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Про фе сор др дра го слав Шу ма рац, 
Пред сед ник ин же њер ске ко мо ре ср би је

ПИ СМО ГЛАВ НОГ УРЕД НИ КА

Из бо ри би тре ба ло да 
по ка жу је дин ство 

Ко мо ре
По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, 

По ло ви ном го ди не за по че ли су нај ва жни ји 
ово го ди шњи по сло ви у Ко мо ри – Из бо ри 2012. 
За што „нај ва жни ји по сло ви“? Јед но став но за то, 
што, ка ко бу де мо би ра ли кра јем ове го ди не, та ко 
ће нам би ти че ти ри на ред не. 

У то ку ју на 2012. го ди не спро ве де ни су из бо ри 
за ре ги о нал не од бо ре под сек ци ја 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 
на ко ји ма је иза бра но 340 чла но ва Ко мо ре ко ји ће 
ини ци ра ти и ре а ли зо ва ти про гра ме и про јек те на 
ни воу ре ги о нал них цен та ра. 

До кра ја го ди не нам сле де из бо ри за но ви, тре
ћи, са зив Скуп шти не Ко мо ре. Под се ћа ња ра ди, 
Осни вач ка Скуп шти на ор га ни зо ва на је на те ме
љу За ко на о пла ни ра њу и из град њи, а са чи ња ва
ло ју је 200 нај и стак ну ти јих ин же ње ра пре ма од
лу ци ми ни стра гра ђе ви не у пр вом де мо крат ски 
иза бра ном ка би не ту пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа. 
Пр ви ре дов ни са зив Скуп шти не Ко мо ре иза бран 
је 2004. го ди не, имао је 120 чла но ва са ман да том 
од че ти ри го ди не. За пред сед ни ка Скуп шти не пр
вог ре дов ног са зи ва иза бран је про фе сор Бра ни
слав Ми тро вић, ар хи тек та. Дру ги ре дов ни са зив 
Скуп шти не кон сти ту и сан је 3. де цем бра 2008. го
ди не, а за пред сед ни ка је иза бран проф. др Ми
ли сав Дам ња но вић, ко ји ма ман дат ис ти че кра јем 
ове го ди не. 

Тре ћи ово го ди шњи из бо ри  за пред сед ни ке 
пет под сек ци ја (ар хи тек те, гра ђе вин ци, ма шин
ци, елек тро ин же ње ри и ин же ње ри оста лих стру
ка) ор га ни зу ју се по пр ви пут. На и ме, и до са да 
су по сто ја ли пред сед ни ци на ве де ним под сек ци ја, 
али је њих би ра ла Скуп шти на, док ће са да би ти 
би ра ни не по сред но и ди рект но од чла но ва сва ке 
од под сек ци ја.

О свим из бо ри ма, одр жа ним и оним ко ји ће 
усле ди ти, до но си мо при ло ге у овом бро ју „Гла
сни ка“. По ред то га, у ру бри ци „Кру пан план“ ис
црп но пи ше мо о Пр вој свет ској кон фе рен ци ји о 
ме ха ни ци оште ће ња (ICMD1) на ко ју су до шли 
нај зна чај ни ји свет ски струч ња ци из ове обла сти. 
Кон фе рен ци ја је одр жа на на нај ви шем ни воу уз 
ко ри шће ње нај са вре ме ни јих ко му ни ка ци о них 
сред ста ва – мо гла је да се пра ти пре ко ин тер не та 

у це лом све ту, а ор га ни зо ва на је и ви део пре зен
та ци ја/пре да ва ње на ли ни ји Па риз – Бе о град.

Ка ко и сле ду је, нај ве ћи део овог бро ја „Гла сни
ка“ по све ћен је Да ну Ко мо ре – 14. ју ну, од но сно, 
до бит ни ци ма На гра да за из у зет на оства ре ња у 
стру ци (Го ди шње на гра де), од но сно, На гра де за 
ре зул та те оства ре не на по чет ку про фе си о нал не 
ка ри је ре, од но сно, На гра де за жи вот но де ло ко ја 
је ово га пу та при па ла про фе со ру Бо жи да ру Пе
тро ви ћу. По себ но ис ти чем, да смо у ка те го ри ји Го
ди шњих на гра да, у ко јој смо на гра ђи ва ли до три 
оства ре ња, ово га пу та на гра ди ли чак  пет. Јед но
став но ни смо мо гли да за о би ђе мо два свет ски ре
ле вант на про јек та – Мост пре ко Ду на ва код Бе шке 
и Мост на Ади. Исти ни за во љу, ова два ко ло сал на 
гра ђе вин ска објек та ре а ли зо ва ла су се не ко ли ко 
го ди на, али су за вр ше ни у дру гој по ло ви ни про
шле го ди не. Иако су на њи ма би ле ан га жо ва не ино
стра не фир ме, прак тич но су их из гра ди ле до ма ће 
фир ме, још ви ше до ма ћи струч ња ци, у огром ном 
бро ју ли цен ци ра ни чла но ви Ко мо ре. Чак су и дво
ји ца стра на ца, Вик тор Мар кељ, Сло ве нац, и Мар
тин Штајн ки лер (Mar tin Ste inkühler), Аустри ја нац, 
има ли ли цен це Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

