се лек тив но из опав
да них и ну жних раз ло га. Чла но ви 
Ко мо ре су се упо зна ли са те мом 
пре да ва ња. Са гле да ва ње про бле
ма . Упо зна ва ње струч не јав но сти 
са ре ал ним усло ви ма и ин же њер
ским при сту пи ма при ли ком при
ме не аде кват них про пи са и стан
дар да у про јек то ва њу и из во ђе њу 
свих обје ка та, без за кон ске уре ђе
не ре гу ла ти ве од стра не над ле жних 
ин сти ту ци ја за ову област. Раз ме на 
ис ку ста ва у на ве де ној обла сти. Оче
ки ва ни ре зул тат је про ши ре ње зна
ња про јек та на та и из во ђа ча ра до
ва о при ме ни по је ди них стан дар да 
и про пи са ко ји су рас по ло жи ви за 

пре у зи ма ње са ра зних ино стра них 
лин ко ва пре ма аде кват ним обла
сти ма у од го ва ра ју ћим стру ка ма, 
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 и са
ме из град ње обје ка та. Циљ је да се 
бар де ли мич но кре не са при ме ном 
од го ва ра ју ћих европ ских стан дар
да и про пи са.

Дра гу тин Де дић, дипл.маш.инж. 
одр жао је у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
29. ма ја, пре да ва ње: „тех но ло ги ја 
по ста вља ња под зем них ин ста ла
ци ја без ко па ња“ у ор га ни за ци ји 
Под сек ци је ди пло ми ра них ма шин
ских ин же ње ра Ре ги о нал ног цен
тра Кра ље во. Пре да вач ука зао на 
мо гућ ност по ста вља ња свих под
зем них ин ста ла ци ја, без по тре бе 
за ис ко пом ро во ва, ко је у мно гим 
слу ча је ви ма под ра зу ме ва, пре ко
па ва ње са о бра ћај ни ца, же ле знич
ких тра са, тро то а ра, по ла га ње ин
ста ла ци ја ис под ко ри та ре ка, већ 
по ста вље них обје ка та и мно го још 
раз ли чи тих слу ча је ва где се из и
ску је ве ћи фи нан сиј ски тро шко ви 
као и мно го ду же вре ме за њи хо во 
по ста вља ње, као и вра ћа ње тра се у 
пр во би тан по ло жај. Ин же њер Де
дић је об ја снио и при ка зао пред
но сти ова квог на чи на по ста вља ња 
ин ста ла ци ја у ро во ве, без по тре бе 
за њи хо вим ис ко пом, чи ме се скра
ћу је уте о шак вре ме на за из во ђе ње 
њи хо вих ра до ва, ка и вр ло бит не 
фи нан сиј ске став ке. Уво ђе њем ове 
но ве тех но ло ги је, из бе га ва се за у
ста вља ње са о бра ћа ја, ако су у пи та
њу са о бра ћај ни це, као и по тре ба за 
раз би ја њем афал та и по нов ног ас
фал ти ра ња са о бра ћај ни ца, тро то а
ра, а на ро чи то у же ле знич ком са о
бра ћа ју, где су при прем ни ра до ви 
вр ло ком пли ко ва ни. Чла но ви Ко
мо ре су се упо зна ли са те мом пре
да ва ња. Све о бу хват но са гле да ва ње 
до са да шњег на чи на из во ђе ња ових 
ра до ва. Упо зна ва ње про јек та на та и 
из во ђа ча ра до ва са но вом ме то дом 
по ста вља ња ин ста ла ци ја ис под ау
то пу те ва и оста лих са о бра ћај ни ца, 
же ле знич ких пру га, во до то ко ва без 
рас ко па ва ња и са пра ће њем за да
тог па да, од но сно ни ве ле те ин ста
ла ци ја. Пре не то је ис ку сто при
ме ном ове ме то де на прак ти чан 
на чин, пу тем ви део фил ма са ме

то до ло ги јом из во ђе ња ра до ва са 
кон крет них гра ди ли шта.

Под сек ци је ди пло ми ра них ин же
ње ра елек тро тех ни ке Ре ги о нал ног 
цен тра Кра ље во ор га ни зо ва ла је 3. 
ју на пре да ва ње: „Па мет не елек
трич не ин ста ла ци је у функ ци ји 
енер гет ске ефи ка сно сти“, ко је је 
одр жао Пе ри ца Лу ко вић. дипл.инж.
ел. Пре да вач је при сут не упо знао са 
нај но ви јим тех нич ким до стиг ну ћи
ма из обла сти ау то ма ти за ци је стам
бе них обје ка та. Из нео је пред но сти 
ау то ма ти за ци је свих кућ них апа ра
та пре ко елек трич них ин ста ла ци ја, 
њи хо ву пред ност, ако и ег зат не по
дат ке око уште де елек трич не енер
ги је уво ђе њем про грам ског на чи на 
ко ри шће ња по је ди них апа ра та. Та
ко ђе је ука зао на са вре ме не трен
до ве и по тре бе уште де елек трич не 
енер ги је уво ђе њем кон тро ле ра да 
кућ них апа ра та пу тем па мет них 
елек трич них ин ста ла ци ја. Чла но
ви Ко мо ре су се упо зна ли са нај но
ви јим тех нич ким до стиг ну ћи ма из 
обла сти ау то ма ти за ци је стам бе них 
обје ка та. По се бан део пре да ва ња се 
од но сио на енер гет ску ефи ка сност 
стам бе них и по слов них обје ка та са 
аспек та елек тро ин ста ла ци ја. Ука
за но је на по тре бе са вре ме них трен
до ва град ње ко ји зах те ва ју енер гет
ски ефи ка сне објек те, а са мим тим 
све ин ста ла ци је мо ра ју да за до во
ље но ве про пи се ко ји има ју за циљ 
из град њу ква ли тет ни јих обје ка та. 
Та но ва ре ше ња су пре до че на про
јек тан ти ма и из во ђа чи ма елек тро 
ин ста ла ци ја ко ји су при су ство ва ли 
овом пре да ва њу.

РЕ ГИ О НАл НИ
цЕН тАР ВА љЕ ВО

Тро ји ца ди пло ми ра них ин
же ње ра тех но ло ги је проф. мр 
Ми лан Са мар џи ја, проф др Ра
до слав Ми ћић и проф др Слав
ко Фи ли по вић, одр жа ли су 28. 
мар та пре да ва ње са те мом „Об
но вљи ви из во ри енер ги је из 
по љо при вред не и пре храм бе
не де лат но сти – био го ри ва“.

Пре да ва ње је ор га ни зо ва ла Под
сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње
ра оста лих тех ни чих стру ка. То ком 

пре да ва ња при сут ни чла но ви Ко
мо ре упо зна ти су са нео п ход но шћу 
ко ри шће ња го ри ва из об но вљи вих 
из во ра. Об ја шње ни су по ступ ци до
би ја ња би о га са, пе ле та и би о ди зе
ла из об но вљи вих из во ра, од но сно 
од нус про ду ка та по љо при вред не и 
пре храм бе не ин ду стри је, од но сно 
из биљ ног по ре кла. При сут ни су 
упо зна ти са мо гу ћим бе не фи ти ма 
ова кве про из вод ње енер ге на та, од
но сно пред но сти ма упо тре бе би о го
ри ва са еко ло шког аспек та и пред
ста вље на им је по сто је ћа за кон ска 
ре гу ла ти ва.

РЕ ГИ О НАл НИ
цЕН тАР КРА ГУ ЈЕ ВАц

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра ар хи тек ту ре ор га ни зо
ва ла је 21. фе бру а ра пре да ва
ње: „Ар хи тек ту ра енер гет ски 
ефи ка сних обје ка та“. У пр вом 
де лу пре да ва ња пред ста вље ни 
су ре а ли зо ва ни ар хи тек тон ски 
про јек ти из ин тер на ци о нал
не прак се ко ји су из ве де ни са 
ин те гри са ним си сте ми ма за 
снаб де ва ње, ра ци о на ли за ци
ју и спре ча ва ње ат мос фер ских 
ути ца ја на објек те ко ји су би ли 
пред мет пре зен та ци је. У овом 
де лу пре да ва ња пред ста вље
ни су при ме ри еко пар ко ва као 
де ло ва ур ба них град ских струк
ту ра, при ме ри јав них обје ка та, 
као и при ме ри ре а ли зо ва них и 
сер ти фи ко ва них по слов них и 
стам бе них обје ка та. У дру гом 
де лу пре да ва ња пред ста вљен је 
кон цепт ку ће нул те це не енер
ги је. Си му ла ци јом у софт ве ру за 
енер гет ску ана ли зу по ка за но је 
ко ли ко је фо то на пон ских па не
ла у ком би на ци ји са раз ли чи
тим ме то да ма тер мич ке изо ла
ци је по треб но ин ста ли ра ти на 
ку ћу да би по ста ла ку ћа нул те 
це не енер ги је. Циљ пре да ва ња 
је из ме ђу оста лог био и упо зна
ва ње струч не јав но сти са про
гра мом за енер гет ску ана ли зу 
Energy Plus, ко ји се мо же ко ри
сти ти у про јек то ва њу обје ка та 
и као по моћ ни алат при ин ве
сти ци ја ма. 

Пре ма пла ни ра ним ак тив но сти
ма у овој го ди ни, Ре ги о нал ни од бор 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у Кра
гу јев цу, по пе ти пут уче ству је као је
дан од по кро ви те ља Сај ма гра ђе ви
нар ства и еко ло ги је, ко ји је одр жан 
од 6. до 8. мар та на град ском сај ми
шту „Шу ма ди ја са јам“. Не по сред ни 
ре а ли за тор са јам ског на сту па би ла 
је Под сек ци ја ди пло ми ра них гра
ђе вин ских ин же ње ра. Ре ги о нал ни 
од бор је усво јио иде ју да се ода бе ре 
те ма и мо то под ко јим би ове го ди
не би ле пред ста вље не ак тив но сти 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је од но
сно ак тив но сти ре ги о нал них од бо
ра Ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац, 
а у ци љу про мо ци је Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је. При хва ће ни/ре а ли
зо ва ни мо то је гла сио „Про јек то ва
ње си сте ма за ко ри шће ње об но вљи
вих из во ра енер ги је (Сун це и во да) 
и очу ва ње жи вот не сре ди не“. Као 
спон зор за ку па за јед нич ког штан
да на овој са јам ској ма ни фе ста ци ји 
би ло је стру ков но удру же ње Гра ђе
вин ски кла стер Шу ма ди је и По мо
ра вља из Кра гу јев ца. На све ча ном 
отва ра њу у при су ству ве ли ког бро ја 
чла но ва Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је, из ла га ча, го сти ју и пред став ни
ка ме ди ја, увод но из ла га ње имао је 
Гли гор Обре но вић, дипл.инж. грађ. 
пот пред сед ник Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, ко ји је на гла сио зна чај 
ова кве ма ни фе ста ци је и чи ње ни
цу да је Ко мо ра по пе ти пут по кро
ви тељ сај ма у Кра гу јев цу. Штанд 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је био је 
отво рен за све по се ти о це сај ма. По
де ла ре клам ног ма те ри ја ла, „Гла
сни ка“ и пру жа ње ин фор ма ци ја о 
струч ним ис пи ти ма, ли цен ца ма, и 
оста лим пи та њи ма од ин те ре са за 
чла но ве Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је, би ла је ин тен зив на и ефи ка сна 
то ком свих са јам ских да на. 

Пре да ва ње: „Си стем цен трал
ног гре ја ња и аспект енер гет ске 
ефи ка сно сти у фа зи од идеј ног 
ре ше ња до пре да је си сте ма ко
ри сни ку“, одр жа но је 26. мар та у 
ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло
ми ра них ма шин ских ин же ње ра. 
Пре да вач је на по чет ку уче сни ке 
де таљ но упо знао са основ ним пој
мо ви ма и тер ми но ло шким од ред
ни ца ма, ко је се ко ри сте у обла сти 
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тер мо тех ни ке, а бли же у обла сти 
со фи сти ци ра них тер мо тех нич ких 
си сте ма цен трал ног гре ја ња и у 
обла сти енер гет ске ефи ка сно сти. 
Ис так ну та је њи хо ва зна чај ност у 
струч ном ко му ни ци ра њу. Из ло же
не су тех нич ке, тех но ло шке, енер
гет ске и еко ном ске спе ци фич но сти 
ко је ре дов но пра те со фи сти ци ра не 
тер мо тех нич ке си сте ме цен трал
ног гре ја ња у свим фа за ма, од иде
је до ре а ли за ци је, а по том и кроз 
екс пло а та ци ју у рад ном ве ку. При
сут ни су ак тив но уче ство ва ли то
ком пре да ва ња, по ста вља ли су пи
та ња, ко мен та ри са ли из ло же но и 
раз ме њи ва ли ис ку ства из прак се 
чи ме је дат кон кре тан до при нос 
кван ти та тив ном и ква ли та тив ном 
уна пре ђе њу по сто је ћих те о риј ских 
зна ња, сти ца њу но вих са зна ња, 
уме ћа и ве шти на, као пред у сло
ва за уна пре ђе ње прак тич ног ра
да од го вор них про јек та на та и из
во ђа ча ра до ва. 

У ор га ни за ци ји Под сек ци је ди
пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра ре а ли зо ва на је 11. апри ла 
струч на по се та ау то пу ту „Бе о град
Ју жни Ја дран, де о ни ца До њи Ба
ња ни – та ко во – Пре љи на“. Де ле га
ци ја ко ју су чи ни ли пред став ни ци 
свих под сек ци ја из на шег ре ги о на 
ову je по се ту ре а ли зо ва ла са Ре ги
о нал ним цен тром Кра ље ва. Пред
став ник ин ве сти то ра је у свој ству 
до ма ћи на упо знао при сут не 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. Пред мет на 
тра са пред ста вља вр ло зна ча јан 
про је кат у окви ру Ко ри до ра 11. Ка
рак тер тра се, сло же ност про бле ма 
гра ђе ња у свим фа за ма ре а ли за ци
је про јек та и ве ли ка ва ри ја бил ност 
обје ка та по ме ну то гра ди ли ште свр
ста ва у ред тре нут но нај зна чај ни
јих, што у по гле ду фи нан си ја, што у 
по гле ду спе ци фич но сти гра ђе ња. 

Сам обје кат пред ста вља пр ву од 
три ета пе при па да ју ћег де ла Ко ри
до ра 11 ло ци ра ног це лом тра сом у 
Ср би ји. Пред мет на ло ка ци ја је због 
са ме мор фо ло ги је те ре на и ње го
вог ге о те хич ког са ста ва зах те ва ла 
ве ли ку ва ри ја бил ност пре вас ход но 
у пр о јек то ва њу, а нај зах тев ни ја је 
у фа зи гра ђе ња. 

На по ме ну том гра ди ли шту ин
же ње ри су упо зна ти ско ро са свим 
про це ду ра ма и про бле ми ма ре а
ли за ци је ве ли ких обје ка та, од про
јек то ва ња, екс про при ја ци је до ис
кљу чи во ин же њер ских про бле ма, 
тех но ло ги јом гра ће ња 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 ак тив но сти 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.

