
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Број:1757/1-15 
04.07.2013.године 
Б е о г р а д 
 
 
 
На основу члана 84.став 1. Статута Инжењерске коморе Србије („Службени гласник РС“, 
бр.88/05 и 16/09), Управни одбор Инжењерске коморе Србије, а на предлог извршних 
одбора матичних секција пројектаната и извођача радова, на 3.редовној седници 
одржаној 04.07.2013.године, донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 2.500.000,00 динара, изражена у 
бруто вредности на име суфинансирања пројеката, на предлог извршних одбора 
матичних секција пројектаната и извођача радова. 

2. Одобрена средства из тачке 1. Ове Одлуке распоређују се на следећи начин: 
2.1. Савез грађевинских инжењера Србије, за издавање стручне 

публикације, приручника под називом „Грађевински календар 
2013.“…………………………………………………………………………..…..80.000,00 дин; 

2.2. Српско друштво за заштиту вода, за 42. Конференцију о коришћењу и 
заштити вода „ВОДА 2013.“………………………………………….…....50.000,00 дин; 

2.3. Савез грађевинских инжењера Србије, за 8. научно-стручно 
Међународно саветовање под називом „Оцена стања, одржавање и санација 
грађевинских објеката и насеља“……………………………………….30.000,00 дин; 

2.4. Савез грађевинских инжењера Србије, за 5. научно-стручно 
Међународно саветовање под називом „Геотехнички аспекти 
грађевинарства“....................................................................35.000,00 дин; 

2.5. Инжењерско друштво за корозију, за издавање стручне публикације, 
часописа под називом „Заштита материјала“……………….….….50.000,00 дин; 

2.6. Српско друштво за путеве „VIA-VITA“, за стручно-научни скуп под 
називом „Аутопут на правцу Е-761 од границе Републике Српске (Котроман) 
до Појата“, II скуп………………………………………………………………50.000,00 дин; 

2.7. Српско друштво за путеве „VIA-VITA“, за издавање научно стручног 
часописа под називом „Пут и саобраћај“…………….……………...50.000,00 дин; 

2.8. Машински факултет у Нишу, за научно-стручни скуп „16. Симпозијум 
термичара Србије“……………………………………………………………100.000,00 дин; 

2.9. Савез инжењера и техничара Србије, за издавање научно-стручног 
часописа под називом „Техника“………………………………………138.500,00 дин; 

2.10. Савез инжењера и техничара Србије, за Стручни скуп са пратећом 
изложбом посвећеним нашем и светском проналазачу и научнику Николи 
Тесли………………………………………………………………………………...20.000,00 дин; 

2.11. Удружење интелектуалаца за развој науке у Србији „Српски 
академски центар“, за издавање књиге под називом „Обновљиви извори 
енергије и енергетска ефикасност“………………………………….…50.000,00 дин; 

2.12. Српско друштво за одводњавање и наводњавање, за издавање 
стручног часописа под називом „Водопривреда“…………………50.000,00 дин; 



2.13. Друштво архитеката Ниша, за издавање Гласника Друштва архитеката 
Ниша „Архитект“, бр.41/42……………………………………….………..10.000,00 дин; 

2.14. European architect d.o.o., за изложбу поводом Конкурса „Портфолио 
33/33“………………………………………………………………………….…..50.000,00 дин; 

2.15. Савез инжењера и техничара Србије, за 34.Међународни стручно-
50.000,00 дин; 

2.16. Савез геодета Србије, Удружење геодета Централне Србије, за 
издавање стручног часописа „Геодетски 
билтен“…………………………………………………………….…………….…20.000,00 дин; 

2.17. Савез машинских електротехничких инжењера и техничара Србије, 
за 44. Међународни конгрес и изложбу о грејању, хлађењу и 
климатизацији………………………………………………………………….150.000,00 дин; 

2.18. Савез машинских електротехничких инжењера и техничара Србије, 
за 2. Међународну конференцију о обновљивим изворима електричне 
енергије 160.000,00 дин; 

2.19. Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, за 
издавање Национално водећег часописа М51 „Вода и санитарна 
техника“…………………………………………………………………………….50.000,00 дин; 

2.20. Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, за 
Специјалистички семинар на тему „Савремена експлоатација и одржавање 
објеката и опреме водовода и канализације“ у сарадањи са Грађевинским 
факултетом и добијање сертификата о обучености…………….50.000,00 дин; 