Не мо гу, а да не ис так нем по ру ку про фе со ра 
Пе тро ви ћа, из ре че ну у за хвал ни ци у име на гра
ђе них: „Ово при зна ње до ла зи од нај ве ће стру
ков не ор га ни за ци је ко јој по ру чу јем да оста не 
је дин стве на, јер ће са мо та ква би ти ува жа ва на и 
у дру штву, и у др жа ви“. Ми слим да је ова по ру
ка из у зет но зна чај на, а да смо схва ти ли по ру ку, 
и ис ку сног, и ге ни јал ног чо ве ка, има мо при ли ку 
да по ка же мо већ на из бо ри ма, ка ко за но ви са зив 
Скуп шти не, та ко и за пред сед ни ке под сек ци ја.

На кра ју и не ка вр ста об ја шње ња. Овај, 28. број 
„Гла сни ка“ је исто риј ски за то што ће има ти са мо 
елек трон ско из да ње. Раз лог за што га не ће би ти у 
„па пир ној вер зи ји“, не ће би ти од штам пан, је тај 
што у го ди на ма фи нан сиј ске кри зе и Ко мо ра има 
оба ве зу да се ра ци о нал но по на ша, ка ко мно ги во
ле да ка жу – до ма ћин ски по слу је. На рав но, сле де
ћи број „Гла сни ка“ ко ји ће иза ћи пред Но ву 2013. 
го ди ну би ће од штам пан и као че стит ка по слат 
на адре се свих 25.000 чла но ва – тре нут но нас је 
24.660, али се на дам да до кра ја го ди не стиг не мо 
до „окру глог“ бро ја чла но ва.
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СТАТИСТКА ИЗБОРИ 2012.

БРОЈчАНО СТАЊЕ чЛАНСТвА  4. СЕПТЕМБАР 2012. 
   Укупан број чланова Коморе 24.660
   Број издатих лиценци за одговорног планера       200
   Број издатих лиценци за одговорног урбанисту   1.318
   Број издатих лиценци за одговорног пројектанта 21.376
   Број издатих лиценци за одговорног извођача радова: 18.318
          лица са високом стручном спремом 16.664
          лица са вишом стручном спремом    1.654

    УкУпан број издатих лиценци 41.212

На насловној страни:
"Групни портрет" свих добитника 
награда Коморе за 2012. годину.

Чланови коморе По маТиЧним секцијама*

*Члан коморе исТовремено може биТи Члан виШе маТиЧниХ секција

лиценце Чланова коморе

Чланови коморе По регионима Чланови коморе По сТрукама

извођачи радова 15061

извођачи радова (виша) 1504

Пројектанти 19185

Урбанисти 1312

Планери 200

Архитеката 4900

Грађевинаца 8628

Електроинжењера 4759

Машинаца 4141

Осталих струка 2332

Укупно 24660

Извођачи 16664

Извођачи (виша) 1654

Пројектанти 21376

Урбанисти 1318

Планери 200

укупно 41212

Суботица 1131

Нови Сад 3718

Београд 12996

Крагујевац 1364

Ваљево 796

Чачак 870

Краљево 1082

Ниш 2615

Косовска Митровица 88

укупно 24660
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Из бо ри за но ве чла но ве Скуп шти не Ко мо ре спро ве
шће се у пе ри о ду од 24. сеп тем бра до 14. но вем бра 2012. 
го ди не. Пре ма кри те ри ју ми ма од ре ђе ним Пра вил ни
ком о из бо ру чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, у Скуп шти
ну Ко мо ре од укуп но 120 чла но ва, ма тич не сек ци је би
ра ју сле де ћи број чла но ва: пла не ри – пет, ур ба ни сти 
 8, про јек та н ти – 57 и из во ђа чи ра до ва  50 чла но ва. 

Чла но ви ма Скуп шти не са да шњег са зи ва  ман дат ис
ти че 3. де цем бра 2012. го ди не.

Проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, пред сед ник Скуп
шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је до нео је  3. сеп
тем бра 2012. го ди не Од лу ку о рас пи си ва њу из бо ра за 
чла но ве Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, на 
осно ву чла на 43. Ста ту та Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
(«Слу жбе ни гла сник РС», бр. 88/05 и 16/09) и чла на 22. 
Пра вил ни ка о из бо ру чла но ва Скуп шти не Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је, бр. 2810/13 од 26.12.2011. го ди не. 
Овом Од лу ком име но ва на је и пе то чла на Из бор на ко
ми си ја ко ја ће спро ве сти из бо ре, а ко ја ће ра ди ти у са
ста ву: др Игор Ма рић, пред сед ник и чла но ви Ду шко 
Ми ли ће вић, Ду брав ка Па вло вић, Зо ри ца Са ви чић и 
Љи ља на Бе лош.

О свим из бор ним рад ња ма у то ку из бо ра чла но ви 
Ко мо ре би ће бла го вре ме но оба ве ште ни у скла ду са 
Пра вил ни ком о из бо ру чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, 
пу тем Ин тер нет пре зен та ци је Ко мо ре и елек трон ском 
по штом. 

Пре ма кри те ри ју ми ма од ре ђе ним Пра вил ни ком о 
из бо ру чла но ва Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би

је, од укуп но 120 чла но ва Скуп шти не Ма тич на сек ци ја 
пла не ра да је пет чла но ва, Ма тич на сек ци ја урбаниста 
осам, Ма тич на сек ци ја про јек та на та 57 и Ма тич ма сек
ци ја из во ђа ча ра до ва 50 чла но ва.

Од пет бу ду ћих чла но ва Скупш ти не из МСП  из 
Вој во ди не је је дан, а из Ре ги о на Бе о град и оста лог де ла 
Ср би је по два.

Чла но ви Скуп шти не из ре до ва МСУ до ла зе: из Бе
о гра да три, а из ре ги о нал них цен та ра Су бо ти ца, Но ви 
Сад, Кра гу је вац, Кра ље во и Ниш по је дан.

Нај ве ћи број чла но ва Скуп шти не но вог са зи ва (57) 
до ћи ће из ре до ва МСП и то: Бе о град 32, Но ви Сад де
вет, Ниш шест, Кра гу је вац  три, Су бо ти ца, Кра ље во и 
Ча чак по два и Ва ље во је дан.

Бу ду ћи чла но ви Скуп шти не из МСИР њих 50 до ла зе 
из: Бе о гра да 26, Но вог Са да осам, Ни ша шест, Кра гу
јев ца три, по два из Су бо ти це, Чач ка и Кра ље ва и из 
Ва ље ва је дан.

Пра во да бу де кан ди до ван, да би ра и бу де би ран 
за пред сед ни ка под сек ци је има сва ки члан Ко мо ре у 
окви ру ма тич не сек ци је, од но сно под сек ци је чи ји је 
члан. Члан Ко мо ре мо же би ти би ран за пред сед ни ка 
под сек ци је са мо ис пред јед не ма тич не сек ци је. 

Чла ну Ко мо ре ко ме ми ру ју пра ва и оба ве зе по осно
ву чла на 74. Ста ту та Ко мо ре, ми ру ју и пра ва да кан ди
ду је и да бу де кан ди до ван, да би ра и бу де би ран. 

За пред сед ни ка под сек ци је мо же би ти иза бран са мо 
члан Ко мо ре ко ме ни је из ре че на ме ра без бед но сти из 
чла на 37. Ста ту та Ко мо ре. 

 У скла ду са Од лу ком Управ ног од бо ра Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је до не том 31. ав гу ста 2012. го ди не о рас
пи си ва њу из бо ра за пред сед ни ке под сек ци ја, Из вр шни 
од бор Ма тич не сек ци је про јек та на та, од но сно Из вр шни 
од бор Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва донели су Од лу
ку о вре ме ну у ко ме се одр жа ва ју из бо ри, од но сно спро
во ди из бор ни по сту пак. Из вр шни од бор Ма тич не сек ци је 
про јек та на та, од но сно Из вр шни од бор Ма тич не сек ци је 
из во ђа ча ра до ва  донели и Од лу ку о име но ва њу Из бор не 
ко ми си је. 

Од да на рас пи си ва ња из бо ра до по чет ка из бор ног по
ступ ка не мо же про те ћи ви ше од 30 да на. Из бор ни по сту
пак мо ра се окон ча ти до ис те ка ман да та пред сед ни ци ма 
под сек ци ја прет ход ног са зи ва. Из бор ни по сту пак окон
чан је мо мен том об ја вљи ва ња ко нач них ре зул та та за из
бор пред сед ни ка под сек ци је. Из бор ни по сту пак мо ра се 

окон ча ти до ис те ка ман да та пред сед ни ци ма под сек ци ја 
прет ход ног са зи ва. 

Из бор ни по сту пак окон чан је мо мен том об ја вљи ва ња 
ко нач них ре зул та та за из бор пред сед ни ка под сек ци је.