Пре да вач Го ран Сте па но вић одр
жао је пре да ва ње са те мом „При
ме на но вих тех но ло ги ја у при
ку пља њу про стор них по да та ка“, 
у ор га ни за ци ји Под сек ци је ди
пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка. Пре да ва ње је 
одр жа но 29. апри ла на ко ме је пре
да вач при сут ни ма кроз пре зен та
ци је пред ста вио низ уре ђа ја (сен
зо ра) за при ку пља ње те рен ских 
по да та ка, софт ве ре за њи хо ву об
ра ду и при ла го ђа ва ње за ко ри шће
ње од стра не дру гих ин же њер ских 
стру ка. При ка за ни су уре ђа ји од 
ни воа руч них ла сер ских да љи но
ме ра пре ко ла сер ских ске не ра до 
ра зних вр ста са те лит ских сни ма
ка. Као по себ на пре зен та ци ја пред
ста вље на је но ва ге не ра ци ја бес пи
лот них ле те ли ца за но ше ње ра зних 
вр ста сен зо ра (ка ме ра, ла сер ских 
ске не ра, тер мо ка ме ра и слич но) 
ко је су пра во ре ше ње за све вр сте 
ин спек циј ских над зо ра не при сту
пач них ме ста на гра ђе вин ским 
објек ти ма.

РЕ ГИ О НАл НИ
цЕН тАР чА чАК

Тра ди ци о нал ни скуп „Да ни ин
же ње ра“ Ре ги о нал ног цен тра 
Ча чак, пе ти по ре ду, одр жан је 
28. мар та у Зе ле ној са ли Елек
тро ди стри бу ци је Ча чак, док је 
„Ве че ин же ње ра“ ор га ни зо ва
но на Ви ди ков цу хо те ла „Шу
ма ди ја“ у Гор њем Ми ла нов цу, 
у су бо ту 29. мар та.

При јат но дво днев но оку пља
ње ин же ње ра свих стру ка, ко ји су 

28. и 29. мар та има ли при ли ку да 
чу ју за ни мљи ве пре да ва че на не
ко ли ко ак ту ел них те ма. Основ на 
те ма 5. Да на Ин же ње ра Ре ги о нал
ног цен тра Ча чак, ко ја је оку пи ла 
и ко ле ге из не по сред ног ком ши
лу ка, од но сно, ре ги о нал них цен
та ра Кра гу јев ца и Ва ље ва, би ла је 
еду ка ци ја ин же ње ра свих стру ка. 
Та ко су об ра ђе не сле де ћа под руч
ја – ди ги тал на те ле ви зи ја, ан ти е
ро зив на за шти та сли ва и па нел
ди ску си ја о при ме ни пра вил ни ка 
о енер гет ској ефи ка сно сти згра да. 
Кон крет но пре да ва ња су но си ла 
сле де ће на зи ве и пре да ва че: Ди ги
тал на те ле ви зи ја и оче ки ва ња ко
ри сни ка – мр Бо жи мир Ми шко вић, 
дипл. инж.ел. Школ ски при мер ан
ти е ро зив ног уре ђе ња јед ног сли ва 
– Ми лош Ба та ло, дипл.грађ.инж. и 
При ме на Пра вил ни ка и ис ку ства 
у енер гет ској ефи ка сно сти – Ива
на Је ли ћа, дипл.инж.маш. Сва три 
пре да ва ња об ја вљу је мо у Ру бри ци 
– СТРУЧ НИ РА ДО ВИ.

Ина че, рад ни део ово го ди шњих 
„Да на ин же њер“а у Чач ку, отво рен 
је при год ним по здрав ним ре чи
ма и пре гле дом спро ве де них ак
тив но сти Ре ги о нал ног цен тра Ча
чак у про шлој и Пла на за те ку ћу 
го ди ну. 

У су бо ту 29. мар та, Скуп је на ста
вљен до бро по се ће ним и од лич но 
ор га ни зо ва ним тра ди ци о нал ним 
дру же њем под на зи вом „Ве че ин
же ње ра“ на Ви ди ков цу хо те ла „Шу
ма ди ја“ у Гор њем Ми ла нов цу. Би ла 
је то до бра при ли ка за про мо ци ју 
Ко мо ре и по ве зи ва ње ин же ње ра 
са овог под руч ја. У ве о ма ве се лој 
ат мос фе ри ко ле ге из Ре ги о нал
них од бо ра Кра ље ва и Кра гу јев ца 
су ис ко ри сти ле при ли ку да се у не
фор мал ном дру же њу ин фор ми шу 
о ак тив но сти ма ре ги о нал ног цен
тра Ча чак. 

Мр Ти хо мир Об ра до вић, дипл.
инж.арх.спец. и пред сед ник Ко ми
си је за ин фор ми са ње Управ ног од
бо ра ИКС одр жао је 4. апри ла пре
да ва ње са те мом „Ста ре срп ске 
ку ће као гра ди тељ ски под сти
цај – ку ће Бо же Пе тро ви ћа – трај
не вред но сти на род ног не и мар
ства“. На зив те ме у се би са др жи 
три те мат ске це ли не, ко је је пре

да вач ус пео да, на се би свој ствен 
на чин, ме ђу соб но по ве же и при
ка же њи хо ву ме ђу за ви сност. Циљ 
пре да ва ња био је да се ин же ње ри, 
раз ли чи тих стру ка, за ин те ре су ју 
за ри зни цу на род ног гра ди тељ ства 
при ка за ну из ме ђу оста лог и кроз 
успе шне при ме ре из гра ђе них ку ћа 
по про јек ти ма про фе со ра Пе тро ви
ћа. Тра ди ци о на лан на чин гра ђе
ња огле дао се у јед но став но сти као 
из ра зу трај не вред но сти. Ко ри сти
ли су се ма те ри ја ли из не по сред
ног окру же ња, а фор ма објек та је 
би ла усло вље на пре све га ка рак
те ри сти ка ма ре ље фа и кли ме. Чвр
сти те ме љи, ка мен, зе мља, ка сни
је опе ка, трем, окућ ни ца, ог њи ште 
и оџак. Кров у за ви сно сти од кра
ја, под оштрим угло ви ма та мо где 
има ви ше па да ви на и бла же за ко
ше них у рав ни чар ским пре де ли
ма. Ку ће бе ху ле пе, то пле и здра ве, 
пре по зна тљи ве по јед но став но сти, 
бо ји зи до ва, об ли ку ка пи ја, про зо
ро, бу на ра, ва ја та. „Не у ки“ гра ди
те љи при ка за ли су сво је мај стор
ско уме ће и гра ди тељ ски осе ћај за 
склад не про пор ци о нал не од но се, 
ко ри сте ћи ме ре гра ђе ња као што 
су ла кат, сто па, па лац.

Ку ћа као нај зна чај ни ји обје кат 
на род ног гра ди тељ ства по слу
жи ла је као У те жњи за кон ти ну
и те том гра ди тељ ске тра ди ци је и 
чу ва ња од за бо ра ва, проф. Бо жа 
Пе тро вић по ку ша ва да ожи ви ау
тох то не гра ди тељ ске вред но стии. 
Ожи вља ва их ар хи тек ту ром сво јих 
обје ка та. Ау тор при ка зу је стам бе не 
об је ка те на про сто ру из ме ђу Љи
га и Го рев ни це, ре а ли зо ва не пре
ма про фе со ро вим про јек ти ма или, 
про јек ти ма „ста рог мај сто ра“, ка ко 
ау тор пре да ва ња на зи ва проф. Бо
жа Пе тро вић. Де ла Бо же Пе тро ви
ћа оди шу ја сном функ ци о нал ном 
ор га ни за ци јом про сто ра са пре по
зна тљи вим ре ги о нал ним ка рак те
ри сти ка ма и осе ћа јем при пад но
сти том ме сту. 

Про фе сор Бо жи дар Бо жа Пе тро
вић ше сти је но си лац нај ве ћег при
зна ња Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
– На гра де за жи вот но де ло.

Пре да ва ње „Из ра да ка та стра 
не по крет но сти на при ме ру гра
да Ужи ца“ одр жао је Го ран Мак

си мо вић, дипл.инж.ге од. 23. ма
ја. Ор га ни за тор пре да ва ње би ла 
је Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра оста лих тех нич ких стру
ка. Пре да ва ње је одр жа но у Ужи цу. 
Из ра да ка та стра не по крет но сти за 
град Ужи це за по че то је 1987. го ди
не ае рофо то гра ме триј ским сни
ма њем ка та стар ске оп шти не Се вој
но и Ужи це.

На осно ву овог пре ме ра на пра
вљен је ди ги тал ни ка та стар ски 
план и ба за по да та ка вла сни штва 
не по крет но сти на осно ву ка та стар
ског пре ме ра. У то ку 1994. го ди не 
по че ло је из ла га ње на јав ни увид 
ка та стар ске оп шти не Се вој но и оно 
је за вр ше но 1996. го ди не. Ка та стар 
не по крет но сти за ову оп шти ну ни
је по твр ђен јер је до шло до про ме
не за кон ске ре гу ла ти ве. Та ко ђе је 
у пе ри о ду од 1994. го ди не вр ше на 
до пу на пре ме ра за ка та стар ску оп
шти ну Ужи це, где су сни мље не све 
про ме не на те ре ну ко је су на ста ле 
у пе ри о ду од 1987. го ди не до 1994. 
го ди не. 

Ба ве ћи се све ви ше овим пр о
бле мом Слу жба за ка та стар не по

крет но сти Ужи це уви ђа и све ви ше 
ве ру је у оправ да ност сво је иде је и 
по чи ње бор бу на све мо гу ће, до зво
ље не, на чи не да се ство ри за кон
ски основ за ова кав на чин из ра де 
ка та стра не по крет но сти на осно
ву КА ТА СТАР СКОГ ПРЕ МЕ РА. Увек 
су би ли спрем ни да у окви ру Ре
пу блич ког ге о дет ско за во да, над
ле жног ми ни стар ства, пре зен ту ју 
сво ју иде ју и да об ја сне шта би тре
ба ло за кон ски до ра ди ти. У по чет ку 
је би ло ма ло не по ве ре ња, али ка ко 
је вре ме про ла зи ло до ла зи се до са
зна ња да је ово од лич но ре ше ње за 
ова кав на чин из ра де ка та стра не
по крет но сти... 

И на по кон у сеп тем бру 2009. го
ди не усва ја се За кон о др жав ном 
пре ме ру и ка та стру у ко ме су са др
жа не из ме не за ко је се Слу жба за 
ка та стар не по крет но сти Ужи це. 

У ди ску си ји, ко ја се раз ви ла по
сле одр жа не пре зен та ци је, уче сни
ци су се сло жи ли да је ово јед но 
ко ри сно и на да све прак тич но ре
ше ње, ко је би убу ду ће тре ба ло да се 
при ме њу је, јер је у За ко ну то обез
бе ђе но.   ■

 „Да ни ин же ње ра“ Ре ги о нал ног цен тра Ча чак, пе ти по ре ду, 
одр жан је 28. и 29. мар та – стручни део у оквиру кога је одржано 
неколико изузетно занимљивих предавања, док је „другарско вече“ 
било на Ви ди ков цу хо те ла „Шу ма ди ја“ у Гор њем Ми ла нов цу
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Ми лош С. Ба та ло*

Уз исто ри јат и упо зна ва ње чла
но ва Ко мо ре са ор га ни зо ва ним 
ак тив но сти ма и ме ра ма ко је је 
спро во ди ла др жа ва у пе ри о ду 
од 50их го ди на XX ве ка до да
нас на про ти ве ро зи о ној за шти
ти и уре ђе њу де ла сли ва ко ји 
гра ви ти ра ка њон ском де лу ре
ке Ибар, циљ пре да ва ња је био 
да се раз мо тре ефек ти и ана
ли зи ра ју оче ки ва ни ре зул та ти 
школ ског при ме ра из ве де них 
ра до ва, у кон тек сту са вре ме ног 
при сту па овој про бле ма ти ци.

Уз упо зна ва ње са основ ним ка
те го ри ја ма ко је де фи ни шу на чи не 
бор бе про тив еро зи о них про це са и 
ума ње ња ште те од бу јич них во до
то ко ва – кроз школ ски при мер из
ве де них ра до ва и обје ка та на де лу 
реч не де о ни це у кли сур ском под
руч ју ре ке Ибар, ука за на је по тре
ба за спро во ђе њем те рен ских ис
тра жи ва ња са ана ли зом по сто је ћег 
ста ња сли ва у кон тек сту ефе ка та 
на са вре ме ну ор га ни за ци ју од бра
не од по пла ва.

Про блем еро ди ра ног зе мљи шта и 
бу ји ца је нај че шће ре ша ван би о ло
шким ме то да ма пре ма кон фи гу ра
ци ји зе мљи шта – за тра вљи ва њем, 
озе ле ња ва њем еро ди ра них по вр ши
на, по шу мља ва њем, уз го јем план та
жних за са да са при ме ном тзв. ''те
ра са'', кон тур них ро во ва, пле те ра, 
за тим при ме ном ра зних на чи на ко
ји ма се за др жа ва по вр шин ски слој 
зе мљи шта, што је кроз раз не по љо
при вред не кул ту ре омо гу ћа ва ло да 
се раз ре ше и дру ги со ци јал нодру
штве ни про бле ми: исе ља ва ње ста
нов ни штва, као и про бле ми раз во ја 
по љо при вре де у брд скопла нин
ским под руч ји ма уоп ште. 

У ра ду се ука зу је по тре ба да се 
ана ли зом прет ход но учи ње них 
на по ра дру штва да за шти ти ин
фра струк тур не објек те (пре све га 
са о бра ћај ни ца, а он да и на се ља)  
обра ти па жња на да на шњу не бри
гу ши ре дру штве не за јед ни це и не
ис ти ту ци о на ли зо ван трет ман овог 
де ла при вре де ко ји је не ка да имао 
зна чај ну уло гу и у ре ша ва њу не ких 
со ци о ло шких пи та ња и пи та ња си
ро ма штва у ру рал ним сре ди на ма 
брд скопла нин ских кра је ва. 

У ци љу от кла ња ња по сле ди ца од 
еле мен тар них не по го да иза зва них 
еро зи јом зе мљи шта и по ја вом бу
јич них во до то ко ва, Ср би ја је зна
чај ни ју бор бу за по че ла 50их и 
60их го ди на ХХ ве ка, ка да су због 
усва ја ња ни за по зи тив них за кон
ских про пи са у овој обла сти – ство
ре ни усло ви за ефект ни ју бор бу са 
зна чај ни јим ор га ни за ци о ним ак
тив но сти ма у ци љу ини ци ра ња си
сте мат ског и план ског ра да на за
шти ти од еро зи је и бу ји ца. 

