
 
Инжењерска комора Србије                                                                       
Бр. 930/1-21. 
25.04.2013. 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 52. редовној седници 
одржаној 25.04.2013. године, донео је следећу  
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 500.000,00 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 Др Наташи Даниловић Христић, за публикацију - „Безбедност урбаних 

простора“...……….………………………………………………………….. 120.000,00 дин.; 
     2.2. Neolibris-u, doo, за електронску публикацију – „Претплата за eлектронску   
           колекцију часописа из архитектуре и урбанизма”………….. 100.000,00 дин; 
     2.3. Друштву архитеката Новог Сада, за стручни часопис ДаНС....80.000,00дин; 

2.4. European architectu за стручну публикацију – „Архитектон“…100.000,00дин 
2.5.Друштву архитеката Ниша за публикацију „Архитектонски водич 

Ниша“……………………………………………………………………………….100.000,00дин. 
 
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 струковном информисању чланова 
Матичне секције урбаниста: 

 
5.1 Захтев бр. 02-200/868 Горан Ђуровић – саветовање „Привредне зоне 

Србије и реиндустријализације Србије“; 
     5.2. Захтев бр. 02-200/8700, Amic architect company– студија „Мостови 

пријатељства на коридорима 10 и 11 у Србији“; 
    5.3.  Захтев бр. 02-200/881, Наташа Живаљевић Luxor, - саветовање „Заштита 



непокретног културног наслеђа и урбанистичка пракса“; 
     5.4.  Захтев бр. 02-200/909, Удружење Микро Арт – Израда Интернет портала и 
    5.5. Захтев бр. 02-200/908, Удружење зелене градње – семинар „Енергетски 

пасош: данас и сутра; 
     
6.  Одбијaју се следећи захтеви јер захтеви нису стигли у прописаном року и 

начину прописаном у критеријумима за суфинансирање пројеката МСУ: 
 
     6.1. Захтев бр. 02-200/895, Александар Милановић Рудник – Књига „ Могуће 

урбанистичке просторне и физичке ремоделације у зонама заштићеног 
културног наслеђа на примеру Старог градског језгра Крагујевца“ и 

     6.2. Захтев бр. 02-200/924, Друштво архитеката Београда – БИНА 2013. 
 
7.  Одлуку и решења из тачке 2. ове Одлуке доставити Служби за финансијско-

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

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Милован Главоњић, дипл.инж.ел.с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образложење 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 84. став 1. Статута Инжењерске 
коморе Србије, у коме o коришћењу средстава Коморе одлучује Управни одбор у 
складу са усвојеним планом и програмом рада Коморе. 
 
Циљ доношења ове Одлуке је пружање финансијске помоћи у вези суфинансирања 
пројеката који су од интереса за усавршавање рада чланова Коморе, а посебно за 
чланове Матичине секције урбаниста. 
 
Предлагач ове одлуке је Извршни одбор матичне секције урбаниста, који у складу 
са Планом и програмом рада матичне секције за 2013. годину, којим се предвиђају, 
поред осталих и следеће тематске области: стручне публикације презентације 
(књига, часопис, cd/dvd, документарни филм и сл), и softwаrе,  индивидуалне 
акције и пројекти и активности из усвојеног програма секције за које се 
реализација планира по конкурсу, предлаже да се финансијски помогне 
реализација пристиглих пријава на расписан Конкурс за суфинансирање пројеката 
Матичне секције урбаниста. 
 
Конкурс је расписан 14.03.2013. године у дневном листу „Политика“ и објављен је 
на сајту ИКС. Поменути Конкурс је трајао до 12.04.2013. године, на који је 
пристигло 12 пријава. Извршни одбор Матичне секције урбаниста је прихватио пет 
захтева, за које би се издвојила средства у вредности од 500.000,00 динара 
изражених у бруто вредности. Чланови Извршног одбора су одбили седам захтева 
јер нису намењени активностима из домена урбанистичке струке и не доприносе 
струковном информисању чланова Матичне секције урбаниста као и због тога што 
захтеви нису стигли у прописаном року и начину прописаном у критеријумима за 
суфинансирање пројеката МСУ. 
  
Предложена финансијска средства, у износу од 500.000,00 динара, изражена у 
бруто вредности, издвојила би се из буџета предвиђеног  финансијским планом 
Коморе, и то у Плану расхода под Б 3.1.  Реализација активности  матичне секције 
урбаниста.  
 
Извршни одбор матичне секције урбаниста је на својој 34. редовној седници, која 
је одржана 17.04.2013. г., усвојио пет захтева за суфинансирање пројеката и у 
складу са одредбама Статута Коморе, предлаже Управном одбору доношење 

одлуке у предложеном тексту. 
 

Председник Извршног одбора  
матичне секције урбаниста 

 
Милорад Миладиновић, дипл.инж.арх.с.р. 

 
 

 



 
 
 
 

Инжењерска комора Србије                                                                       
Бр. 930/1-21.-2.1. 
25.04.2013. 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 52. редовној седници 
одржаној 25.04.2013. године, донео је следећe  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 120.000,00 динара, 
изражене у бруто вредности, на име новчане накнаде за суфинансирање 
пројекта:  публикација: „Безбедност урбаних простора“ у Тематској области 
"Стручне публикације, презентације (књига, часопис, cd/dvd, документарни 
филм и сл), и softwаrе. 