2.21. Архитектонски факултет у Београду, за Симпозијум под називом 
„Инсталације и архитектура 2013.“……………………………………..60.000,00 дин; 

2.22. Удружење грађевинских инжењера Србије – УГИС, за стручну књигу 
„Операциона истраживања – нове методе у градитељству“…50.000,00 дин; 

2.23. Др Коса Голић, за стручну књигу „Примена фази скупова за решавање 
проблема вишекритеријумског одлучивања у 
грађевинарству“………………………………………………………………...15.000,00 дин; 

2.24. Др Коса Голић, за стручну књигу „Примена вештачких неуронских мрежа 
за планирање и одлучивање у грађевинарству“………………....15.000,00 дин; 

2.25. Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција 
Србије, за Семинар на тему „Најновији стандарди из области технологије 
бетона и њихова примена“………………………………………………...50.000,00 дин; 

2.26. Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција 
Србије, за стручни часопис под називом „Грађевински материјали и 
конструкције“………………………………………….……………………..….50.000,00 дин; 

2.27. Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција 
Србије, за Конференцију на тему „Фасаде и кровови у 
зградарству“……………………………………………………………………….50.000,00 дин; 

2.28. Српско друштво за осветљење, за Саветовање на тему „Осветљење 
2013.“…………………………………………………………………………..…….92.000,00 дин; 

2.29. Александар Рудник Милановић, дипл.инж.арх., за књигу „Могуће 
ремодулације у зони заштићеног наслеђа на примеру старог градског језгра 
у Крагујевцу“……………………………………………………………………..50.000,00 дин; 

2.30. Владимир Филиповић, дипл.инж., за Истраживачки пројекат 
„Технолошки параметри осмотске дехидратације свињског меса у 
меласи“………………………………………………………………………...……50.000,00 дин; 



2.31. Савез инжењера и техничара Србије, за Реализацију пројекта 
„Методологија и успостављање генерализованог ХACCП система у 
водоводним организацијама – други део започетог 
пројекта“…………………………………………………………………………...10.000,00 дин; 

2.32. Мирјана Јарић, дипл.инж.ел., за Серију стручних предавања 
интерактивних радионица у оквиру програма за унапређење пројектовања 
телекомуникационих мрежа и система“……………………………...48.000,00 дин; 

2.33. Друштво одржавалаца средстава рада града Пожаревца, за Семинар 
на тему „Савремене методе техничке дијагностике“…………...28.000,00 дин; 

2.34. Злата Вуксановић Мацура, дипл.инж.арх., за књигу „За европски 
Београд 1921.-1922.:Пројекти са међународног конкурса за Генерални 
план“……………………………………………………………………………….…50.000,00 дин; 

2.35. Проф.др Србислав Генић, за Приручник за израчунавање својстава 
процесних флуида…………………………………………………………...100.000,00 дин; 

2.36. Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и 
урбаниста „Изградња“, за VII научно-стручни скуп из области сеизмичког 
инжењерства „Пројектовање, прорачун и изградња сеизмички отпорних 
зиданих зграда“…………………………………………………………..……..66.250,00 дин; 

2.37. Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и 
урбаниста „Изградња“, за Саветовање на тему „Савремени материјали и 
поступци санације грађевинских објеката“………………………...49.000,00 дин; 

2.38. Факултет техничких наука у Чачку, за научно-стручни скуп под називом 
„ЕТРАН 2013.“…………………………………………………………..……..103.250,00 дин; 

2.39. Национални комитет за сарадњу са међународним хидролошким 
комитетом УНЕСКО-а, за наставак успешно реализованог пројекта из 
2012.г.: „Водно богатство и историјско наслеђе на римским путевима у 
Србији (VIA MILITARIS)………………………………………………………50.000,00 дин; 

2.40. Национални комитет за сарадњу са међународним хидролошким 
комитетом УНЕСКО-а, за израду документа „Одлука о канализацији 
(ОК)“………………………………………………………………………………….50.000,00 дин; 

2.41. Друштво архитеката Новог Сада, за Електронску презентацију Друштва 
архитеката Новог Сада……………………………………………………....10.000,00 дин; 

2.42. Међународна Технолошко-менаџерска академија, Нови Сад, за 
Међународну научну конференцију на тему „Екологија у служби одрживог 
развоја“……………………………………………………………………………..80.000,00 дин; 

2.43. Друштво архитеката Београда, за Израду web-сајта са интерактивним 
базама података „Докомомо Србија“……………………………....50.000,00 дин; 

2.44. Друштво архитеката Београда, за Програм предавања и трибина 
Докомомо Србија…………………………………………………….….……80.000,00 дин; 

Исплату износа распоређених средстава из претходног става извршити по 
појединачним решењима који су саставни део ове Одлуке. 