Основ ни про бле ми во до при вре
де иза зва ни су ло шим еко ном ским 
ста њем др жа ве то ком ду жег вре
мен ског пе ри о да, што је до ве ло до 
све ма њих из два ја ња и ин ве сти ра
ња у из град њу но вих и одр жа ва
ње по сто је ћих си сте ма и обје ка та 
у во до при вре ди. Фи нан си ра ње во
до при вре де у зад ње 2 (две) де це
ни је би ло је да ле ко ис под по тре ба. 
Ве о ма че сто при ку пље на сред ства 
од на кна да у во до при вре ди, ни су 
увек тро ше на на во до при вре ду, већ 
су усме ра ва на на дру гу стра ну. Та
квом по ли ти ком во до при вред ни 
си стем је до ве ден у пре на пре гу то 
ста ње, што као ефе кат има ума ње
ње сте пе на и ква ли те та за до во ља
ва ња гра ђа на и при вре де у обла
сти во да, ка шње ње у ре а ли за ци ји 
кључ них во до при вред них си сте ма, 

као и сла бо одр жа ва ње ве ћи не из
гра ђе них обје ка та. 

У том кон тек сту, по себ но је би ла 
угро же на област за шти те од во да – 
за шти та од еро зи је и бу ји ца. 

Као по сле ди ца еро зи о не про дук
ци је на но са у реч ним сли во ви ма, 
ја вља се тран спорт на но са у реч
ним то ко ви ма. Су штин ска по ве
за ност фе но ме на еро зи је и тран
спор та на но са, зах те ва ин те грал ни 
при ступ овој про бле ма ти ци, јер су 
они при сут ни у ско ро свим обла
сти ма и гра на ма во до при вре де. 

Код овог ин те грал ног уре ђе ња бу
јич них сли во ва или еро зи о них под
руч ја, исто вре ме но се во ди бор ба 
про тив спре га: еро зи ја, бу јич них по
пла ва су ша и при вред не за о ста ло
сти. Ко на чан циљ ни је у тех нич ком 
ре ше њу спре ча ва ња по ја ве бу ји ца 
или спре ча ва ња по ја ве бу јич них 
на но са, за шти та пу те ва и пру га и 
слич но, већ је код ин те грал ног ре
ше ња увек циљ уре ђе ња бу јич ног 
сли ва или еро зи о ног под руч ја  ко
нач ни циљ чо век и ства ра ње бо љих 
усло ва за ње гов жи вот. Кроз ин те
грал но ре ше ње тре ба да се омо гу
ћи не са мо бо ља бли ска бу дућ ност 
са да шњег ста нов ни штва тих пре де
ла, већ да обез бе ди и мо гућ ност за 
да ље на се ља ва ње и стал но за по сле
ње, као и раз вој но вих при вред них 
де лат но сти: ло кал не ин ду стри је, ту
ри зма, ло ва, ри бо ло ва и сл. Овим се 
ре ша ва је дан од нај круп ни јих да
на шњих про бле ма – не за по сле ност! 
У за кључ ку ра да ука за но је на нео
п ход ност бо љег ор га ни зо ва ња ши
ре дру штве не за јед ни це и при ме не 
но вогста рог кон цеп та ка да је ова 
област у пи та њу.
*  дипломирани грађевински 

инжењер, предавање одржано 
28. марта у Чачку на манифестацији 
Дани инжењера

Школ ски при мер 
ан ти е ро зив ног уре ђе ња 
јед ног сли ва

Мр Бо жи мир Ми шко вић*

I   УВОД
Пот пу на ди ги та ли за ци ја у ТВ 

еми то ва њу је нај зна чај ни ји ко рак 
у раз во ју те ле ви зи је. У по ре ђе њу са 
ана лог ним ди ги тал но еми то ва ње 
до но си низ пред но сти у ви ду ква
ли тет не и ста би не сли ке без сен ки, 
пру жа до дат не ин фор ма ци је о про
гра ми ма, во дич за њи хо во еми то
ва ње, ви део на зах тев, ме мо ри са ње 
и на кнад но еми то ва ње са др жа ја и 
сл. По бољ шан је та ко ђе и ква ли тет 
зву ка, омо гу ће но је ње го во ви ше
ка нал но еми то ва ње (Dolby, Sur
ro und), укљу чу ју ћи и еми то ва ње 
ни ских то но ва (Wo o fer). Еми то ва
ње сли ке у фор ма ти ма ви со ке ре
зо лу ци је или де фи ни ци је, тзв. HD 
фор ма ти ма је јед на од нај ва жнијх 
мо гућ но сти ко јом се по бољ ша
ва ква ли тет сли ке. Ово је по себ но 
ва жно и по треб но због при сут ног 
трен да по ве ћа ња ди мен зи ја екра
на на ТВ при јем ни ци ма, па би се, 
у слу ча ју да се ре зо лу ци ја не по
ве ћа, ква ли тет сли ке на ве ли ким 
екра ни ма чак и по гор шао. 

Ди ги тал ни про гра ми се еми ту ју 
у гру па ма, мул ти плек си ма, та ко да 
се у стан дард ном RF ка на лу оп се
га 8 MHz уме сто јед ног ана лог ног, 
за ви сно од фор ма та, мо же пре не
ти од 4 до 18 ди ги тал них ТВ про
гра ма. Про гра ми ви со ке ре зо лу цје 
но се мно го ве ћу ко ли чи ну ин фор
ма ци ја, има ју ве ће бит ске про то ке, 
па са мим тим зах те ва ју при ме ну 
ефи ка сни јих тех ни ка за ком при
мо ва ње сиг на ла, као и ефи ка сни
ји на чин ко ри шће ња ре сур са до де
ље ног RF ка на ла. За то је и њи хо ва 
при ме на фа зна. У овом тре нут ку 
се, по ред и да ље при сут них ана лог
них про гра ма, еми ту ју ди ги тал ни 
про гра ми стан дар не ре зо лу ци је и 

пр ве ге не ра ци је про гра ма ви со ке 
ре зо лу ци је. У бли ској бу дућ но сти 
оче ку је се еми то ва ње  HD про гра
ма дру ге ге не ра ци је, а де фи ни са ни 
су и ул тра HD стан дар ди, при јем
ни ци су се већ по ја ви ли на тр жи
шту,  али ди стри бу ци ја и ма сов ни је 
еми то ва ње про о гра ма у овим фор
ма ти ма оста је за да љу бу дућ ност.

II    АК тУ Ел НИ SD 
И HD фОР МА тИ

ТВ сли ка на екра ну се фор ми ра 
по мо ћу од го ва ра ју ћег бро ја осве
тље них и обо је них та ча ка – пик се
ла (Pi xel, Pic tu re Ele ment). Број пик
се ла, изу ма ју ћи у об зир и од нос по 
ши ри ни и ви си ни, као и број по на
вља ња сли ка (ка дро ва) у се кун ди, 
од ре ђу је фор мат про гра ма.  Фор
мат мо же би ти са стан дард ном, 
SD, или ви со ком де фи ни ци јом, HD 
(High De fi ni tion). Што је де фи ни ци
ја (број пик се ла на од ре ђе ној по вр
ши ни) ви ша, сли ка је ком пакт ни
ја и уни форм ни ја,  од но сно бо ља 
је ре зо лу ци ја сли ке. Да би се по
сти гла ком па ти бил ност и уре ди ли 
од но си про из во ђа ча опре ме, про
грам ских са др жа ја и ди стри бу те
ра по сто је де фи ни са ни стан дар ди, 
а основ ни стан дар ди зо ва ни фор
ма ти  про гра ма ко ји се еми ту ју у 
Евро пи опи са ни су у [1].

ТВ при јем ни ци су у ста њу да са
др жа је раз ли чи тих фор ма та при
хва те и при ла го де соп стве ној (фи
зич кој) ре зо лу ци ји са ма њим или 
ве ћим сте пе ном де гра да ци је са др
жа ја или са за там ње ним хо ри зон
тал ним или вер ти кал ним по ја се ви
ма уз кра је ве екра на. На рав но, мо ра 
се ускла ди ти тех ни ка пре но са, па 
уко ли ко се при ма ди ги тал ни сиг
нал при јем ни ци ма са ана лог ним 
тју не ром се мо ра до да ти уре ђај за 
кон вер то ва ње, тзв. settop box.

ТВ СТАН ДАРД НЕ
ДЕ фИ НИ ЦИ ЈЕ, SDTV
Ве ћи на ди ги тал них про гра ма у 

овом тре нут ку се еми ту је у SD фор
ма ту. Сли ка се фор ми ра као ма три
ца од 576 x 720 pi xel  са фре квен
ци јом од  25 sli ka/sec. при че му 
се сва ка сли ка са сто ји од две сук
це сив не по лу сли ке, пр ве ко ја ко
ја осве жа ва не пар не и дру ге ко ја 
осве жа ва пар не ли ни је на екра ну. 
Ово се зо ве ис пре пле та ни (In ter la
ced) на чин ра да и на сле ђен је од 
еми то ва ња ана лог них про гра ма. 
Овај фор мат, по знат и као SD576i 
је ком па ти би лан са фор ма том ана
лог них про гра ма (не што ве ћи број 
та ча ка), за др жа ва од нос  ши ри не 
и ви си не  4:3. и пред ста вља пр ву, 
пре ла зну фа зу ди ги та ли за ци је у 
том аспек ту. До но си по бољ ша ња у 
по гле ду ста бил ни је и чи сти је сли
ке, до дат них ин фор ма ци ја и услу
га. Ипак, ис пре пле та ни на чин ра да 
и ре ла тив но ма ли број сли ка у се
кун ди по ка зу је не до стат ке код при
ка зи ва ња по крет них сце на тзв. ар
ти фак те по кре та, па сли ка гу би на 
оштри ни. Ма ли број пик се ла код 
ве ћих екра на ути че да тач ка ста 
струк ту ра гле да о цу не да је осе ћај 
пот пу но уни форм не и глат ке сли
ке. Осим то га но ви ТВ при јем ни ци 
се ис по ру чу ју у фор ма ту 16:9, јер се 
по ка за ло да је то фор мат при хва
тљи ви ји за нај ве ћи део са др жа ја 
ко је ТВ при ка зу је. По себ но се то од
но си на фил мо ве и дру ге са др жа је 
где се при ка зу је отво ре ни про стор. 
На тим при јем ни ци ма се код про
гра ма у SD фор ма ту не ко ри сти цео 
екран (там не обла сти на ле вој и де
сној стра ни), или је сли ка про ши ре
на и при лич но не при род на. 

ТВ ВИ СО КЕ РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈЕ
ПР ВЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ
HD720p i HD1080i 
Фор ма ти ви со ке ре зо лу ци је, осим 

по ве ћа ња бро ја та ча ка ко ји ма се 
фор ми ра сли ка, до но се и про ме ну 
од но са ши ри не и ви си не сли ке са 
4:3 на 16:9. Ово је при род ни ји од нос 
за ре ал ни при каз про грам ског са
др жа ја, а мно го је бли жи тзв. би о
скоп ским фор ма ти ма 19:9 и 21:9, па 
са мим тим по год ни ји за при ка зи
ва ње фил мо ва. 

ТВ про гра ми 
ви со ке 
ре зо лу ци је



Под на зи вом HD720p под ра зу ме
ва се фор мат са 720 x 1280 pi xel и 
фре квен ци јом од  50 sli ka/sec. Де
фи ни ци ја сли ке је у до но су на SD 
фор мат по бољ ша на ка ко у про стор
ном та ко и у вре мен ском до ме ну. 
Број пик се ла је до вољ но ве ли ки да 
и код екра на ве ћих ди мен зи ја по
стиг не уни форм на и глат ка сли ка, 
а фре квен ци ја од 50 Hz пру жа де
та љан при каз по кре та и повеćава 
оштри ну при при ка зи ва њу по крет
них сце на. Ре а лан не до ста так је 
што се но ви екра ни пра ве у фор
ма ту са 1080 x 1920 пик се ла, па се 
за при каз на пу ном екра ну у са
мом при јем ни ку мо ра из вр ши ти 
од го ва ра ју ћа ин тер по ла ци ја тзв. 
ска ли ра ње, ко је уно си из ве сну де
гра да ци ју.

HD1080i је фор мат са 1080 x 1920 
pi xel и фре квен ци јом од  25 sli ka/
sec. По ве ћа на ре зо лу ци ја омо гу ћа
ва из у зе тан при каз не по крет них 
или ма ло по крет них сли ка, као 
што су сли ке мр тве при ро де. Ме
ђу тим, ис пре пле та ни ре жим, као и 
код SD фор ма та, не пру жа до вољ ну 
оштри ну у еми то ва њу ди на мич ни
јих сце на, нпр. спорт ских до га ђа ја, 
тре пе ре ње ли шћа на ве тру или во
де на сун цу и сл..

На сли ци 1. је да то по ре ђе ње ди
ги тал них фор ма та са апек та про
стор не ре зо лу ци је. Мо же се про це
ни ти и ко ли ко мо гу да бу ду ве ћи 
екра ни при јем ни ка па да сли ка у 
HD фор ма ти ма има исти број пик
се ла по је ди ни ци по вр ши не.

Да нас, рав ни екра ни и про јек
то ри при ка зу је ком плет не окви
ре, ко ји са др же све ли ни је ко је чи
не сли ку, тзв. про гре сив ни екра ни. 
Ова кво при ка зи ва ње зах те ва да 
се „ис пре пел та ни“ фор ма ти као 
што су HD 1080i/25 или SD 576i/25 
„рас пле ту“, од но сно по пу ни сва
ка дру га ли ни ја. По пу на се вр ши 
или уну тар са мог при јем ни ка или 
уну тар при до да тог (екс тер ног) уре
ђа ја, сеттоп боxа, пре не го што се 
сиг нал пре да  елек тро ни ци екра на. 
„Рас пли та ње“ опи су је про цес ко ји 
се при ме њу је на ди ги тал ну сли
ку да би  се пу ни ле пра зне ли ни
је по лу сли ка. Нај јед но став ни је  је 
да  се у пра зним ли ни ја ма по но ви 
прет ход на по лу сли ка,  или се ма

ње или ви ше сло же ним по ступ ци
ма из ра чу на ва ју вред но сти тих ли
ни ја тзв. пре ла зне сли ке. Ипак, ово 
не га ран ту је, да ће сли ка, по себ но 
она са ди на мич ним са др жа јем, би
ти пот пу но ре ал но „по пу ње на“, па 
је мо гућ по ме ну ти гу би так оштри
не сли ке.  

HD720p и HD1080i су фор ма ти ви
со ке ре зо лу ци је пр ве ге не ра ци је. 
Сви ак ту ел ни HD про гра ми се еми
ту ју у овим фор ма ти ма, а HD1080i 
је тре нут но у ве ћој упо тре би. По
сто ја ла је ду га рас пра ва ко ји од 
њих ви ше од го ва ра за ем то ва ње 
ТВ про гра ма. На кра ју је Тех нич
ки Ко ми тет EBU (Euro pean Bro ad
ca sting Union)  2004. го ди не, ипак, 
пре по ру чио као оп ти мал ну со лу
ци ју при ме ну фор ма та 720p, па се 
у бу дућ но сти пла ни ра да то бу де 
фор мат ко ји ће се ко ри сти ти као 
до пун ски, уз HD1080p,  о ко ме ће у 
на став ку би ти реч, а ко ји ће има ти 
до ми нант ну при ме ну.

