
Инжењерска комора Србије                                                                       
Бр. 2806/1-24. 
23.10.2013. године 
Београд 
 
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 Извршног одбора Матичне секције урбаниста, на шестој редовној седници 
одржаној 23.10.2013. године, донео је следећу  
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 150.000,00 динара, изражене у 
бруто вредности,  на име  новчане накнаде за суфинансирање пројеката, на 
основу предлога Извршног одбора матичне секције урбаниста. 

 
2. Одобрена средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују су на следећи начин: 

 
2.1. Александру Руднику Милановићу, за публикацију - „Могуће ремоделације у 

зонама заштићеног културног наслеђа на примеру Старог градског језгра 
Крагујевца“...…….………………………………………………………..….. 50.000,00 дин.; 

     2.2. Архитектонском факултету Универзитета у Београду, за конференцију 
„Међународна академска конференција Места и Технологије 2014”………….. 
…………………………………………………………………………………………100.000,00 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 на у Плану расхода под Б 3.1. МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ 
УРБАНИСТА. 

 
 5. Одбијaју се следећи захтеви јер нису намењени активностима из домена 

урбанистичке струке и не доприносе већем броју чланова Матичне секције 
урбаниста (локалног су карактера): 

 
5.1 Захтев бр. 02-2489, Савеза инжењера и техничара Србије – издавање 

часописа „Техника“; 
     5.2. Захтев бр. 02-2611, Удружења инжењера грађевинарства, геотехнике, 

архитектуре и урбаниста „Изградња“– издавање часописа „Изградња“; 
     5.3.  Захтев бр. 02-2622, Удружење зелена градња – семинар „Урбане структуре 

и архитектонски облици античког Ниша у доба цара Константина“; 
     5.4. Захтев бр. 02-2636, АМГ књиге доо – књига „Кућа века“ аутора Миленка 

Пајевића; 



     5.5. Захтев бр. 02-2610, Центра за истраживање и проучавање културно – 
историјске баштине југа Србије – књига „Лесковац-биографија једног 
града“ (хронологија урбанистичког планирања од 1882 год до данашњих 
дана); 

     
6.  Одбијaју се следећи захтеви јер се по критеријумима за суфинансирање 

пројеката МСУ предност даје захтевима којима се први пут додељују средства: 
 
     6.1. Захтев бр. 02-2289, NEOLIBRIS-а doo – електронска публикација часописа 

из архитектуре и урбанизма“ и 
     6.2. Захтев бр. 02-2673, проф. др Добривоја Тошковића – књига на енглеском 

језику „Урбана средина и урбанизација земаља у развоју“ 
 
 
7.  Одбијaју се следећи захтеви јер захтеви не испуњавању критеријумие за 

суфинансирање пројеката МСУ (захтеви поднети за активности које су у 
целини или деловима одржани пре расписа Конкурса и захтеви чији пројекти 
морају бити завршени до 01. априла 2014. године): 

 
     7.1. Захтев бр. 02-2621, Удружење „Блок конференција“ – Изложбе: 

„Експериментална кућа“, „Скице у српској архитектури и урбанизму“ и 
„Савремена архитектура и урбанизам“ и 

     7.2. Захтев бр. 02-2635, Друштво архитеката Београда – БИНА 2014. 
 
8.  Одбијaју се следећи захтеви јер активности нису у складу са критеријумима за 

суфинансирање пројеката МСУ : 
 
     8.1. Захтев бр. 02-2617, Јасмине Ђокић Павков“ – одбрана докторске тезе 

„Урбанистички обрасци становања у Београду: Типови и могућности 
диверзификације“ и 

     8.2. Захтев бр. 02-2660, Александар Станојловић – публикација „Пешачке зоне у 
старим градским језгрима Каталог пешачких партерних површина у 
Србији“ 

 
9.  Одлуку и решења из тачке 2. ове Одлуке доставити Служби за финансијско-

рачуноводствене послове. 
  
10. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Милован Главоњић, дипл.инж.ел. 

 
 

 