3. Суфинансирање из тачке 2. ове Одлуке реализоваће се на основу закљученог 
Уговора. 

4. У финансијском плану Инжењерске коморе Србије, одобрена средства из тачке 1. 
ове Одлуке књижити и то: 1.300.000,00 дин у Плану расхода под Б.1.1. 
Реализација активности матичне секције пројектаната и 1.200.000,00 дин у 
Плану расхода под Б.2.1. Реализација активности матичне секције извођача 
радова. 



5. Одбијају се захтеви због недовољних средстава, која су издвојена за 
суфинансирање пројеката и то: 
5.1. Српско друштво за заштиту вода, за стручни часопис „Истраживање и 

управљање водама“; 
5.2. Српско друштво за путеве „VIA-VITA“, за стручно-научни скуп на тему 

“Савремене технологије, нови материјали и секундарне сировине у 
путоградњи“; 

5.3. Научно-стручно друштво за заштиту животне средине, за научно-
стручни часопис „ECOLOGICA“; 

5.4. Удружење интелектуалаца за развој науке у Србији „Српски 
академски центар“, за Монографију „System reliability in energetics“; 

5.5. European architect d.o.o., за часопис „Архитектон“; 
5.6. Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, за 

Специјалистички семинар „Имплементација техничке регулативе ЕУ“ 
Стандарди SRPS-EN, DVGW (водовод) и DWA (канализација), са Институтом 
за стандардизацију Србије; 

5.7. Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, за 
Специјалистички семинар „Технологије пречишћавања воде, квалитет воде 
и лабораторијска испитивања“ у сарадњи са Технолошко-металуршким 
факултетом уз добијање сертификата о обучености“; 

5.8. Друштво за керамичке материјале Србије,  за Другу Конференцију 
српског керамичког друштва; 

5.9. Неолибрис д.о.о., за Претплату на базу „Art&Architecture“; 
5.10. Удружење грађевинских инжењера Србије – УГИС, за Унапређење 

технологије рада, унапређење квалитета производа „Изоловање старих 
зграда на подручју региона Врњачке Бање – пилот програм“; 

5.11. Удружење грађевинских инжењера Србије – УГИС, за Унапређење 
технологије рада „Израда стратегије развоја инжењерских струка од 
регионалног до републичког нивоа“; 

5.12. Удружење грађевинских инжењера Србије – УГИС, за стручни скуп и 
изложбу „Нове технологије у грађевинарству“; 

5.13. Проф.др Синиша Додић, за Студију „Производња биоетанола-сировине, 
технологија, опрема“; 

5.14. Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала, за 
стручно-научни скуп „XV YUCORR“; 

5.15. Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду, 
за Четврту Међународну конференцију „У сусрет хуманом граду“; 

5.16. Удружење зелене градње, Ниш, за Семинар на тему „Енергетски 
пасош:данас и сутра“; 

5.17. Сигма инжењеринг, за Студију процеса производње енергије из биогаса; 
5.18. Здравко Баришић, дипл.инж.арх., за публикацију под називом 

„Ликовност у савременим српским архитектонским пројектима“; 
5.19. Др Радослав Мићић, дипл.инж.техн., за Техничко технолошке основе 

пројектовања погона за пријем, смештај и прераду уљарица у циљу 
добијања биодизела; 

5.20. Проф.др Србислав Генић, за књигу „Инжењерски приступ економским 
анализама процесних постројења“; 



5.21. Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и 
урбаниста „Изградња“, за Монографију „Архитектура подземља“, аутора 
Мирјане Лукић, дипл.инж.арх.; 

5.22. Српско друштво за путеве „VIA-VITA“, за научни скуп „Законска 
регулатива и стандарди у путоградњи“; 