III    HD фОР МА тИ 
У БУ ДУћ НО СтИ

ТВ ВИ СО КЕ РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈЕ
ДРУ ГЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ HD1080p 
Са ста но ви шта до ба вља ча са др

жа ја по сто ја ње два HDTV  фор ма
та је не же ље на ком пли ка ци ја. Нај
бо љи на чин да се обез бе ди пре нос 
са др жа ја у оба фор ма та је да се са
др жај про из ве де у треćем фор ма ту 
ко ји су бли ми ра оба прет ход на. По
том мо же да се ре ду ку је у је дан од 

фор ма та пр ве ге не ра ци је или, нај
бо ље, да се ди стри бу и ра и еми ту је 
не ре ду ко ван.  Под на зи вом HD1080p, 
ми сли се на фор мат 1920 pi xel x 1080 
ли ни је и фре квен ци јом од 50 sli ka/
sec. Бит не од ли ке HD1080p/50 су:

• из бе га ва њем ис пре пле та ног 
ске ни ра ња по јед но ста вље но је ге
не ри са ње сиг на ла, а ква ли тет је 
по бољ шан,

• при ме њу је до бру про стор ну 
ре зо лу ци ју фор ма та 1080i/25 са 
до бром вре мен ском ре зо лу ци јом 
720p/50.

Та ко ком би ну је нај бо ље ка рак
те ри сти ке ак ту ел них HD фор ма та. 
Ма на или, бо ље ре ћи, це на по бољ
ша ња је ве ћа бит ска бр зи на не ком
при мо ва ног сиг на ла, нпр. дво стру
ко ве ћа од1080i/25.

Фор мат 1080p/50 је тех нич ки зрео 
и пот пу но стан дар ди зо ван. Иако су 
ди стри бу ци ја и еми то ва ње, по себ
но ди фу зно, да нас ве о ма огра ни
че ни ка па ци те том, а опре ма ве о

ма ску па, рас по ло жи ва је основ на 
ин фра струк ту ра (ка бло ви, ру те ри, 
сви че ви) са по тен ци јал но ду жим 
еко ном ским жи во том ко ји по др жа
ва ју про дук ци ју  1080p/50 сиг на ла.

Са вре ме ни екра ни вр хун ског 
ква ли те та на ме ње ни су и за 1080p  
фор ма те сли ке, па се као глав на 
пре пре ка за коришćење 1080p за 
пре нос по ја вљу ју огра ни че ња де
ко де ра и по тре бан ка па ци тет. Де
ко де ри оба вља ју ком при мо ва ње 
из вор ног сиг на ла и ње го во де ком
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при мо ва ње по сле ди стри бу ци је и 
до пре ма ња до при јем ни ка.  На и ме, 
1080p де ко дер зах те ва ду пли ме мо
риј ски ка па ци тет у од но су на 1080i, 
што је зна ча јан тех нич ки про блем 
у од но су на зах те ве ка да је тре нут
на HDTV опре ма осми шље на. Иако 
то уоп ште ни је  тех нич ки иза зов за 
про из вод њу опре ме да нас, ово је 
ство ри ло про блем са нај ве ћи део 
ра ни је про из ве де них при јам ни ка, 
ко ји су тре нут но у упо тре би. Та ко
ђе се по ста вља и озби љан за да так 
за мре жне еми те ре ка ко да обез бе
де ка па ци тет за про гра ме са ова ко 
ве ли ким про то ком [2], а да не ре
ду ку ју број еми то ва них про гра ма. 

Ге не ри са ни 1080p/50 сиг нал ćе 
обез бе ди ти ви ши ни во ква ли те
та, чак и ако се у ди стри бу ци ји и 
еми то ва њу ко ри сте постојеćи HD 
фор ма ти 1920 x 1080i/25 и 1280 x 
720p/50. Кон вер зи ја у ове фор ма те 
је фор ма та је по јед но ста вље на, што 
је ко рист од уни вер зал не при ме не 
про гре сив них сиг на ла.

У по тро шач ком до ме ну ско ро сви 
но ви екра ни са рав ним дис пле јом 
са HDMI 1.3 ин тер феј сом мо гу да 
при ка жу 1080p/50 сиг нал. Ме ђу
тим, тре нут но не по сто ји 1080p/50 
еми то ва ње ни пре ко зе маљ ске, 
као ни пре ко ка блов ске, са те лит
ске или IP те ле ви зи је.

ТВ УЛ ТРА ВИ СО КЕ 
ДЕ фИ НИ ЦИ ЈЕ HD2160p 
И HD4320p
Ве ли ки на пре дак у те ле ви зиј

ском еми то ва њу, ко ји ће  ство ри
ти са свим дру га чи је те ле ви зиј ско 
окру же ње, пред ста вља ће ди ги тал
на те ле ви зи ја ул тра ви со ке ре зо лу
ци је, UHDTV (Ul tra High De fi ni tion 
Te le vi sion).

Пре по ру ка ма ITUR по ста вље ни 
су стан дар ди за раз вој UHD у два 
ко ра ка [3]. Они су ло ги чан на ста
вак пре ла ска са SD на HD стан дард. 
HD у си сте му са 1920 pik se la x 1080  
ли ни ја по др жа ва сли ку од око 2 
me ga pik se la. Пр ви ни во ква ли те та 
UHD  има сли ку од око 8 me ga o ik
se la (си стем са 3840 x  2160  ли ни ја), 
а сле де ћи око 33 ме га пик се ла (си
стем са 7680 pi xel x  4320  ли ни ја).  
По пу лар но се ови си сте ми на зи ва
ју UHD1 и UHD2. Још че шће се ко

ри сте на зи ви  „4к“ и „8к“ фор ма ти, 
има ју ћи и ви ду број пик се ла  ко је 
са др жи јед на хо ри зон тал на ли ни
ја сли ке. Че сто се за „8к“  ко ри сти 
и на зив SHDTV (Su per High De fi ni
tion Te le vi sion).  

Та ко ђе, по сто је и не ке под ва ри
јан те ових фор ма та, та ко да је „4к 
x 2к“ мо же да се ко ри сти и са ре
зо лу ци јом 4096 pi xel x 2048 ли ни
ја, 4096 pi xel x 2304 ли ни ја или 4112 
pi xel x 2168 ли ни ја.

Осим по ве ћа ња ре зо лу ци је ква
ли те ту UHD сликa тре ба да до при
не се и по бољ ша ње вер но сти бо ја, 
да кле ши ра ска ла бо ја, кон стант на 
осве тље ност екра на и оп ци је са ве
ћим бро јем сли ка, до 120 у се кун ди, 
у од но су на да на шње те ле ви зиј ске 
стан дар де.

По ве ћа ње ре зо лу ци је ства ра усло
ве и за по ве ћа ње ве ли чи не екра на 
по др жа ва ју ћи тренд да се у кућ ним 
усло ви ма по стиг не „би о скоп ски до
жи вљај“. Пу ни HD 1080p, у од но су на 
пр ву ге не ра ци ју HD по ка зу је над
моћ код екра на пре ко 50 ин ча, али 
већ код екра на пре ко 65 ин ча по
чи ње да по ка зу је сво ја огра ни че ња. 
Тех но ло шка по бољ ша ња до при но
се да пу ни HD са др жај из гле да све 
бо ље и на ве о ма ве ли ким екра ни
ма, али ће тек UHD по сти ћи пот пу
ни ефе кат. Оче ку је се да фак тор од
лу ке да ли ко ри сти ти 1080p или „4к“   
фор мат бу де, у су шти ни, по тре ба да 
се ко ри сти екран ве ли чи не ма ње 
или ве ће од 60 или 65 ин ча. Про
це на је да ће се, у том сми слу,  HD 
1080p са свим ко мот но ко ри сти ти за 
ду жи вре мен ски пе ри од.

Ди стри бу ци ја  про гра ма у  „4к“  
фор ма ту, у овом тре нут ку, на рав
но, ни је по че ла ни пре ко јед не од 
ди стри бу ци о них мре жа. Раз ло зи су 
исти (и још очи глед ни ји) као и за 
HD1080p. Зах те ва на бит ска бр зи на 
је не ко ли ко пу та ве ћа, ма да од нос 
ни је ли не а ран са по ве ћа њем про
то ка из вор ног сиг на ла због бо љег 
ком при мо ва ња код ви ших ре зо
лу ци ја. Та кав про ток мре же ни у 
овом тре нут ку ни у бли ској бу дућ
но сти не мо гу да по др же. При ме
на но вог  ком пре си о ног стан дар
да H.265, по зна тог и под на зи вом 
HEVC (High Ef  ci ency Vиdeo Co ding), 
на след ни ка по зна тог H.264/AVC 

(MPEG4), ко ји тре ба да удво стру
чи сте пен ком пи мо ва ња, ćе би ти 
од су штин ског зна ча ја за при ме
ну „4к“. Про цес ини ци јал ног раз во
ја и стан дар ди за ци је је за вр шен, а 
ско ра при ме на тре ба да по спе ши, 
пре све га,  пу ну при ме ну HD1080p. 
У овом тре нут ку „4к“ још увек ни
је укљу чен у Европ ске DVB (Di gi tal 
Vиdeo Bro ad ca sting) stan dar de.

IV  ЗА КљУ чАК
Пре ла зак на ди ги тал но еми то ва

ње ТВ сиг на ла омо гу ћа ва не у по ре
ди во бо љу и чи сти ју сли ку, али и 
еми то ва ње про гра ма у HD фор ма
ти ма, где се сли ка на екра ну фор
ми ра од ве ћег бро ја та ча ка (пик
се ла). У овом тре нут ку у при ме ни 
су HD фор ма ти пр ве ге не ра ци је ко
ји ви дљи во по бољ ша ва ју ква ли тет 
сли ке, с тим што је HD 720p по год
ни ји за при ка зи ва ње ди на мич них, 
а HD1080i ма ње по крет них и ста
тич них сце на.

 Фор мат HD 1080p, чи ја се при
ме на оче ку је у бли ској бу дућ но
сти, об је ди њу је до бре осо би не оба 
ак ту ел на фор ма та и пред ста вља
ће ду гу роч но ре ше ње за при ме
ну у до ма ћин стви ма. Про из вод ња 
про гра ма у овом фор ма ту је ево лу
тив ни на пре дак, ко ји зах те ва веćу 
бит ску бр зи ну, уна пре ђе ње сту диј
ских ком пре си о них фор ма та и по
ве ћа ње ме мо риј ских ка па ци те та, и 
знат но повеćава оптереćење мре
же. Зах те ва до дат ни раз вој опре ме 
за ком при мо ва ње и де ком при мо
ва ње сиг на ла. Има ју ћи у ви ду да 
се де ком при мо ва ње оба вља код ко
ри сни ка, би ће по треб но да при јем
ник исто вре ме но има и мо гућ ност 
при је ма HD1080p фор ма та и од го
ва ра ју ћи де ко дер (H264/SBC или 
H265/HEBC). У су прот ном мо ра ће 
да се  ко ри сти до дат на опре ма за 
кон вер то ва ње, settop box.

Пред ност UHD фор ма та мо же се 
уочи ти тек на екра ни ма пре ко 50 
ин ча, па се њи хо ва при ме на оче ку
је пре све га на јав ним дис пле ји ма, 
у кон фе рен циј ским са ла ма и сл.
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ше око 5% еми си је CО2. Због ви
ше стру ке упо тре бе, про из вод ња 
це мен та је ма сов на. При ме њу ју 
се ме то де фи зич кохе миј ске тран
сфор ма ци је при ви со ким тем пе
ра ту ра ма. У про це су син те ро ва ња 
и пе че ња основ не ком по нен те це
мен та, клин ке ра, по треб но је по
сти ћи тем пе ра ту ру ма те ри ја ла до 
1450⁰ C, а тем пе ра ту ре про ду ка та 
са го ре ва ња и до 1900⁰ C.

Лafarge је пре у зео оба ве зу да сма
њи еми си ју CО2 на гло бал ном ни воу 
за 20% у пе ри о ду од 1990. до 2010. го
ди не. То сма ње ње је ско ро че ти ри 
пу та ве ће од оног ко је на ла же Кјо
то Про то кол за ин ду стри ја ли зо ва не 
зе мље. Исто вре ме но, да би сма њи
ли ко ли чи ну фо сил них го ри ва ко ја 
се ло же у пе ћи ма, Гру па је по кре
ну ла ве о ма ам би ци о зан про грам 
за ме не фо сил них го ри ва ал тер на
тив ним, углав ном ин ду стриј ским 
и ко му нал ним от па дом.

Од пре у зи ма ња фа бри ке це мен
та у Бе о чи ну, па жња је од мах усме
ре на на за шти ту жи вот не сре ди не, 
па ра лел но са по ве ћа њем ефи ка
сно сти свих по стро је ња у фа бри
ци. Уло же на су зна чај на фи нан сиј
ска сред ства у по ста вља ње ви со ко 
ефи ка сних фил та ра, уре ђа ја за кон
ти ну ал ни мо ни то ринг еми си је, за
тва ра ње скла ди шта си ро ви на, тран
спорт си ро ви на из руд ни ка итд.

Пр ва ин ве сти ци ја је би ла из град
ња но вог, вре ћа стог фил тра ро та
ци о не пе ћи 2003. го ди не.

То ком 2004.го ди не су, због за ста
ре ле тех но ло ги је (ви со ка спе ци
фич на по тро шња енер ги је) и без 
са вре ме них ефи ка сних уре ђа ја 
за пре чи шћа ва ње дим них га со ва, 
уга ше не обе пе ћи мо крог по ступ
ка про из вод ње. 

По стиг ну ти су па ра ме три ра
да пре ма европ ским стан дар ди ма 
уград њом но ве, као и ре кон струк ци
јом ста ре опре ме по стро је ња за ре
цир ку ла ци ју то плих га со ва ко ји ма 
су сма ње ни гу би ци то пло те и еми
си ја угљен ди ок си да у ат мос фе ру. 

За ме ње ни су ви тал ни де ло ви 
елек тро фил тра у по го ну при пре
ме си ро ви не, ре кон стру и са ни ци
клон ски раз ме њи ва чи то пло те, 
угра ђен но ви, ро штиљ ни хлад њак 
клин ке ра са но вим елек тро фил

тром, про цес про из вод ње се кон
тро ли ше кроз ауто мат ско пра ће
ње. Ре кон стру и са на је при пре ма 
си ро ви на и ро та ци о на пећ за про
из вод њу клин ке ра, та ко да је по ве
ћан ка па ци тет пе ћи на 4.000 то на 
клин ке ра на дан. 

Ин те гри са не до зво ле 
за рад це ло куп ног по стро је ња 
за про из вод њу 

Бе о чин ска фа бри ка це мен та 
Лafarge БФЦ јед на је од пр вих ин ду
стри ја у Ср би ји ко ја је под не ла зах
тев за до би ја ње ин те гри са не до зво
ле за рад це ло куп ног по стро је ња за 
про из вод њу це мен та и пр ва фа бри
ка у Вој во ди ни ко ја је ту до зво лу до
би ла, у  мар ту 2013.го ди не. 