Пред сед ни ка под сек ци је би ра ју чла но ви под сек ци је. 
Пред сед ник под сек ци је је ли це ко је пред ста вља под сек
ци ју на те ри то ри ји це ле Ре пу бли ке. Пред сед ник под сек
ци је је члан Из вр шног од бо ра по по ло жа ју. Пред сед ник 
под сек ци је не мо же исто вре ме но оба вља ти функ ци ју 
пред сед ни ка ре ги о нал ног од бо ра под сек ци је. Ман дат 
пред сед ни ка под сек ци је тра је че ти ри го ди не и мо же би ти 
би ран нај ви ше два пу та уза стоп но. 

О свим сле де ћим фа за ма из бор ног по ступ ка чла но ви 
под сек ци ја би ће бла го вре ме но оба ве шта ва ни пу тем сај та 
Ко мо ре и елек трон ском по штом. (Ово изборно правило 
важи и за изборе ѕа председнике подсекција).

Из бо ри за Скуп шти ну од 24. сеп тем бра 
до 14. но вем бра 2012. го ди не 

Рас пи са ни из бо ри за пред сед ни ке под сек ци ја  
у МСП и МСИР
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ма тич не сек ци је про јек та на та: Дра ган Те о до сић, 
пред сед ник, Во ји мир Ашко вић, за ме ник пред сед
ни ка и Зо ран Сте па но вић, члан.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Зо ран Пе тро
вић, пред сед ник, Са ша Ни ко лић, за ме ник пред сед
ни ка и члан Дар ко Ран ко вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је про јек та на та: Алек сан дар 
Пе тро вић, пред сед ник, Со ња Фи ли по вић, за ме ни
ца пред сед ни ка и Алек сан дар Об ра до вић, члан.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Зо ран 
Ђе кић, пред сед ник, Та тја на Сте фа но вић, за ме ни ца 
пред сед ни ка и члан Дра го мир Ко стић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је про јек та на та: 
Дра ган Пу ца ре вић, пред сед ник, Бра ни слав Бе са ра, 
за ме ник пред сед ни ка и Ми лош Му њић, члан.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до
ва: Дра ган Пе тро вић, пред сед ник, Сло бо дан Ко ва
че вић, за ме ник пред сед ни ка и чла ни ца Го ри ца Пе
тро вић.

Ре ги он ча чак

Из бо ри су одр жа ни 1. ју на 2012. го ди не  
Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек

ту ре, ма тич не сек ци је про јек та на та: Та тја на Си
мо но вић, пред сед ни ца, Дан ка Ђур ко вић, за ме ни ца 
пред сед ни це и Звон ко Ми тро вић, члан.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Дра га на 
Гру јић, пред сед ни ца, Не да Мар ко вић, за ме ни ца 
пред сед ни це и Ви о ле та Лу кић, чла ни ца. 

Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ми лош Ба та
ло, пред сед ник, Ми ле та Об ра до вић, за ме ник пред
сед ни ка и чла ни це Ја сми на Ћо сић и Пр во слав ка 
Јо ва но вић и члан Ми лан ко Љу јић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Ва си ли је 
Ву јић, пред сед ник, Сне жа на Сми ља нић, за ме ни ца 
пред сед ни ка и чла ни це – Сне жа на Аза њац Јо ва но
вић, Пољина Љу тић и Na ge li Her re ra.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Иван Ди ми
три је вић, пред сед ник, Дра ган Пе тро вић, за ме ник 
пред сед ни ка и члан Не над Оцо ко љић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Иван Је лић, 
пред сед ник, Гли шо То па ло вић, за ме ник пред сед
ни ка и члан Сло бо дан Мој си ло вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро

тех ни ке, ма тич не сек ци је про јек та на та: Гор да на 
Та та ло вић, пред сед ни ца, Ра до мир Ми ле кић, за ме
ник пред сед ни це и Сла во љуб Обу ћи на, члан.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Све
тла на Бог да но вић, пред сед ни ца, Пе ри ца Лу ко вић, 
за ме ник пред сед ни це и члан Ра дој ле Во ји но вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је про јек та на та: 
Ми о драг Ра ди во је вић, пред сед ник, Ра до ван Ал би
ја нић, за ме ник пред сед ни ка и члан Ми ла дин Пе
ћи нар.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих тех
нич ких стру ка , ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: 
Ми лун Ђор ђе вић, пред сед ник, Го ри ца Ми ли ће вић, 
за ме ни ца пред сед ни ка и Мар ко Об ра до вић, члан.