2. Средства из става 1. овог Решења уплатити издавачкој кући Orion Art на 
текући рачун бр. 220-76091-60 код ProCredit банке. 

 
3. У финансијском плану Инжењерске коморе Србије, одобрена средства из 

тачке 1. овог Решења, књижити у Плану расхода под Б 3.1. МАТИЧНЕ 
СЕКЦИЈЕ  УРБАНИСТА.  

 
4. Ово Решење је извршно даном доношења. 
 
5. Ово Решење доставити Служби за финансијско-рачуноводствене послове. 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Милован Главоњић, дипл.инж.ел. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Инжењерска комора Србије                                                                       
Бр. 930/1-21.- 2.2. 
25.04.2013. 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 52. редовној седници 
одржаној 25.04.2013. године, донео је следећe  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 100.000,00 динара, 
изражене у бруто вредности,  на име  новчане накнаде за суфинансирање 
пројекта:  Електронска публикација – „Претплата за eлектронску колекцију 
часописа из архитектуре и урбанизма”  у Тематској области "Стручне 
публикације, презентације (књига, часопис, cd/dvd, документарни филм и 
сл), и softwаrе “. 

2. Средства из става 1. овог Решења уплатити на текући рачун Neolibrisа,doo 
бр. 160-339010-91 код Banka Intese. 

 
3. У финансијском плану Инжењерске коморе Србије, одобрена средства из 

тачке 1. овог Решења, књижити у Плану расхода под Б 3.1. МАТИЧНЕ 
СЕКЦИЈЕ  УРБАНИСТА.  

 
4. Ово Решење је извршно даном доношења. 
 
5. Ово Решење доставити Служби за финансијско-рачуноводствене послове. 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Милован Главоњић, дипл.инж.ел. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Инжењерска комора Србије                                                                       
Бр. 930/1-21.-2.3. 
25.04.2013. 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 52. редовној седници 
одржаној 25.04.2013. године, донео је следећe  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 80.000,00 динара, 
изражене у бруто вредности,  на име  новчане накнаде за суфинансирање 
стручног часописа ДаНС, у Тематској области "Стручне публикације, 
презентације (књига, часопис, cd/dvd, документарни филм и сл),и softwаrе “ 

2. Средства из става 1. овог Решења уплатити Друштву архитеката Новог Сада, 
на текући рачун бр. 340-2197-32 код Erste банке. 

 
3. У финансијском плану Инжењерске коморе Србије, одобрена средства из 

тачке 1. овог Решења, књижити у Плану расхода под Б 3.1. МАТИЧНЕ 

СЕКЦИЈЕ  УРБАНИСТА.  
 
4. Ово Решење је извршно даном доношења. 
 
5. Ово Решење доставити Служби за финансијско-рачуноводствене послове. 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Милован Главоњић, дипл.инж.ел. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Инжењерска комора Србије                                                                       
Бр. 930/1-21.-2.4. 
25.04.2013. 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 52. редовној седници 
одржаној 25.04.2013. године, донео је следећe  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 100.000,00 динара, 
изражене у бруто вредности,  на име  новчане накнаде за суфинансирање 
пројекта:  Публикација: „Архитектон“ у Тематској области "Стручне 
публикације, презентације (књига, часопис, cd/dvd, документарни филм и 
сл), и softwаrе. 

2. Средства из става 1. овог Решења уплатити, European architectu на текући 
рачун бр. 355-0003200143548-51 код Војвођанске банке. 

 
3. У финансијском плану Инжењерске коморе Србије, одобрена средства из 

тачке 1. овог Решења, књижити у Плану расхода под Б 3.1. МАТИЧНЕ 
СЕКЦИЈЕ  УРБАНИСТА.  

 
4. Ово Решење је извршно даном доношења. 

 
5. Ово Решење доставити Служби за финансијско-рачуноводствене послове. 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Милован Главоњић, дипл.инж.ел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Инжењерска комора Србије                                                                      
Бр. 930/1-21.-2.5. 
25.04.2013. 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 52. редовној седници 
одржаној 25.04.2013. године, донео је следећe  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 100.000,00 динара, 
изражене у бруто вредности,  на име  новчане накнаде за суфинансирање 
пројекта:  Публикација: „Архитектонски водич Ниша“ у Тематској области 
"Стручне публикације, презентације (књига, часопис, cd/dvd, документарни 
филм и сл), и softwаrе. 

2. Средства из става 1. овог Решења уплатити, Друштву архитеката Ниша на 
текући рачун бр. 160-18122-30 код Banke Intese. 

 
3. У финансијском плану Инжењерске коморе Србије, одобрена средства из 

тачке 1. овог Решења, књижити у Плану расхода под Б 3.1. МАТИЧНЕ 
СЕКЦИЈЕ  УРБАНИСТА.  

 
4. Ово Решење је извршно даном доношења. 

 
5. Ово Решење доставити Служби за финансијско-рачуноводствене послове. 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Милован Главоњић, дипл.инж.ел. 

 