Ин те гри са на до зво ла пред ста
вља ин те гри сан при ступ кон тро ли 
за га ђи ва ња. Утвр ђу је оба ве зе опе
ра те ра, усло ве за рад по стро је ња и 
оба вља ње ак тив но сти, у ци љу сво
ђе ња на ми ни мум по тро шње си ро
ви на и енер ги је, спре ча ва ња или 
сма ње ња еми си ја у ва здух, во ду 
и зе мљи ште, упра вља ња от па дом, 
очу ва ња на сле ђа, кра јо ли ка и би
о ло шке ра зно ли ко сти.

Ср би ја је 2004. го ди не усво ји
ла За кон 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 (“Сл. гла сник РС“, 
бр.135/04). На тај на чин је до сти
гла ви сок ни во тран спо зи ци је Ди
рек ти ве IPCC (Integrated Preven
tion Polution and Control Directive, 
Council Directive 96/61/EC, 24. 09. 
1996), што је пра ће но усва ја њем 
дру гих срод них за ко на и про пи са 
(За кон о за шти ти жи вот не сре ди не, 
За кон о стра те шкој про це ни ути
ца ја на жи вот ну сре ди ну, За кон о 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре
ди ну, об ја вље ни у „Сл. гла сник РС“, 
бр.135/04). 

(Од сту па ња на сна гу Ди рек ти
ве IPCC ни јед но но во ин ду стриј ско 
по стро је ње не мо же за по че ти рад 
без ин те гри са не до зво ле. За рад по
сто је ћих по стро је ња или бит не из
ме не у ра ду, у оба ве зи су да при
ба ве ин те гри са ну до зво лу до 2015. 
го ди не.) 

Овим за ко ни ма уре ђу је се ин те
грал ни си стем за шти те жи вот не 
сре ди не ко јим се обез бе ђу је оства

ри ва ње пра ва чо ве ка на жи вот и 
раз вој у здра вој жи вот ној сре ди ни 
и урав но те жен од нос при вред ног 
раз во ја и жи вот не сре ди не у Ре
пу бли ци Ср би ји. До са да ство ре ни 
прав ни оквир у овој обла сти је у 
ве ли кој ме ри све о бу хва тан.

Ин те гри са ном до зво лом се, пре
ма утвр ђе ним усло ви ма пред ви ђе
ним за ко ни ма, одо бра ва пу шта ње 
у рад но вих или ре кон струк ци ја 
по сто је ћих по стро је ња или ње го
вог де ла. До би ја њу ин те гри са не 
до зво ле, прет хо ди спро во ђе ње кон
сул та ци ја уз уче шће јав но сти, ана
ли за ал тер на тив них ре ше ња, утвр
ђи ва ње и пред ла га ње ме ра ко ји ма 
се штет ни ути ца ји мо гу спре чи ти, 
сма њи ти или от кло ни ти и пред ла
га ње усло ва за при ме ну стан дар
да нај бо ље до ступ не тех ни ке (BAT 
– Best Available Techniques), ко је је 
усво ји ла Европ ска ко ми си ја у ја
ну а ру 2011., Ди рек ти ва о ин ду стриј
ским еми си ја ма (IED – Industrial 
Emissions Directive).

За ис пу ње ње усло ва за до би ја ње 
ин те гри са не до зво ле Lafarge БФЦ је 
уло жио 50 ми ли о на евра за про јек
те ди рект но ве за не за уна пре ђе ње 
ста ња жи вот не сре ди не, уз од го ва
ра ју ћу ре кон струк ци ју по стро је ња, 
та ко да је укуп но ин ве сти ра но око 
107 ми ли о на евра.

Ре зул тат ре а ли зо ва ног про гра ма 
ин ве сти ци ја је, из ме ђу оста лог, сма
ње ње еми си ја угљенди ок си да за 
25% по то ни це мен та у по след њих 
пет го ди на. ( Пре ма та бе ли из Стра
те ги ја одр жи вог раз во ја оп шти не 
Бе о чин 2013.2022., кла са ква ли те
та ва зду ха на го ди шњем ни воу, на 
осно ву днев них ме ре ња кон цен тра
ци је CО2 је: од ли чан … 98,9%; до бар 
… 0,8; при хва тљив … 0,3; за га ђен 
или ја ко за га ђен … 0,0%.)

Исто вре ме но су ре а ли зо ва не ак
тив но сти на кон зер ва ци ји и ре
кул ти ва ци ји ко по ва, за шти ти би
о ди вер зи те та, ка ко би се са чу ва ла 
ра зно ли кост жи во тињ ског и биљ
ног све та у при род ном еко си сте
му. Сма ње на је упо тре ба фо сил
ног го ри ва упо тре бом ко му нал ног 
и ин ду стриј ског от па да. Раз ви је на 
је тех но ло ги ја за упо тре бу су вог 
елек тро фил тар ског пе пе ла у про
из вод њи це мен та.
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Зорица Славковић 
Марјановић *

Бе о чин, град це мен та 

На за рав ни по ред оба ле Ду на ва, 
у на се љу Бе о чин, у фа бри ци Јо си
фа Чи ка, про из вод ња це мен та је 
за по че ла 1839. го ди не. Око ин ду
стриј ских по стро је ња пр во су из
грађе не рад нич ке ко ло ни је.

Из град ња је би ла план ска. О то ме 
све до чи пра ви лан рас по ред обје ка
та са ор то го нал ном ше мом ули ца.

На по те зу да на шње Све то сав ске 
ули це, ко ја је би ла је згро око ко јег 
се раз ви јао Бе о чин, као ур ба но ин
ду стриј ско на се ље, на ла зе се са чу
ва не ре пре зен та тив не згра де у ко
ји ма је би ла сме ште на фа брич ка 
упра ва и ад ми ни стра ци ја, ста но
ви ин же ње ра и ад ми ни стра тив ног 
осо бља, као и објек ти ко ји су има
ли тр го вач ку функ ци ју. 

Пре ма по да ци ма из По кра јин
ског за во да за за шти ту спо ме ни
ка кул ту ре, овај ком плекс је је дин
стве на ам би јен тал на це ли на, пр во 
ин ду стриј ско на се ље у Вој во ди ни. 
Има по се бан трет ман, ко ји укљу чу
је ре ви та ли за ци ју и вра ћа ње у пр
во бит но ста ње де ва сти ра них обје
ка та.

О на чи ну град ње фа брич ког ком
плек са све до че са чу ва ни објек ти, у 
функ ци ји ин ду стриј ске про из вод
ње, об ли ко ва ни у фор ми ко ја је  
пра ти ла ар хи тек тон ска оства ре ња 
тог вре ме на. Са чу ва ни су објек ти:

– Згра да ста ре ла бо ра то ри је, гра
ђе на кра јем 19. ве ка у ду ху епо хе 
исто ри ци зма. То је нај ста ри ји са чу
ва ни обје кат у фа брич ком кру гу; 

– Згра да ста рог ма га ци на, са
гра ђе на 1894. го ди не, у ду ху ин ду
стриј ске ар хи тек ту ре дру ге по ло
ви не 19. ве ка; 

– Во до то рањ, са гра ђен од ар ми
ра ног бе то на, 1896.го ди не; 

– Фа брич ка ха ла, та ко зва на клин
кер ха ла, са ка рак те ри стич ним кро
вом у об ли ку бе тон ских ку по ла, са
гра ђе на 1932/33.го ди не; 

– Обје кат не ка да шње гра ђе вин
ске опе ра ти ве, гра ђен у пе ри о ду од 
кра ја 19. и то ком пр ве по ло ви не 20. 
ве ка. Део објек та има стил ске ка
рак те ри сти ке нео ро ман ти зма, са 
сту бо ви ма ко ји су по ве за ни пре ло
мље ним лу ком у ду ху нео го ти ке. 

– Згра да Кон зум и Управ на згра
да, са гра ђе не у пр вој де це ни ји XX 
ве ка у сти лу се це си је. 

До пре де се так го ди на Бе о чин смо 
пам ти ли као град си вих кро во ва.

Да нас, про ме ње на сли ка гра да. 
У то је има ла при ли ке да се уве
ри гру па ин же ње ра, чла но ва ИКС, 
то ком струч не по се те фа бри ци це
мен та, Лafarge БФЦ.

Су срет са ком плек сом фа бри ке се 
од ви ја кроз бо га то пар ков ско зе ле
ни ло, са ја сном сиг на ли за ци јом за 
прав це кре та ња пе ша ка, не за ви сно 
од во зи ла. За штит на опре ма је оба
ве зна за сва ког за по сле ног и по се
ти о ца ком плек са. Ов де се о за шти
ти во ди по себ на па жња. 

Бе о чин ску фа бри ку це мен та пре
у зе ла је Лafarge гру па, у мар та 2002. 
го ди не. 

Два глав на при о ри те та Лafarge 
гру пе су дру штве но од го вор но по
сло ва ње и за шти та жи вот не сре
ди не: „Ду бо ко смо уве ре ни да се 
одр жи ви еко ном ски раст не мо же 
из ве сти без дру штве ног на прет
ка, за шти те жи вот не сре ди не и 
по што ва ња пре ма ло кал ним за
јед ни ца ма“.

На гло бал ном ни воу це ло куп
на це мент на ин ду стри ја ге не ри

Интегрални 
систем заштите 
животне средине

„Чо век ко ји гу би кон такт са при ро дом оси ро ма шу је се бе и пла ћа ску по, бо ле сти ма и 
про па да њем, тај пре кид му сла би те ло и уни шта ва му ко рум пи ра ни сен зи би ли тет 
илу зор ним за до вољ стви ма гра да ...” (Lе Corbusier, Атин ска по ве ља)
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BEOCIN - DRY LINE Brenecki Zdravko

t

bucket

to
coal mill

clinker  to  silos

tertiary  air

HEAT RECOVERYpier  I pier III

      to
atmosphere

burner

cooling fans 

primary air fan

gas

 COOLING

ok. 14500C 9430C

750C +temperature ambient

decarbonisation  appr.  93%

337 FA12-18

pyrometerkiln shell 

emergency fan

     Bag Filter

petcokecoal

140 m3 140 m3

633 RA34

sampler

633 FA52

633 MV10

633 DC36

55 % total fuel

to main burner

45 %
total fuel

to calciner burner

scanner

 338 SK12

239 SO35

blowers

emergency flap

coal mill 

        bin for 
ferro-magnetic parts

 Discharge of coal and pet coke (0-50 mm)

Unloading and Storage of solid fuel

Raw Material Drying, Grinding

 Storage for coal and pet coke

      to
atmosphere

to atmosphere

Clinker Burning

M M

M

M

MM

M

M

M

M

M

S M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

338 ES01

M

M

338 FA08

338 DG02

338 DG03

338 DA05338 DA04

338 DB06

338 DB09

kiln
  hood

55 m3

silo 1 silo 2 silo 3

633 SP15

CO2 tank

633 FF30

633 DG05633 DG03

633 RA06
M

633 HO02 633 HO04

633 BC01

M

633 SC37 633 SC38

MM 633 RA44633 RA40

633 SC39

booster fan

633 FA53
mill fan

L

633 DA59

633 DA27
633 DA26

633 DA24

633 RA32

633 RA31

235 ES09

235 VV04235 VV03

235 DG05

236 BC01

236 BE03

234 GG05

236 GG30

235 BC06

235 FA12

236 MB38

236 VV37

236 BC43

236 BC21

236 DA73

236 DA32

234 DA09

CY06 CY07

CY08

CY10 CY09

VV30
VV31

VV34
VV35

VV32
VV33

VV36
VV37

333 VV38

333 VN39

333 VV41
333 VV45

333 VN43

333 VV44

VV42

333 VV46

333 BP67

333 BP68

333 BP71

333 DB50

333 FA52 M

333 FA69 333FA72

333 CA25

333 CA28

M

M

M

M

M

633 DA50

633 DA54

633 DA55

633 DA56

634 FA06

634 FA07

634 FA11

634 FA10

634 FE05

634 FE09

petcoke coal

pier II

petcoke coal

M

632 BC05
632 BC04

632 CU09 632 VA09

632 MA08

632 MA07

633 DC10

632 DC12

632 WD06CN01

CN02

DA45 DA46

633 DT35

633 FA15

633 DA57

332 HO43

332 DC61

332 WF50

332 BE42

332 AS51

332 PS55

332 CM56

332 CM57

332 CM58

332 AS41

SILO
14.000 m3

238 DC20

239 AS37
239 AS36

337 CC01

336 DA17

336 DA16
336 VV35

633 AW25 water storage

236 SP09
236 RA14236 RA12

236 VV18

236 VV17

236 DA23

236 DA24

236 SP06

236 CR07

236 VV05

236 BC02 236 LX35

235 LX07

235 MA08

235 RA01

235 CR02

marl

lime-

sand

234 FA07
booster fan-1

236 FA36
booster fan-2

111.500 Nm3/h 650 oC 90.000 Nm3/h 400 oC

157.512 Nm3/h 730 oC

236 LX44

238 AS05

236 SP40

236 DA59

236 DB54

236 RA50 236 RA52 236 RA46 236 RA48

236 FA55

236 FA25

236 DA29

236 DA61

238 AS01

490.000 m3/h
115 oC

364.133 m3/h
115 oC

125.867 m3/h
115 oC

140.000 m3/h
110 oC

69.361 m3/h
110 oC

380.000 m3/h
110 oC

170.639 m3/h
110 oC

raw meal <1% H2O
286.000 kg/h, dry
2.889 kg/h, H2O

89.000 kg/h, dry
1.135 kg/h, H2O

245.000 Nm3/h   400 oC

236 DA63

236 DA72

50.000 Nm3/h
400 oC

64.094 Nm3/h
400 oC

40.906 Nm3/h
400 oC

105.000 Nm3/h
400 oC

334 FA08

334 DG15

334 DG14

334 SC16

334 SC19

334 TN20

334 TW02

334 DC06

Bag Filter

334 PU22

334 PU23

235.181 m3/h
120 oC

exhaust

gas

116.606 Nm3/h

220 oC

40.000 Nm3/h 220 oC

117.512 Nm3/h

288 oC
0.326 kcal/kg/oC

286.000 kg/h, dry
55.289 kg/h, H2O

primary air : 21.500 Nm3/h

634 FE25

634 FE29

634 DC15 634 DC19 634 DC41DA17 DA18

M M
M

DA37

634 FA47

appr.

50 m3

M

-4 mbar

110 oC

M

-5 mbar

-40 mbar

95 oC

350 oC

Version  : 3.0
Date        :16.03.2004.