Ре ги он Кра ље во

Из бо ри су одр жа ни 4. ју на 2012. го ди не.
Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек

ту ре, ма тич не сек ци је про јек та на та: Зо ран Чур лић, 
пред сед ник, Ма ја Во ји но вић, за ме ни ца пред сед ни
ка, чла но ви Ср ђан Ву ко са вље вић, Го ран Пу зо вић и 
чла ни ца Ка та ри на Ва си ље вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи
тек ту ре, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Зо ран 
Ра до њић, пред сед ник, Алек сан дра Мајсторовић, 
за ме ни ца пред сед ни ка и чла ни ца Мир ја на Јок си
мо вић Ра ко вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Дра ган Сто ја
но вић, пред сед ник, Дра го љуб Ми ли во  је вић, за ме
ник пред сед ни ка и чла но ви – Звон ко Ко ва че вић, 
Ми ло рад Ћа јић и Ср ђан Ста ле то вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Ми лан 
Ми ли во је вић, пред сед ник, Ве сна Ру ме нић, за ме
ни ца пред сед ни ка, чла но ви Дра ган Ми ли во је вић, 
Алек сан дар Чо ло вић и чла ни ца Гор да на Ђу ри чић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Го ран Цвет ков, 
пред сед ник, Бран ко Бог да но вић, за ме ник пред сед
ни ка и члан Ни ко ла Пев че вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Ми ло рад 
Ко ва че вић, пред сед ник, Пе тар Алек сић, за ме ник 
пред сед ни ка и члан Алек сан дар Ђо ро вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ива на 
Ни кол че вић, пред сед ни ца, Са ша Чо лић, за ме ник 
пред сед ни це и чла но ви Ра дој ко Ро глић, Ми ро слав 
Ми лен ко вић и Дра ган Три фу но вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: 

Иза бра но 80 од бо ра са 340 чла но ва

Ре ги он Бе о град

Из бо ри су сук це сив но одр жа ва ни од 21. до  25. 
ма ја 2012. го ди не. 
Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же

ње ра Ма тич не сек ци је про јек та на та (МСП): Ра
до је Крем зер, пред сед ник, Франц Ко си, за ме ник 
пред сед ни ка, чла но ви  Бран ко Лом пар, Ср би слав 
Ге нић, Пе тар Ва си ље вић, Ми о драг Иса и ло вић и 
Бра ни слав Ер це го вић. Под сек ци ја ди пло ми ра них 
ма шин ских ин же ње ра Ма тич не сек ци је из во ђа ча 
ра до ва (МСИР): Бо јан Бог да но вић, пред сед ник, 
Та тја на Ну шић, за ме ник пред сед ни ка, чла но ви – 
Ол га Ми ло са вље вић, Жељ ко Јер го вић, Бра ни слав 
Џи нић, Не над Ми ло ра до вић и Дра го љуб Ба бић. 
(из бо ри одр жа ни/оба вље ни 21. ма ја 2012.)

Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра МСП: На да Па вло вић, пред сед ни ца, Ви до је 
Јо ви чић, за ме ник пред сед ни це, чла ни ца Ана Гер
ги јев и чла но ви Јо ван Де спо то вић, Пре драг Ма на
си је вић, Ми о драг Са вић и Иван Ше ва ље вић. Под
сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра 
МСИР: Пре драг Де лић, пред сед ник, Ми шко Гу ња
ча, за ме ник пред сед ни ка, чла ни ца Ла тин ка Об ра
до вић  и чла но ви Дра ган Бан ко вић, Ми лан Узе лац, 
Ра ди сав Ко стић и Мом чи ло Вељ ко вић (из бо ри 
одр жа ни 22. ма ја 2012).

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре МСП: Та тја на Стра ти ми ро вић, пред сед ни ца, 
Ру жи ца Са рић, за ме ни ца пред сед ни це, чла ни це, 
Ма ри ја Ла ло ше вић, Мир ја на Лу кић, Ди ја на Аџе
мо вић Ан ђел ко вић и Ана Ни ко вић и члан Бо жи
дар Ма нић. Под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра 
ар хи тек ту ре МСИР: Ана Јан ко вић Чор бић, пред
сед ни ца, Емил Ди ми тров, за ме ник пред сед ни це, 
чла ни це Ире на Ви де нов, Је ле на Ива но вић Вој во
дић, Зо ри ца Слав ко вић Мар ја но вић, Људ ми ла Ур
бан чић и члан Сла во љуб Ра чић. (из бо ри одр жа ни 
23. ма ја 2012.).

Под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке МСП: Гор да на Ву јо вић, пред сед ни ца, Пе
тар Жи ва но вић, за ме ник пред сед ни ка, чла но ви 

Ду шан Пеј дић, Не бој ша Ман дић, Ми ша Јо вић, 
Бо јан Спре мић и чла ни ца Мар га ре та Бе лић. Под
сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке 
МСИР: Мо мир Ста но је вић, пред сед ник, Сла ви ца 
Мла де но вић, за ме ни ца пред сед ни ка, Ср ђан Јев
тић, Дра го љуб Јак шић, Зо ран Бан ко вић, Дра ган 
Мо стић и Ми ло рад Аџић. (из бо ри одр жа ни 24. ма
ја 2012.).

