
ФОРУМ УРБАНУМ, БОРСКО ЈЕЗЕРО 2015 
РЕЗУЛТАТИ АНОНИМНЕ АНКЕТЕ 

 
 

УКУПНО ПОПУЊЕНИХ И ПРЕДАТИХ АНКЕТА: 79 
 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СКУПА: 
 

општи утисци о... просечна оцена  

месту одржавања, избору хотела, његовој понуди и 
услугама 

4,76 

теми скупа, изабраним радовима за презентацију 4,23 

округлом столу, предложеној теми 4,24 

организованом излету за учеснике 4,92 

укупна просечна оцена  4,54 

 
По вашем мишљењу, који презентовани рад вам је привукао највише пажње, 
својом оригиналношћу, актуелношћу, понуђеним решењима и начином 
презентације аутора? 
 
Од укупно 92 ваша предлога (неки нису гласали, други су рангирали више радова), 
највише гласова (20) је добио аутор Александар Алавантић, дипл. инж. арх., са 
радом „УРБАНА ОБНОВА И ОДНОС ПРЕМА УРБАНОМ НАСЛЕЂУ НА РАЗЛИЧИТИМ 
ПРОСТОРНИМ НИВОИМА“ и он ће бити награђен комплетом књига чије издавање је 
помогла Матична секција урбаниста. 
 
Наградићемо и ауторе са по књигом за друга два високо пласирана излагања (15 тј. 11 
гласова), која су привукла вашу пажњу: мр Божидар Манић,дипл.инж.арх. и др Ана 
Никовић, дипл.инж.арх.: „ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТОНСКОЈ И 
УРБАНИСТИЧКОЈ ПРАКСИ У БЕОГРАДУ“  и Јожеф Чипа, дипл.инж.арх.: "ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ЗА ДИЗАЈН (КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И АРХИТЕКТУРЕ) - ПРОПИСИ И 
ПРАКСА" 
 
Остали аутори тј. радови за које сте гласали и који заслужују све похвале су: 
 
Јелка Ђорђевић, дипл.инж.арх.,  
Душка Мрвош, дипл.инж.арх, Душица Черницин, дипл.инж.арх, Оливера Драгаш, 
дипл.инж.арх. и Наташа Митрески, дипл.инж.арх.,  
Ђурица Доловачки, дипл.пр.планер,  
Биљана Павловић, дипл.инж.арх.,  
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх. 
Биљана Јовановић Шушњар, дипл. инж. арх,  



Милијана Петковић Костић, дипл.инж.пејз.арх., Јелена Ђурић, дипл.инж.арх и Бранимир 
Ћирић, дипл.инж.арх. 
Мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх. Милијана Петковић Костић, дипл.инж.пејз.арх. и 
Јелена Ђурић, дипл.инж.арх. 
 

Такође,  допали су вам се и радови ван конкуренције чији су аутори мр Тихомир 
Обрадовић, дипл.инж.арх. и др Ненад Спасић, дипл.инж.арх. 
 
 
Дајте нам ваше сугестије за следећу годину!  
Ево сумираних предлога, разврстаних по темама: 
 
1. Место одржавања: 
По вашим одговорима закључујемо да вам се Борско језеро допало као локација, те неки 
од вас га не би мењали, већ би још мало истраживали околину и њене потенцијале. 
Са друге стране, подржана је иницијатива да се место окупљања промени, те се тражи да 
се наредних година то примењује као принцип. Неке од предложених локација, које ћемо 
узети у обзир при прикупљању понуда и избору места скупа 2016 су: Лепенски вир, Тара, 
Аранђеловац, Врњачка бања, Бајина Башта, Палић, Кладово, Доњи Милановац и 
Копаоник.  
Напомиљемо да су кључни критеријуми за избор места скупа квалитет понуде и цена 
хотела, локација у смислу доступности и удаљења из свих делова Србије као и чињеница 
да нису уобичајена места конгресног туризма, која су често попуњена са терминима, а 
већина нас је већ имала прилику да их из сличних разлога посети. 
Уз похвале за избор и квалитет хотела, изнете су и неке замерке, као на пример што 
нисмо организовали аутобуски превоз на линији хотел-Бор (подсећамо да постоји редовна 
линија, као и да смо последњег дана водили рачуна да сви са излета стигну на време на 
своје аутобусе до крајњих дестинација), везано за вентилацију/климатизацију сале, као и 
за њену акустичност и озвучење, на избор музике у првом делу вечери као и на 
непостојање продавнице у оквиру хотела.  
 
2. Избор радова и начин излагања: 
Већина се залаже за ограничење тј. смањење броја радова и већи квалитет кроз строжију 
селекцију (у складу са темом скупа, према актуелности, практичној примени искустава, 
изношењу конкретних проблема и резултата рада и сл.), смањење дужине излагања на 7-
10 мин. Примедбе су и на досадна и монотона излагања, понављања опште познатих 
чињеница.  
Тражи се организација више округлих столова, продужетак времена за дискусије као и 
организација радионице.  
Неки су опет мишљења да презентације треба да трају дуже.  
Замера се доминацији већих центара и слабој заступљености представника и радова из 
мањих места и зашто је  више презентованих радова из истих предузећа.  
Што се тиче теме скупа, сугеришу се следеће: чиниоци у процесу планирања, однос 
према нелегалној изградњи, утицај либералног капитализма, брендирање градова. 
Желели би да видите нове људе на скупу, као и иностране предаваче. 
 
3. Остале сугестије и примедбе  организаторима: 



 да се унапреди начин пријављивања (иницијалних 80 бесплатних места, без учесник а 
који су ту по дужности организатора и гостију) и повећа број учесника на 120-150, 

 да се организују неке спортске активности, дружења, ''team building'', 
 да се организују предавања у природи, 
 да материјал буде обимнији и да садржи пропратне ''ситнице'' (фасцикла, хемијска 

оловка, блок, мајица). 

 да се све у вези скупа медијски пропрати и објави. 
 
 

Пошто је и отворена седница Извршног одбора била прилика да се 
продискутује о овогодишњем окупљању, циљевима Матичне секције урбаниста, 
као и о потребама чланства, ево неких предлога и закључака: 

 да се обезбеди лак и равномеран приступ перманетном образовању у свим 
регионима, у смислу видео линка који би има о и повратну везу, тако да буде 
могуће постављање питања из просторија регионалних центара предавачима у 
Београду, 

 да се материјал са свих оджаних предавања објави на сајту Коморе, 
 да се обезбеди праћење предавања у време када то одговара свима (после радног 

времена), 

 да се укине котизација од 300 дин. јер иритира чланство, без обзира на разлоге 
њеног постојања, 

 да се подигне ниво предавања и предавача, 
 да се припреми и објави саопштење везано за све тежи положај урбанистичке 

струке и укидање одељења и предузећа у мањим местима, одлуком локалне 
самоуправе, 

 да се размотри могућност расписивања конкурса за суфинансирање других врста 
пројеката, осим публикација и скупова, 

 да се Инжењерска комора Србије активније медијски промовише (да се установе 
термини редовних прес конференција), те да јасно одреди према актуелним 
темама и дешавањима у друштву, 

 да чланство активније учествује и шаље своје предлоге и сазнања по разним 
темама, 

 ако смо нешто заборавили, подсетите нас! 
 
 
 
Ваш Организациони одбор. 
Видимо се следеће године на Форум Урбануму! 
Срећно! (рударски поздрав) 
 
 
 

 