232 HO03

232 HO13

stone
232 HO23

234 CY03

234 RA04

234 DA01

marl

232 RA17

limestone

232 BC11

232 RA07

232 BC09

232 PA15

232 PA05

232 BC01

235 RA15

235 RA16

235 SC13

235 SC14

235 DB10

235 SK17

236 MA75

236 CU76

236 CY13236 CY11

197.000 kg/h ,dry
10.581 kg/h, H20

232 BS27

23
6 

C
Y5

1

23
6 

C
Y4

9

23
6 

C
Y4

5

23
6 

C
Y4

7

238 AS15

238 PS11

blowers

238 CM12

238 CM13

238 CM14

Sampler

238 SA09

334 SC03

236 SC67

334 RA18

236 SC68

elevator

236 DC64

 from : 234 RA04

from :   633 RA32
+ 633 RA31

to : 236 SC68

to : 236 SC68

to : 236 SC68

sampler

samping

332 SA54

339 CB04

CY02
333 333

CY04
333

CY03 CY05
333

333 333

333

333 333

333 VV47
sampling sampling
333 SA77 333 SA76

333 DB51

333 DA49

A

A

A

FA20-23 FA24-27 FA28-29
FA18-19

cooling blowers

kiln: length 60m, diam. 5m
r.p.m 4/min

336

336 KP04 336 KP05 336 KP06

4000 tpd

336 BP12

336
BD07

336
SJ37

SJ08

337 FA11

336 FA30

337 CR10
337 GR08 337 GR09 crushers

337 PS26
pneumatic discharging
and conveying sys.

337 AW19

camera

336 SH02
336

TH11

337 TN29

337 PU20

HGG-1

gas

234 FA20

236 FA20

634 FA24

634 FA47

to HGG-1

to HGG-2

A
A

A
634 SO01 634 SO20

A

A

Raw Meal

239 CM01 239 CM02

Air Blasters
333 JX53-64
333 JX81-86

MM
M

M

M

236 DR77

236 DR81

14000C

9430C

199.000 m3/h
2400C

4000C

166,7 t/h

275 t/h, 600C

6150C

7460C

8670C

12260C

633 SC07

A

238 AS03 238 AS04

HGG-2

gas

300 m3 300 m3

cele gume

A

A

tp

p
t

p

t
p
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Го ран Мак си мо вић*

У увод ном де лу из ла га ња уче
сни ци пре да ва ња упо зна ти су 
са ор га ни за ци јом Ре пу блич ког 
ге о дет ског за во да, где је ис так
ну то да РГЗ из ме ђу оста лих чи
не 38 слу жби за ка та стар не по
крет но сти, од ко јих је јед на и 
Слу жба за ка та стар не по крет
но сти Ужи це. Слу жбу за ка та
стар не по крет но сти Ужи це по
ред ма тич не слу жбе чи не још 
и слу жбе Ари ље, Ба ји на Ба шта, 
Ко сје рић, По же га и Ча је ти на.

Слу жба за ка та стар не по крет
но сти Ужи це те ри то ри јал но по кри
ва под руч је гра да Ужи ца (66047 ха), 
и над ле жна је над три де сет јед ном 
ка та стар ском оп шти ном. Од то га 
две ка та стар ске оп шти не су град
ског ка рак те ра и то ка та стар ска оп
шти на Ужи це и Се вој но. Од 31не ка
та стар ске оп шти не за 28 је ура ђен 
ди ги тал ни ка та стар ски план и то 
из ори ги нал них по да та ка пре ме
ра, а у три ка та стар ске оп шти не се 
још увек ко ри сте ана лог ни пла но
ви. Из ра да ка та стра не по крет но сти 
за ка та стар ске оп шти не се о ског ка
рак те ра за вр шен је 2005те го ди не.

Из ра да ка та стра не по крет но
сти за град Ужи це за по че то је 1987. 
го ди не ае рофо то гра ме триј ским 
сни ма њем ка та стар ске оп шти не 
Се вој но и Ужи це. На осно ву овог 
пре ме ра на пра вљен је ди ги тал ни 
ка та стар ски план и ба за по да та
ка вла сни штва не по крет но сти на 
осно ву ка та стар ског пре ме ра. У то
ку 1994. го ди не по че ло је из ла га ње 
на јав ни увид ка та стар ске оп шти
не Се вој но и оно је за вр ше но 1996. 
го ди не. Ка та стар не по крет но сти за 
ову оп шти ну ни је по твр ђен јер је 

до шло до про ме не за кон ске ре гу
ла ти ве. Та ко ђе је у пе ри о ду од 1994. 
го ди не вр ше на до пу на пре ме ра за 
ка та стар ску оп шти ну Ужи це, где су 
сни мље не све про ме не на те ре ну 
ко је су на ста ле у пе ри о ду од 1987. 
го ди не до 1994. го ди не. Упо ре до је 
за ка та стар ску оп шти ну Ужи це тра
ја ло из ла га ње згра да за ко лек тив
но ста но ва ње, где су из ло же ни сви 
ста но ви, а на осно ву ових ра до ва 
до пу ње на је и ба за ди ги тал ног ка
та стар ског пла на, као и ба за по да
та ка вла сни штва не по крет но сти.

Ка рак те ри стич но за овај вре
мен ски пе ри од је да по сто је ћи по
зи тив ни за кон ски про пи си ни су 
до зво ља ва ли пот пу но и це ло ви
то ре ше ње из ра де ка та ста ра не
по крет но сти на осно ву об но ве 
пре ме ра (ка сни је до би ја на зив ка
та стар ски пре мер), ко ји би од сли
ка вао ствар но ста ње на те ре ну, већ 
би се до би ја ла не ка су ро гат ре ше
ња ко ја ни ко ме ни су од го ва ра ла. 

Ужич ка иде ја је увек би ла да се 
фак тич ко ста ње пре то чи у ка та стар 
не по крет но сти. Иде ја је би ла про
ста, али ме ђу соб но ‘’су да ра ње’’ ви
ше за ко на ни је до зво ља ва ло пот
пу но и це ло ви то ре ше ње. 

Ба ве ћи се све ви ше овим про
бле мом Слу жба за ка та стар не по
крет но сти Ужи це уви ђа и све ви ше 
ве ру је у оправ да ност сво је иде је и 
по чи ње бор бу на све мо гу ће, до зво
ље не, на чи не да се ство ри за кон
ски основ за ова кав на чин из ра де 
ка та стра не по крет но сти на осно
ву КА ТА СТАР СКОГ ПРЕ МЕ РА. Увек 
су би ли спрем ни да у окви ру Ре
пу блич ког ге о дет ско за во да, над
ле жног ми ни стар ства, пре зен ту ју 
сво ју иде ју и да об ја сне шта би тре
ба ло за кон ски до ра ди ти. У по чет ку 
је би ло ма ло не по ве ре ња, али ка ко 

је вре ме про ла зи ло до ла зи се до са
зна ња да је ово од лич но ре ше ње за 
ова кав на чин из ра де ка та стра не
по крет но сти... 

И на по кон у сеп тем бру 2009. го
ди не усва ја се За кон о др жав ном 
пре ме ру и ка та стру у ко ме су са
др жа не из ме не за ко је се Слу жба 
Ужи це за ла га ла. Кључ ни чла но ви 
За ко на су: 51,74,102,103,187. Су шти
на је да се у то ку ка та стар ског пре
ме ра при ку пља ју по да ци пре ма 
ФАК ТИЧ КОМ ста њу, ка ко о об ли ку 
и вла сни штву ка та стра ске пар це
ле та ко о вла сни штву из гра ђе них 
обје ка та и по себ них де ло ва обје
ка та. Ако на из ла га њу по да та ка на 
јав ни увид ни су оспо ре ни по да ци 
на осно ву ка та стар ског пре ме ра 
они се упи су ју као ко нач ни, а ако 
има про бле ма про ве ра ва ју се по да
ци при ку пље ни то ком ка та стар ског 
пре ме ра, упо ре ђу ју се са ка та стром 
зе мљи шта..., зна чи и пра ва стран ке 
су мак си мал но за шти ће на. 

Ка та стар ска оп шти на Ужи це се 
де ли на осам де ло ва и од мах по 
усва ја њу За ко на кре ће у из ла га
ње. Свет ска бан ка пра ти Слу жбу 
фи нан си ра ју ћи кон сул тан те, чла
но ве и пред сед ни ке ко ми си ја за 
из ла га ње на јав ни увид. По сао по
чи ње, на пре ду је, све се ви ше убр
за ва, про бле ми се ре ша ва ју у хо ду, 
учи се на но во на ста лим си ту а ци ја
ма. Ре ша ва ју се при го во ри стра на
ка, вр ши се кон вер зи ја, ре пу блич
ки и оп штин ски пра во бра ни о ци се 
мак си мал но укљу чу ју у рад ко ми
си ја....За по сле ни у Слу жби и кон
сул тан ти се мак си мал но ан га жу ју 
да би се ис по што вао рок за из ра
ду ка та стра не по крет но сти, ко ји 
је био крај 2011те го ди не. Уло же
ни на пор се ис пла тио и 14.09.2011. 
го ди не је при мљен по след њи део, 

Из ра да ка та стра
не по крет но сти 
на при ме ру Ужи ца

Кон зер ва ци ја и
ре кул ти ва ци ја ко по ва
На ко по ви ма ко ји су на пу ште ни 

вр ши се кон зер ва ци ја, тех нич ка и 
би о ло шка ре кул ти ва ци ја тла.

У са рад њи са На ци о нал ним пар
ком „Фру шка го ра”, за вр ше на је ре
кул ти ва ци ја ко па „Сред ње бр до”:

• Ру ше ње и укла ња ње ста рих и 
де ва сти ра них руд нич ких обје ка та 
и за о ста ле опре ме, са об на вља њем 
пут не мре жа; 

• Укла ња ње ин ва зив ног ра сти ња, 
фор ми ра ње за вр шних об ли ка ета
жа и ко си на ко па, ра за сти ра њем 
аутох то ног ма те ри ја ла. До пре мље
но је око 17.000 куб них ме та ра ква
ли тет не зе мље;

• Би о ло шка ре кул ти ва ци ја ко па, 
сад њом иза бра них биљ них вр ста 
са тог под не бља, ко је су  кли мат ски 
при ла го ђе не за оп ста нак и раз вој 
у екокли мат ским усло ви ма ко ји 
вла да ју на овом под руч ју.

Да нас на ши рем под руч ју ка ме
но ло ма ра сте пре ко 70 ле ко ви тих 
и де ко ра тив них вр ста, ко је су под 
за кон ском кон тро лом тр го ви не и 
про ме та.

До са да је по са ђе но 12.000 сад ни
ца ра зних вр ста, пре ма про јек то ва
ном рас по ре ду на свим ета жа ма, 
а на глав ним пла то и ма је по се ја
на тра ва. Не ка да коп, са да уре ђе но 
ста ни ште фа у не.

Упо тре ба ко му нал ног 
и ин ду стриј ског от па да 
као ал тер на тив ног го ри ва

У ци љу сма ње ња упо тре бе фо
сил ног го ри ва, у мар ту 2011. го ди не 
пу штен је у рад по гон за при пре му 
ко му нал ног и ин ду стриј ског от па
да. По стро је ње је пр во ова квог ти па 
у Ре пу бли ци Ср би ји, а у ње го ву из
град њу је уло же но 2 ми ли о на евра. 

Уку пан ка па ци тет по стро је ња је 
мак си мал но 24 хи ља де то на от па
да на го ди шњем ни воу, а омо гу
ћа ва ко ри шће ње по је ди них вр ста 
прет ход но се лек то ва ног и усит ње
ног чвр стог сец ка ног ко му нал ног 
и ин ду стриј ског от па да, као ал тер
на тив ног го ри ва, под кон тро ли са
ним усло ви ма у про це су ко ин си
не ра ци је. 

У Lafarge БФЦ се ко ри сте от пад не 
гу ме, от пад на уља, би о ма са, чврст 

ко му нал ни и ин ду стриј ски от пад 
као ал тер на тив на го ри ва.

Око 35% укуп не по тро шње го ри
ва, у 2012. го ди ни, Lafarge БФЦ је 
обез бе ђи вао из ал тер на тив них из
во ра, од че га је 9,1% ко му нал ни и 
ин ду стриј ски от пад.

Це на енер ги је до би је не из ал тер
на тив них из во ра је зна чај но ни жа 
од енер ги је ко ја се до би је из угља.

Ко про це синг се да нас при ме њу је 
у го то во свим фа бри ка ма це мен та 
у све ту, при ће му пред ња че раз ви
је не зе мље, а у не ким фа бри ка ма 
Lafarge гру пе, про це нат за ме не 
пре ла зи 80 %. 

Про це сом са го ре ва ња ове вр сте 
от пад них ма те ри ја ла је у пот пу
но сти овла да но, ура ђе не су број не 
сту ди је ути ца ја, по твр ђе не пра ће
њем и ме ре њи ма, а то ком 2010. го
ди не на ни воу Гру пе ис ко ри шће но 
је 2.606  ми ли о на то на ал тер на тив
ног го ри ва, од че га  656.000 то на 
чвр стог се че ног от па да.

Упо тре ба су вог 
елек тро фил тар ског пе пе ла 
у про из вод њи це мен та

Елек тро фил тар ски пе пео (ле те ћи 
пе пео) на ста је са го ре ва њем угља у 
тер мо е лек тра на ма и то пла на ма и 
пред ста вља от пад ко ји се од ла же 
на де по ни је – пе пе ли шта у не по
сред ној бли зи ни тер мо е лек тра на. 
Де по ни је пе пе ла да нас у Ср би ји за
у зи ма ју по вр ши ну од 1.800ха об ра
ди вог зе мљи шта. Тер мо е лек тра не 
има ју ве ли ки про блем са одр жа
ва њем де по ни ја, као и про блем са 
за га ђе њем жи вот не сре ди не.

На из ла зу из елек тро фил тра тер
мо е лек тра на пе пео се ме ша са во
дом и у ви ду су спен зи је тран спор
ту је на де по ни је – пе пе ли шта. Ова 
тех но ло ги ја је за ста ре ла и ску па, 
та ко да тер мо е лек тра не има ју ви
со ке из дат ке у по гле ду одр жа ва ња 
де по ни ја и пла ћа ња еко ло шке так
се због за га ђе ња жи вот не сре ди не.

С дру ге стра не, упо тре ба вла жног 
елек тро фил тар ског пе пе ла у про
из вод њи це мен та, ства ра про бле
ме у са мом про це су про из вод ње.

У не ким тер мо е лек тра на ма 
ЕПСа, уво ђе њем си сте ма су вог 
от пе пе љи ва ња, ство ре не су мо гућ
но сти за ис по ру ку су вог пе пе ла за 

по тре бе гра ђе вин ске ин ду стри је.
У Lafarge БФЦ је ство ре на мо гућ ност 
да се као до да так це мен ту ко ри сти 
су ви елек тро фил тар ски пе пео из 
тер мо е лек тра на ТЕНТБ и Ко лу ба
ра. За при хва та ње су вог елек тро
фил тар ског пе пе ла ко ји се до пре ма 
ци стер на ма ин ста ли ра на су два ме
тал на си ло са са угра ђе ним вре ћа
стим фил тром на вр ху и си стем за 
до зи ра ње у мли но ве це мен та. 

Бе о чин Би знис Парк

Овај  про је кат Lafarge БФЦ је по
кре нуо са оп шти ном Бе о чин, у ци
љу ства ра ња но вих рад них ме ста у 
ло кал ној за јед ни ци.