Под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка МСП: Сне жа на Ми хал ков, пред
сед ни ца, Жељ ко Мар де шић, за ме ник пред сед ни це, 
чла но ви – Де јан Ру је вић, Ми лу тин Сте фа но вић и 
Дра ги ша Сте вић. Под сек ци је ди пло ми ра них ин
же ње ра оста лих тех нич ких стру ка МСИР: Зо ран 
Га ври ло вић, пред сед ник, Ан ђел ка Јев то вић, за ме
ни ца пред сед ни ка, чла но ви Ми ле та Ми ло је вић, 
Бо бан То шић и чла ни ца Ири на Ми ло ва но вић (из
бо ри одр жа ни 25. ма ја 2012.)

Ре ги он ва ље во

Из бо ри су одр жа ни 1. ју на 2012. го ди не
Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек

ту ре, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ја сна Алек
сић, пред сед ни ца, Бран ко Ри стић, за ме ник пред
сед ни це и Ср ђан Илић, члан.

Под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Мил ка Кр
сти во је вић, пред сед ни ца, Ти хо мир Дра жић, за ме
ник пред сед ни це и Ми о драг Мак си мо вић, члан.

Под сек ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Не над Кр
сти во је вић, пред сед ник, Ве сна Кла јић, за ме ни ца 
пред сед ни ка и чла но ви – Ма ја Ста нић, Ду шан Ми
тро вић и Звон ко Ра кић.

Под сек ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Љи ља на 
Ми тро вић, пред сед ни ца, Ми лен ко Алек сић, за ме
ник пред сед ни це и чла но ви – Алек сан дар Ку зма
но вић, Све то зар Кла јић и Мир ја на Јо ва но вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра, 

 Април ским од лу ка ма из вр шних од бо ра нај ве ћих ма тич них сек ци ја 
(20. апри ла - ИО МСП, од но сно, 23. апри ла - ИО МСИР) ор га ни зо ва ни су 
из бо ри за ру ко вод ства под сек ци ја у свих осам ре ги о нал них цен та ра

из бо ри у мсП и мсир за ре ги о нал не од бо ре Под сек ци ја
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ра до ва: Пре драг Ди ми три је вић, пред сед ник, Та
ња Ада мо вић, за ме ни ца пред сед ни ка и члан Ду
шан Бор чић.

Ре ги он  Ниш

Из бо ри су одр жа ни 9. ју на 2012. го ди не.
Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек

ту ре, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ми ле на Сте
фа но вић, пред сед ни ца, Го ран Јо ва но вић, за ме
ник пред сед ни це, чла ни ца Ма ри ја Мла де но вић и 
чла но ви Си ма Гу шић и Зо ран Сто је вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Алек сан
дар Ке ко вић, пред сед ник, Ми ле на Ми шић, за ме
ни ца пред сед ни ка и чла ни ца Су за на Јо ва но вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Љу би ша 
Ми тић, пред сед ник, Гор да на Сте фа но вић, за ме
ни ца пред сед ни ка, чла но ви Сло бо дан Са мар да
ко вић и Дра ган Ра ди во је вић и чла ни ца Та тја на 
Ђор ђе вић. 

Под сек ци ја  ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Ду шан 
Пет ко вић, пред сед ник, Дра ган Ста мен ко вић, за
ме ник пред сед ни ка и чла но ви – Алек сан дар Ве
лич ко вић, Ми ро слав Ми тић и Не над Цвет ко вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Бра ти слав 
Бо јић, пред сед ник, Алек сан дар Веселиновић, за
ме ник пред сед ни ка и чла но ви Бо јан Стан ко вић, 
Дра ган Ри стић и Ра ди во је Сто ја но вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Иван Ри
стић, пред сед ник, Бра ти слав Бла го је вић, за ме ник 
пред сед ни ка и чла но ви Дра ган Жив ко вић, Зо ран 
Мар ко вић и Бла го је Пе тров. 

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке, ма тич не сек ци је про јек та на та: Зо
ран Кр стић, пред сед ник, Дра ган Јо цић, за ме ник 
пред сед ни ка и чла но ви Дра ган Ра па ић, Не над Ра
до ва но вић и Ми ле Те мел ков ски.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Вла
ди мир Стан ко вић, пред сед ник, Дра ган Ран чић, 
за ме ник пред сед ни ка и чла но ви Бра ти слав Ђор
ђе вић, Не над Ја ни ћи је ви ћи Бра ти слав Бла го је вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је про јек та на та: 
Ан ка Дој чи нов, пред сед ни ца, Ви ли Ха џић, за ме
ник пред сед ни це и члан Бра ни слав Чи лић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра
до ва: Бла го је Ми ла но вић, пред сед ник, Ма ра Ра
шко вић, за ме ни ца пред сед ни ка и члан Бра ни слав 
По по вић.