 
6. Одбацују се следећи захтеви:  

А) који нису стигли у прописаном року и то: 
6.1. Пројметал, за  Форум „Opportunities&Challenges“; 
6.2. Пројметал, за Изложбени циклус „Start from the skatch“; 
6.3. Пројметал, за Пету међународну Конференцију „БЛОК“; 

 
Б) који нису достављени на прописаном обрасцу и то: 
6.4. Др Шандор Кормањош, др Славко Филиповић и др Звонко Њежић, 

за „Идејни технолошко-машински пројекат погона за искоришћење биомасе 
поступком пелетирања и брикетирања“; 

6.5. Др Борислав Симендић и др Радослав Мићић, за Израду идејног 
техниолошко-машинског пројекта лабораторије за испитивање биопелета и 
биобрикета; 
 

Ц) чије активности су завршене и то: 
6.6. Удружење грађевинских инжењера Србије – УГИС, за Стручни скуп на 

сајму грађевинарства у Београду; 
6.7. Удружење пејзажних архитеката, за V  Салон пејзажне архитектуре; 

 
Д) који нису били комплетирани и то: 
6.8. Друштво архитеката Београда, за „Предавање Волфа Прикса, Аустрија 

„O деструктивизму“; 
 

Е) чије активности нису у складу са Правилником за суфинансирање пројеката и 
то:  
6.9. ARC д.о.о. Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, 

за „Прикупљање расположиве литературе и потребне документације из свих 
библиотека и архива“; 

6.10. Александра Ивановић, дипл.маш.инж., за Израду програма за праћење 
стручног усавршавања чланова ИКС; 

6.11. Јово Ковачевић, дипл.грађ.инж., за Подршка у издавању књиге 
„Савремено грађење у подземљу“; 

6.12. Мр Миланко Љујић, дипл.грађ.инж., за израду и одбрану докторске 
дисертације на основу вишегодишњих истраживања бујичних сливова; 

6.13. Удружење грађевинских инжењера Србије – УГИС, за Унапређење 
технологије рада „Ревитализација лифтова у Београду“; 

6.14. Удружење грађевинских инжењера Србије – УГИС, за Унапређење 
технологије рада – стручни скуп и изложба „Приказ најбољих програма са 
сајма „Баума 2013“ и Сајма грађевинарства у Београду 2013.г.“; 

6.15. Слободан Малдини, дипл.инж.арх., за скуп на тему: „Унапређење 
калкулације вредности рада пројектовања у архитектури, инжењерству и 
просторном планирању“; 



6.16. Кућа Кластера, за Балканско Црноморска конференција кластера „Дани 
кластера 2013.“, Ниш-Софија; 

6.17. Др Нина Дрндарски, дипл.инж., за присуство и презентацију рада на 
интернационалном симпозијуму „Practical energy problems and trends in 
efficient technologies“ у Софији; 

6.18.  Кућа Кластера, за Публиковање специјалног издања часописа 
„Infocluster“, јединствене публикације за развој кластера, удружења и МСП 
сектора у Србији и балканском региону; 

6.19.  Милан Перишић, дипл.инж.маш.,  за Приручник за учење АutoCad-а 
„Увод у АutoCad“ – концептуални приступ; 

6.20.  Друштво термичара, технолога и металурга Пожаревца, за  
Саветовање „Одговор на ГМО на подручју Браничевског округа“; 

6.21. Др Едиб Дедић, дипл.маш.инж., за учешће два члана ИКС на 
26.међународној научној конференцији „ЕCOS 2013.“ у Кини; 

6.22. Технички биро „СКЛАД“, за Израду главних пројеката целе фамилије 
базних постројења за анаеробну разградњу органског отпада; 

6.23. Удружење аудио инжењера – Српска АЕЦ Секција, за Другу 
међународну конференцију из акустике и аудиотехничке ТАКТОНС 2013; 

6.24. Удружење „Центар Пасивна кућа“, за књигу „Ваздушна заптивеност 
термичког омотача објекта“. 

 
 

7. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

8. Одлуку и решења из тачке 2. ове одлуке доставити Служби за финансијско-
рачуноводствене послове. 

 
                                                               ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
                                                                  ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
                                                                   Милован Главоњић, дипл.инж.ел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