То је за Lafarge не про фи тан про
је кат ко јим же ли да при ву че ин
ве сти то ре да за поч ну соп стве ни 
по сао у сво јој ин ду стриј ској зо ни. 
Ин ве сти то ри ма се ну ди 18 хек та ра 
зе мљи шта на оба ли Ду на ва, у скло
пу ком плек са фа бри ке, ди рект но 
по ве за них са лу ком. Ло ка ци ја је 
ин фра струк тур но опре мље на га
сом, елек трич ном енер ги јом и те
ле ко му ни ка ци о ним ве за ма, а по
сто ји мо гућ ност про ши ре ња до 40 
хек та ра.

Уз зе мљи ште ко је се усту па ин ве
сти то ри ма под по вољ ним усло ви
ма, кроз Цен тар за јед нич ких услу
га Lafarge ну ди ин ве сти то ри ма 
ре сур се и зна ње ко је ће до при не
ти сма ње њу тро шко ва и по ве ћа њу 
ефи ка сно сти ин ве сти ци ја. Бе о чин 
Би знис Парк тре нут но има че ти ри 
ин ве сти то ра, ко ји обез бе ђу ју око 
350 но вих рад них ме ста.

...
У фа бри ци ка жу да увек тре

ба има ти на уму основ но на че ло 
одр жи вог раз во ја, ко ји пред ста вља 
смер ни цу по ли ти ке њи хо ве ком
па ни је: „Ми ни смо на сле ди ли зе
мљу од на ших пре да ка, већ смо је 
по зај ми ли од на ших по то ма ка”.
* дипломирани инжењер
архитектуре

У тек сту су ко ри шће ни по да ци:
– Lafarge БФЦ
– По кра јин ски за вод за за шти ту 

спо ме ни ка кул ту ре, Но ви Сад.
– Струч ни кон сул тант: проф. др 

Ми ро слав Ста но је вић, дипл.маш.
инж., Ма шин ски фа кул тет, Бе о град

Ј У Н  2 0 1 4 .Ј У Н  2 0 1 4 .
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што је зна чи ло да је за ка та стар ске 
оп шти не Ужи це и Се вој но, по сле 
дво го ди шњег ис цр пљу ју ћег ра да, 
устро јен ка та стар не по крет но сти 
за це лу те ри то ри ју гра да Ужи ца.

Шта смо до би ли?:
• Устро је на је ВЛА СНИЧ КА ЕВИ

ДЕН ЦИ ЈА – пр ви пут у исто ри ји 
Ужи ца

• У пот пу но сти ажу ран ка та стар 
не по крет но сти 

• Из ра дом ка та стра не по крет но
сти ство рен је је дан од нај ва жни
јих усло ва за ле га ли за ци ју обје ка та 
и град Ужи це мо же пр ви у Ср би
ји да пот пу но ре ши ово ва жно пи
та ње (сва ки обје кат се на ла зи на 
сво јој пар це ли, ре ше ни имо вин
скоправ ни од но си на пар це ла ма 
и објек ти ма)

• Гра ђа ни на по кон мо гу оства
ри ва ти сво ја пра ва, а не са мо оба
ве зе

• Бр жа и лак ша до ступ ност ин
фор ма ци ја 

• Отва ра ју се вра та но вим ин ве
сти ци ја ма

• Из ра дом ка та стра не по крет но
сти уште да за сва ког вла сни ка је 
у про се ку око 1500 евра (не мо ра ју 
да се ра де про јек ти пар це ла ци је и 
пре пар це ла ци је)

• Прак тич на при ме на план ских 
до ку ме на та (про стор них и ге не
рал них ур ба ни стич ких пла но ва).

По зи тив ни ефек ти:
• Ажу ран и са вре мен катaстар, 

ко ји оправ да ва сво је по сто ја ње јер 
има тач не и по у зда не по дат ке

• Бр жи и удоб ни ји рад, на за до
вољ ство стра на ка

• Бр зо и ла ко при ла го ђа ве ње дру
гим за ко ни ма

–  За кон о пла ни ра њу и из град њи 
(под ло ге, пар це ла ци је, кон вер
зи ја ....)

–  ЗА КОН о по себ ним усло ви ма за 
упис пра ва сво ји не на објек ти
ма из гра ђе ним без гра ђе вин
ске до зво ле

– За кон о јав ној сво ји ни
• Ква ли тет на и ажур на под ло га 

за из ра ду свих вр ста план ских до
ку ме на та

• Са рад ња др жав ног и при ват ног 
сек то ра (у сни ма њу при мед би, ко
је су ста вље не у то ку из ла га ња, су 
под јед на ко уче ство ва ле при ват не 
ге о дет ске ор га ни за ци је и Слу жба, 
под усло ви ма ко ји су про пи са ни 
За ко ном)

• Мо гућ ност за пра вич ну на пла
ту по ре за (???) и на кна да (ГГЗ)

• При хва ће на иде ја из ра де КН, 
ко ја се ши ри (Но ви Па зар)

• За до вољ ство због до бро од ра ђе
ног по сла

• Ова квим за кон ским ре ше њем 
др жав ног пре ме ра и ка та стра отва
ра се по сао за на ред ни пе ри од

• Ка та стар као је дан од глав них 
фун да ме на та др жа ве ова квим на
чи ном ра да учвр шћу је сво је по зи
ци је.

Ди ле ме и огра ни че ња:
• Да ли је ме то да сни ма ња аде

кват но ода бра на, об зи ром на кон
фи гу ра ци ју те ре на?

–  Сиг на ли за ци ја и де ши фра ци ја 
до бро од ра ђе на

–  Ре сти ту ци ја је пр о бле ма тич на 
(да ли би се са са вре ме ни јим 
ме то да ма и ала ти ма по сти гла 
бо ља тач ност при ли ком из ра
де ди ги тал ног ка та стар ског 
пла на, јер су про бле ма тич ни 
објек ти ко ји су ујед но и гра ни
ца пар це ле)

• ВРЕ МЕ (Ве ли ка вре мен ска дис
тан ца од сни ма ња до из ла га ња, 
због не а де кват не за кон ске ре гу
ла ти ве. Кра так рок за из ра ду ка та
стра не по крет но сти, јер да је За кон 
о ка та тру из ме њен бар го ди ну да
на ра ни је, овај огро ман по сао би 
био од ра ђен још па жљи ви је и пре
ци зни је). 

• Ме диј ска кам па ња око из ра де 
ка та стра не по крет но сти је мо ра ла 
да бу де агре сив ни ја, да би се гра
ђа ни ма об ја сни ло ко ји по сло ви су 
у то ку, ка ко би они до ла зи ли што 
при пре мље ни ји на из ла га ње

• Не до ступ ност аде кват ног ка дра 
у ко ми си ја ма за из ла га ње

• Сла ба са рад ња са дру гим сте
пе ном

• Не по сто ја ње же ље др жав ног 
слу жбе ни ка да се стал но еду ку је 
(на свим ни во и ма)

• Не ус кла ђе ност за кон ске ре гу
ла ти ве

• Тре ба од мах раз ми шља ти о об
но ви већ ура ђе ног КНа.

У ди ску си ји, ко ја се раз ви ла по
сле одр жа не пре зен та ци је, уче сни
ци су се сло жи ли да је ово јед но 
ко ри сно и на да све прак тич но ре
ше ње, ко је би убу ду ће тре ба ло да 
се при ме њу је, јер је у За ко ну то 
обез бе ђе но. Др жа ва је се би омо гу
ћи ла је дан сна жан алат за ажу ри
ра ње сво јих нео п ход них под та ка, 
али мо ра из на ћи мо ду се ка ко да их 
што ви ше при ме њу је, јер из и ску
ју и вре ме и фи нан си је. На рав но 
осло нац др жа ве у свим овим по
сло ви ма је Ре пу блич ки ге о дет ски 
за вод, као њен по у здан и ефи ка
сан ор ган.
*дипл.инж.ге о де зи је,
пре да ва ње одр жа но 23. ма ја
у Чач ку.

Ј У Н  2 0 1 4 .

Божидар Бојовић* 

Но ви си стем ва тро га сних ста ни ца на те ри то ри ји 
Бе о гра да за сно ван је на кон цеп ци ји и стра те шким 
опре де ље њи ма из Пла на ге не рал не ре гу ла ци је мре
же ва тро га сних ста ни ца, ко ји је Скуп шти на гра
да Бе о гра да до не ла на сед ни ци одр жа ној 25. 06. 
2013. го ди не.

ВА ТРО ГА СНА СТА НИ ЦА КАО УР БА НА фОР МА
Ва тро га сне ста ни це се мо гу де фи ни са ти као про

стор не це ли не опре мље не и ор га ни зо ва не у ци љу пру
жа ња услу га за шти те и спа са ва ња љу ди и ма те ри јал
них до ба ра од по жа ра, екс пло зи ја, опа сних ма те ри ја 
и дру гих ак ци дент них си ту а ци ја.

У ур ба ни стич ком и про стор ном пла ни ра њу ва тро
га сне ста ни це се нај че шће озна ча ва ју као ко му нал ни 
објек ти или објек ти по себ не на ме не. Уко ли ко се има 
у ви ду њи хов оп шти – јав ни зна чај и основ на функ
ци ја, мо же се го во ри ти о ва тро га сним ста ни ца ма као 
спе ци ја ли зо ва ним цен три ма у окви ру јав них слу жби. 
Ова кав на чин са гле да ва ња, омо гу ћа ва да се ва тро га
сне ста ни це, као јав ни објек ти, пла ни ра ју на по вр ши
на ма јав не на ме не, али и као ком па ти бил на на ме на 
у окви ру по вр ши на оста лих на ме на (ста но ва ње, по
сло ва ње, при вре да...).

У окви ру ком плек са ва тро га сне ста ни це мо гу се иден
ти фи ко ва ти сле де ћи објек ти и уре ђе не по вр ши не: 

• ва тро га сни обје кат (ва тро га сни дом)
• ва тро га сни то рањ
• спорт скоре кре а тив не по вр ши не
• ма ни пу ла тив не по вр ши не
• зе ле не и сло бод не по вр ши не
• ин тер на ста ни ца за снаб де ва ње го ри вом

Ва тро га сни обје кат пред ста вља оба ве зан са др жај 
сва ког ком плек са ва тро га сне ста ни це и нај че шће са
др жи сле де ће функ ци о нал не це ли не:

• Про сто ри ја за од мор ва тро га са ца
• Про сто ри ја за бо ра вак ва тро га са ца
• Про стор за га ра жи ра ње ва тро га сних во зи ла
• Ра ди о ни ца за сер ви си ра ње ва тро га сних во зи ла
•  Про сто ри ја за сме штај и сер вис опре ме 

за га ше ње по жа ра
• Про сто ри ја за обу ку ва тро га са ца
• Про сто ри ја за ве зу

• Фи скул тур на са ла
• Чај на ку хи ња
• Мо кри чвор
• Кан це ла риј ски про стор

Ва тро га сни то рањ је сло бод но сто је ћи обје кат или 
део ва тро га сног објек та пред ви ђен за пси хофи зич ку 
обу ку ва тро га са ца. 

Спорт ско – ре кре а тив не по вр ши не об у хва та ју 
отво ре не спорт ске те ре не и по ли гон за обу ку ва тро
га са ца. 

Ма ни пу ла тив не по вр ши не су по вр ши не за кре та
ње и ма ни пу ла ци ју ва тро га сних во зи ла и пар ки ра ње 
во зи ла за по сле них.

Ин тер на ста ни ца за снаб де ва ње го ри вом ва тро га
сних во зи ла мо же са др жа ти јед но или ви ше то чи о них 
ме ста и ре зер во а ре за скла ди ште ње го ри ва.

СТРА ТЕ ШКИ ОКВИР НО ВОГ СИ СТЕ МА
Но ви си стем ва тро га сних ста ни ца је за сно ван на 

стра те шком опре де ље њу да се про стор ним рас по
ре дом и бро јем ва тро га сних ста ни ца обез бе ди по кри
ве ност по сма тра не те ри то ри је на на чин ко јим се 
омогућaва да вре ме до ла ска ва тро га сног во зи ла на ме
сто ин тер вен ци је бу де до 7 ми ну та.  

Вре мен ски ин тер вал од 7 ми ну та је утвр ђен као ис
ку стве на про це на до ма ћих и стра них екс пе ра та из 
обла сти ва тро га сно – спа си лач ких слу жби. На ве де

Ватрогасне станице 
Београда – нови систем 
и категоризација
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ни вре мен ски ин тер вал пред ста вља  крај њи рок у ко
ме се мо ра за по че ти са ин тер вен ци јом га ше ња по жа
ра, об зи ром да сва ко ње го во про ду же ње мо же до ве сти 
до по ве ћа ња штет них по сле ди ца по љу де и имо ви ну 
у објек ти ма за хва ће ним по жа ром, као и у не по сред
ном окру же њу.

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма за пе ри од 2004  
2006. го ди на, на под руч ју Ге не рал ног пла на Бе о гра да 
је за бе ле жен по раст про сеч ног вре ме на до ла ска ва
тро га сних во зи ла на ме сто ин тер вен ци је. Раз ло ге за 
то тре ба тра жи ти у про сеч ној ста ро сти ва тро га сних во
зи ла (пре ко 15 го ди на), по ра сту укуп ног бро ја ин тер
вен ци ја ва тро га сних еки па на по сма тра ној те ри то ри ји 
за 5.88%, као и чи ње ни ци да цен трал ни де ло ви гра да 
(Ста ри град, Па ли лу ла, Сав ски ве нац) и под руч је Но вог 
Бе о гра да, као про сто ри са нај ве ћом кон цен тра ци јом 
ста нов ни штва и гу сти ном са о бра ћа ја, ни су по кри ве
ни мре жом по сто је ћих ва тро га сних ста ни ца.

ГО ДИ НА
ПРО СЕЧ НО ВРЕ МЕ ДО ЛА СКА 
НА МЕСТО ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

2004. 7,52 мин.

2005. 7,43 мин.

2006. 7,91 мин.

ОП ШТИ НА БРОЈ ИЗ ВР ШЕ НИХ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА

 2005. 2006.

Но ви Бе о град 604 595

Ста ри град 511 423

Зе мун 421 387

Во ждо вац 402 443

Па ли лу ла 399 477

Чу ка ри ца 344 403

Сав ски ве нац 331 318

Зве зда ра 300 266

Вра чар 260 210

Ра ко ви ца 176 171

Обре но вац 160 205

Мла де но вац 147 185

Гроц ка 125 136

Ла за ре вац 125 252

Ба ра је во 62 101

Сур чин 46 65

Со пот 39 76

УКУП НО 4452 4713

КОН ЦЕП ЦИ ЈА НО ВОГ СИ СТЕ МА 
Но ви си стем ва тро га сних ста ни ца је кон ци пи ран 

као ди на мич ки си стем са ста вљен од два ме ђу соб но 
по ве за на под си сте ма. Је дан под си стем пред ста вља
ју по сто је ће  ва тро га сне ста ни це, а дру ги пла ни ра не 
ло ка ци је ва тро га сних ста ни ца. 