Ре ги он Но ви Сад
 
Из бо ри одр жа ни 12. ју на 2012. го ди не. 
Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек

ту ре, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ду шан Ми
ла ди но вић, пред сед ник, Све тла на Ја зић Га ле чић, 
за ме ни ца пред сед ни ка и чла ни це Та ма ра Ђу јић, 
Ми ља Цви је тић и Ти ја на Ке цо је вић Илић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Де јан Па
вло вић, пред сед ник, Ср ђан Цр кве ња ков, за ме ник 
пред сед ни ка, чла ни ца Ми ла на На да шки и чла но ви 
Го ран Го ве да ри ца и Сте ван Ра дић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Бо жи дар Бо
шко вић, пред сед ник, Ра до слав Ту лен чић, за ме ник 
пред сед ни ка, чла ни це Мир ја на Ма нић и Би ља на 
Гај до бран ски и члан Ми лан Са ра тлић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Зо ран 
Дра ку лић, пред сед ник, Ђор ђе Де лић, за ме ник 
пред сед ни ка, чла ни ца Би ља на Не на дић и чла но ви 
Мир ко Зе кано вић и Алек сан дар Ка ра џић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ра до Си мић, 
пред сед ник, Дра гу тин Ан то нић, за ме ник пред сед
ни ка, чла ни ца Би ља на По по вић и чла но ви Иштван 
Ва њур и Ра де Об ра до вић. 

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Вељ ко Мал
ба шић, пред сед ник, Ми о драг Ма ли но вић, за ме
ник и чла но ви Ђу ро Ме дић, Јо ван Ра до са вље вић и 
Зден ко Бе лић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ср ђан Пе
ла гић, пред сед ник, Зо ран Сту пар, за ме ник и чла
но ви Га бор Ле ваи, Све то зар Ђи па нов и Ми о драг 
Па шћан.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Ми лан 
Мар ко вић, пред сед ник, Ми лу тин То мин, за ме ник 
и чла но ви Ми лан По по вић, Вла ди мир Ур сић и 
Мом чи ло Пе тро вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је про јек та на та: 
Не бој ша Ки сић, пред сед ник, Ми лан Са мар џи ја, 
за ме ник и чла но ви Ра до слав Ми ћић, Си ни ша До
дић и Го ран Ор ло вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра
до ва: Де јан Стој ко вић, пред сед ник, До бри ла Ши
ко па ри ја, за ме ни ца пред сед ни ка и чла ни ца Ва ња 
Јо ва но вић.

                  При лог при пре ми ли:
                   Ве ра Јур јец и Ра дош О. Дра гу ти но вић

Ми ло мир Ве ли ча нин, пред сед ник, Ро до љуб Ша
рац, за ме ник пред сед ни ка и члан Де јан Ра ше вић. 

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је про јек та на та: 
Љу бо драг Пан дрц, пред сед ник, Ду ши мир Ми ла
но вић, за ме ник пред сед ни ка и члан Ан дри ја Но
ва ко вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра
до ва: Бра ни мир Пе тро вић, пред сед ник, Дра ги ша 
Да ко вић, за ме ник пред сед ни ка и члан Дар ко Ви
ло ти је вић.

Ре ги он Су бо ти ца

Из бо ри су одр жа ни 4. ју на 2012. го ди не.
Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек

ту ре, ма тич не сек ци је про јек та на та: Бран ка Хе ге
диш, пред сед ни ца, Ка рољ Тер те ли, за ме ник пред
сед ни це и чла ни ца Љу би ца Да шић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи тек
ту ре, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Бра ни слав 
Ку зма но вић, пред сед ник, Ани ко Пле ти ко сић, за
ме ни ца пред сед ни ка и чла ни ца Са и да Ћа ти по вић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ни ко ла Ва си
ље вић, пред сед ник, Бран ки ца Оп се ни ца, за ме ни ца 
пред сед ни ка и чла но ви Шан та Ча ба, Сло бо дан Гр
ко вић и Ти бор Аго.

Под сек ци ја ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра , ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Жи во слав 
Сто ја но вић, пред сед ник, Ми о мир Па о ви ца, за ме
ник пред сед ни ка, чла но ви Ла за Ву ко брат, Ка рољ 
Гер гић и Ми ла дин Мал ба шић.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Да вор Ан дра
шић, пред сед ник, Но ви ца Ба ја гић, за ме ник пред
сед ни ка и члан Алек сан дар Ме реи.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Ати ла Абра
хам, пред сед ник, Во ји слав Бу јак, за ме ник пред сед
ни ка и члан Јо во Зе лић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је про јек та на та: Је ле на Ти
квиц ки, пред сед ни ца, Ми ло рад Ми ло вић, за ме ник 
пред сед ни це и чла ни ца Ана Кра ков ски Нађ.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Бен
це Ла сло, пред сед ник, Мар ко Ти квиц ки, за ме ник 
пред сед ни ка и члан Мом чи ло Стој са вље вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је про јек та на та: 
Сти пан Ја ра ма зо вић, пред сед ник, Оскар Ко зма, 
за ме ник пред сед ни ка и чла ни ца Та ња Јо та но вић. 