Ди на мич ност но вог си сте ма ва тро га сних ста ни ца 
се обез бе ђу је пре но сом функ ци ја са по сто је ћих ва тро
га сних ста ни ца на ва тро га сне ста ни це пла ни ра не на 
но вим ло ка ци ја ма. То под ра зу ме ва да се по је ди не по
сто је ће ва тро га сне ста ни це, ко је не за до во ља ва ју нео
п ход не  усло ве у по гле ду из гра ђе но сти и функ ци о
нал но сти, и ни су у са гла сно сти са ва же ћом план ском 
до ку мен та ци јом, план ски за ме њу ју ва тро га сним ста
ни ца ма на но вим ло ка ци ја ма.

ПлА НИ РА НИ СИ СтЕМ

ПО СТО ЈЕ ЋЕ ВА ТРО ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ 
Пре ма по да ци ма над ле жне Упра ве при Ми ни стар

ству уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, на те ри
то ри ји Ге не рал ног пла на Бе о гра да еви ден ти ра но је 
де вет по сто је ћих ва тро га сних ста ни ца.

ПО СТО ЈЕ ЋЕ ВА ТРО ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ

ЛО КА ЦИ ЈА АДРЕ СА
ПО ВР Ш. 

комплекса 
(ха)

БРОЈ 
ватрог. 
возила

СПРАТ НОСТ 
обје ка та

Зве зда ра Ми је 
Ко ва че ви ћа 24 0.98 26 П+2

Во ждо вац Сте ва на 
Пр во вен ча ног 1 0.15 12 П+1

Зе мун 22. Ок то бра 27 0.49 11 П+1

Ко шут њак Кне за 
Ви ше сла ва 92 0.58 10 П+1

Же ле зник Ју го сло вен ска 2 0.04 2 П

Ба тај ни ца Јо ва на 
Бран ко ви ћа 8 0.107 2 П+1

Сур чин Оби ли ћев 
ве нац б.б. 0.153 2 П+1

Ов ча Ми хај ла 
Еми не скуа 80 0.115 2 П

Ра ко ви ца 
се ло

Бо ја на 
Сту пи це 15 0.035 3 П

По ред на ве де них ло ка ци ја, у де лу Сав ског при ста
ни шта се на ла зи и ва тро га сни брод са опре мом и са
др жа ји ма у функ ци ји за шти те од по жа ра обје ка та и 
пло ви ла у при о ба љу.

План ски ста тус по сто је ћих ва тро га сних ста ни ца у пла
ни ра ном си сте му де фи ни сан је на сле де ће на чи не: 

• По сто је ћа ва тро га сна ста ни ца се за др жа ва у по сто
је ћој функ ци ји – ЗПф

• По сто је ћа ва тро га сна ста ни ца се за др жа ва до из
град ње пла ни ра не ва тро га сне ста ни це на но вој ло
ка ци ји – ЗДИН

ПО СТО ЈЕ ЋЕ ВА ТРО ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ

ЛО КА ЦИ ЈА УСКЛА ЂЕ НОСТ ПЛАН СКИ СТА ТУС

Зве зда ра 3. ЗПФ

Во ждо вац 3. ЗПФ

Зе мун 1. ЗПФ

Ко шут њак 2. ЗПФ

Же ле зник 2. ЗДИН

Ба тај ни ца 2. ЗДИН

Сур чин 3. ЗПФ

Ов ча 2. ЗДИН

Ра ко ви ца се ло 2. ЗДИН

ПЛА НИ РА НЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ
ВА ТРО ГА СНИХ СТА НИ ЦА
За из бор но вих ло ка ци ја за ва тро га сне ста ни це де

фи ни са ни су сле де ћи кри те ри ју ми: 

1. Про стор ни и ур ба ни стич ки усло ви:
– по сто је ћа из гра ђе ност ло ка ци је
– ве ли чи на пар це ле
– уда ље ње од по сто је ћих обје ка та у окру же њу
– мо гућ ност укла па ња но во пла ни ра ног обје ка та у 

не по сред но окру же ње
– сте че не ур ба ни стич ке оба ве зе

2. Са о бра ћај ни усло ви: 
– ранг са о бра ћај ни це на ко ју се осла ња пла ни ра

на ло ка ци ја
– гу сти на при мар не улич не мре же гра ви та ци о не 

зо не
– ге о ме триј ске ка рак те ри сти ке при мар не улич не 

мре же (број са о бра ћај них тра ка, ре гу ла ци ја, ши ри
на ко ло во за ...)

3. Ин фра струк тур ни усло ви:
– опре мље ност ло ка ци је по сто је ћом ин фра струк ту

ром (во до вод, ка на ли за ци ја...)
– по ло жај у од но су на тра се по сто је ће и пла ни ра не 

ма ги страл не ин фра струк ту ре

4. Ин же њер ско – ге о ло шки усло ви:
– мор фо ло ги ја те ре на
– ли то ло шки са став тла
– ни во под зем них во да
– се и зми ка

5. Усло ви за шти те:
– за шти та жи вот не сре ди не
– за шти та при ро де
– за шти та кул тур ноисто риј ских до ба ра

На осно ву де фи ни са них кри те ри ју ма из бо ра, иза
бра но је 21 ло ка ци ја по вољ них за ре а ли за ци ју но вих 
ва тро га сних ста ни ца. 

Иза бра не ло ка ци је се на ла зе на те ри то ри ји град ских 
оп шти на Па ли лу ла, Зе мун, Но ви Бе о град, Зве зда ра, 
Чу ка ри ца, Во ждо вац, Сав ски ве нац, Ста ри град, Сур
чин и Гроц ка. На те ри то ри ји град ских оп шти на Вра чар 
и Ра ко ви ца ни су де фи ни са не ло ка ци је за но ве ва тро
га сне ста ни це, об зи ром на њи хо ву до бру по кри ве ност 
мре жом по сто је ћих ва тро га сних ста ни ца (Во ждо вац, 
Ко шут њак и Ра ко ви ца се ло).

ПЛА НИ РА НЕ ВА ТРО ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ

ОЗНА КА ЛО КА ЦИ ЈА ОП ШТИ НА

1 Кр ња ча Па ли лу ла

2 Бор ча Па ли лу ла

3 Сла нач ки пут Па ли лу ла

4 Пан че вач ки пут Па ли лу ла

5 Ба тај ни ца Зе мун

6 Ал ти на 2 Зе мун

7 Ауто пут Но ви Бе о град

8 Блок 40 Но ви Бе о град

9 Ми ри је во Зве зда ра

10 Ла ста Зве зда ра

11 Кру жни пут Чу ка ри ца

12 Ли по ви ца Чу ка ри ца

13 Рад нич ка Чу ка ри ца

14 Ум ка Чу ка ри ца

15 Ду нав ска Ста ри град

16 Вр чин Гроц ка

17 Ја јин ци Во ждо вац

18 Бу бањ по ток Во ждо вац

19 До ба нов ци Сур чин

20 Ле шта не Гроц ка

21 Хер це го вач ка Сав ски ве нац

ТИ ПО ЛО ГИ ЈА ВА ТРО ГА СНИХ СТА НИ ЦА
За сва ку ва тро га сну ста ни цу у окви ру пла ни ра ног 

си сте ма де фи ни са на је при пад ност јед ном од де фи
ни са них ти по ва ва тро га сних ста ни ца:

• ЦЕН ТРАЛ НА ВА ТРО ГА СНА СТА НИ ЦА
• ВЕ ЛИ КА ВА ТРО ГА СНА СТА НИ ЦА
• СРЕД ЊА ВА ТРО ГА СНА СТА НИ ЦА
• МА ЛА ВА ТРО ГА СНА СТА НИ ЦА

По ред на ве де них, као спе ци фи чан тип ва тро га сне 
ста ни це де фи ни сан је ВА тРО ГА СНИ ПУНКт. 

Под ва тро га сним пунк том се под ра зу ме ва ва тро га
сни брод, ва тро га сни обје кат ма лог ка па ци те та, или 
при зем ни део објек та дру ге на ме не у функ ци ји за шти
те од по жа ра, екс пло зи ја, опа сних ма те ри ја и дру гих 
ак ци дент них си ту а ци ја. 

  постојеће планиране
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ПО СТО ЈЕ ЋЕ ВА ТРО ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ

ОЗНА КА ЛО КА ЦИ ЈА
ТИП ВА ТРО ГА СНЕ 
СТА НИ ЦЕ

I Зве зда ра Цен трал на

II Во ждо вац Сред ња

III Зе мун Сред ња

IV Ко шут њак Сред ња

V Же ле зник 

VI Ба тај ни ца 

VII Сур чин Ма ла

VI II Ов ча 

IX Ра ко ви ца се ло 

ПЛА НИ РА НЕ ВА ТРО ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ

1 Кр ња ча Сред ња

2 Бор ча Ма ла

3 Сла нач ки пут Ма ла

4 Пан че вач ки пут Ма ла

5 Ба тај ни ца Сред ња

6 Ал ти на 2 Сред ња

7 Ауто пут Ма ла

8 Блок 40 Цен трал на

9 Ми ри је во Ве ли ка

10 Ла ста Ма ла

11 Кру жни пут Ма ла

12 Ли по ви ца Ма ла

13 Рад нич ка Ма ла

14 Ум ка Ма ла

15 Ду нав ска Ма ла

16 Вр чин Сред ња

17 Ја јин ци Ма ла

18 Бу бањ по ток Пункт

19 До ба нов ци Ве ли ка

20 Ле шта не Ма ла

21 Хер це го вач ка Пункт

При пад ност од ре ђе ном ти пу ва тро га сне ста ни це 
за сно ва на је на ње ном по је ди нач ном зна ча ју у пла
ни ра ном си сте му ва тро га сних ста ни ца. За сва ки тип 
ва тро га сне ста ни це пре ци зи ра не су мак си мал не или 
ми ни мал не вред но сти ур ба ни стич ких па ра ме та ра по
сто је ће или пла ни ра не из град ње, као и сви мо гу ћи са
др жа ји у ком плек су.

цЕН тРАл НА ВЕ лИ КА СРЕД ЊА МА лА
ВА тРО ГА СНИ 

ПУНКт

Ми ни мал на по вр ши на 
парцеле (ха)

1.0 0.8 0.5 0.2 

Мак си мал ни ин декс 
изграђености  И

1.0 0.5 0.5 0.5 

Мак си мал ни ин декс 
за у зе то сти – З (%)

40% 40% 40% 40% 

Ми ни ма лан проценат 
зеленила

20% 20% 20% 20% 

Мак си мал на 
спрат ност 
ва тро га сног објек та

П+4+Пс П+2 П+2 П+1 П+1

Мак си мал на 
ви си на ва тро га сног 
објек та (м)

25 12 12 9 9

Мак си мал на 
ви си на ва тро га сног 
тор ња (м)

25 25 18 15 

Ми ни ма лан 
број ва тро га сних 
во зи ла

15 10 5 3 2

Мо гу ћи са др жа ји 
комплекса

–  ва тро га сни 
дом

– то рањ
–  спорт ски 

те рен
– по ли гон
–  интерна 

станица

–  ва тро га сни 
дом

– то рањ
–  спорт ски 

те рен
– по ли гон
–  интерна 

станица

–  ва тро га сни 
дом

– то рањ
–  спорт ски 

те рен 
и по ли гон

–  интерна 
станица

–  ва тро га сни 
дом

– то рањ
–  спорт ски 

те рен 
и по ли гон

–  интерна 
станица

–  ва тро га сни 
дом

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА НО ВИХ 
ВА ТРО ГА СНИХ СТА НИ ЦА
Но ве ва тро га сне ста ни це у пла ни ра ном си сте му се 

ре а ли зу ју на сле де ће на чи не:
На осно ву ва же ћих ур ба ни стич ких пла но ва ко ји 

пред ста вља ју сте че ну ур ба ни стич ку оба ве зу – ВП
На осно ву де таљ них раз ра да ко је су са став ни део 

Пла на ге не рал не ре гу ла ци је – ПГР
Kроз оба ве зну из ра ду Пла но ва де таљ не ре гу ла ци

је – ПДР

Ва тро га сне ста ни це Кр ња ча, Блок 40 и Ду нав ска 
пред ви ђе не су на под руч ји ма ко ја се по кри те ри ју
ми ма ва тро га сноспа си лач ке слу жбе сма тра ју кри
тич ним, об зи ром на ве ли ку уда ље ност од по сто је ћих 
ва тро га сних ста ни ца. За на ве де не ло ка ци је су у Пла ну 
ге не рал не ре гу ла ци је мре же ва тро га сних ста ни ца ура
ђе не Де таљ не раз ра де ло ка ци ја, ко је са др же све нео п
ход не ана ли тич коге о дет ске еле мен те за обе ле жа ва ње 
ком плек са, ур ба ни стич ке па ра ме тре бу ду ће из град ње 
и усло ве при кљу че ња на ин фра струк тур ну мре жу.

Пла ни ра не ва тро га сне ста ни це, чи ја се да ља ре а
ли за ци ја усло вља ва оба ве зном из ра дом Пла но ва де
таљ не ре гу ла ци је, при па да ју де ло ви ма те ри то ри је на 
ко ји ма ни је фор ми ра на ур ба ни стич ка ре гу ла ци ја. С 
тим у ве зи, да љом ур ба ни стич ком раз ра дом ће би
ти де фи ни са не тач не ло ка ци је пла ни ра них ва тро га
сних ста ни ца, као и ур ба ни стич ки па ра ме три бу ду ће 
из град ње и усло ви при кљу че ња на ин фра струк тур
ну мре жу. 

*ди пло ми ра ни про стор ни пла нер

ПЛА НИ РА НЕ ВА ТРО ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ

ОЗНА КА ЛО КА ЦИ ЈА
НА ЧИ НИ 

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ 

1 Кр ња ча ПГР

2 Бор ча ПДР

3 Сла нач ки пут ВП

4 Пан че вач ки пут ПДР

5 Ба тај ни ца ВП

6 Ал ти на 2 ПДР

7 Ауто пут ВП

8 Блок 40 ПГР

9 Ми ри је во ВП

10 Ла ста ПДР

11 Кру жни пут ПДР

12 Ли по ви ца ПДР

13 Рад нич ка ПДР

14 Ум ка ПДР

15 Ду нав ска ПГР

16 Вр чин ПДР

17 Ја јин ци ПДР

18 Бу бањ по ток ВП

19 До ба нов ци ПДР

20 Ле шта не ПДР

21. Хер це го вач ка ПДР



VAŠ TONDACH®  

Sa TONDACH®-om možete vrlo uspešno ostvariti svoje 
sopstvene ideje. Sa preko 25 nijansi boja, različitih dimen-
zija i površinskih struktura crepova možete stvoriti oko 400 
načina koje možete prilagoditi krovu po svom ukusu. To važi 
kako za nove krovove tako i za one koji se saniraju. Više de-
talja možete saznati na www.tondach.rs

Krov za sva vremena!

Preko
za Vaš krov!