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 

тех нич ких стру ка , ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до
ва: Ју дит Ми ја то вић, пред сед ни ца, Оли ве ра Тр кља 
Лу кић, за ме ни ца пред сед ни це и Ро ланд Епер, члан.

Ре ги он Кра гу је вац 

Из бо ри су одр жа ни 8. ју на 2012. го ди не
Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи

тек ту ре, ма тич не сек ци је про јек та на та: Алек
сан дар Руд ник Ми ла но вић, пред сед ник, Иван 
Мар ко вић, за ме ник пред сед ни ка и Је ле на Ђу ро
вић, чла ни ца.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи
тек ту ре, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Де
сан ка Па вло вић, пред сед ни ца, Ма ри ја Бог да но
вић, за ме ни ца пред сед ни це и члан Бра ни слав 
Ми јо вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин же
ње ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Алек сан дар 
Апо сто ло вић, пред сед ник, Дра ган Бран ко вић, за
ме ник пред сед ни ка, чла ни це Гор да на Ра дој ко вић и 
Бо жа на Сте фа но вић и члан Иван Стан ко вић. 

Под сек ци ја  ди пло ми ра них гра ђе вин ских ин
же ње ра, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Је ле
на Бо јо вић, пред сед ни ца, Не ма ња Вла и са вље вић, 
за ме ник пред сед ни це и чла но ви Аца Стан ко вић, 
Вла ди мир Ла бу до вић и Вла ди мир Бје ла но вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра, ма тич не сек ци је про јек та на та: Ду шан Лу кић, 
пред сед ник, Оли ве ра Бо шко вић, за ме ни ца пред
сед ни ка и чла но ви Пре драг Ра ди во је вић и То ми
слав Ми ха и ло вић и чла ни ца Ср би јан ка Јо ва но вић. 

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра , ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Ми ле 
Ши љак, пред сед ник, Са ша Ко стић, за ме ник пред
сед ни ка и чла но ви Сло бо дан То до ро вић, Ср ђан 
Ђо кић и Дра ган Ва со вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке, ма тич не сек ци је про јек та на та: Зо ран 
Ко ва че вић, пред сед ник, До бри ла Ра до ва но вић, 
за ме ни ца пред сед ни ка и чла но ви Алек сан дар Ва
со је вић, Дра ган Ак сен ти је вић и Ни ко ла Ти мо ти
је вић.  

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро
тех ни ке, ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва: Че до
мир Шо рак, пред сед ник, Са ша Ми ло ше вић, за
ме ник пред сед ни ка, чла ни ца Гор да на Вра ча рић и 
чла но ви Дра ган Ан то ни је вић и Вла дан Сто ја но вић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је про јек та на
та: Стан ко Бо жи ло вић, пред сед ник, Оли ве ра Да
мја но вић, за ме ни ца пред сед ни ка и члан Бо жи дар 
Оли ве рић.

Под сек ци ја  ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих 
тех нич ких стру ка, ма тич не сек ци је из во ђа ча 
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Од че тврт ка, 5. до не де ље, 8. ју ла, одр жа но је 27.   
„Вла син ско ле то 2012“, кул тур ноту ри стич ка ма ни фе
ста ци ја, на ко јој је Ин же њер ска ко мо ра Ср би је гост са 
сво јом ак ци јом „Да ни Ко мо ре на Вла син ском ле ту“ ко ја 
се одр жа ва од 2008. го ди не у ор га ни за ци ји Ре ги о нал не 
кан це ла ри је у Ни шу. Ако је ово го ди шње зва нич но „Вла
син ско ле то“ про те кло је у зна ку тру бе, али не оне ко ја 
је мно го го ди на уна зад би ла по зив у од бра ну отаџ би не, 
већ тру бе ко ји тре ба и мо же да ју гу Ср би је, као јед ном 
од нај не ра зви је ни јих де ло ва Ре пу бли ке, вра ти до сто јан
ство, Да ни Ко мо ре би ли су у зна ку Ме ђу на род не кон
фе рен ци ја на ко јој су об ра ђе не две те ме „Раз вој ни про
гра ми jу го и сто ка Ср би је“ и „Енер гет ска ефи ка сност и 
об но вљи ви из во ри енер ги је“.

Пе та Ме ђу на род на кон фе рен ци ја одр жа на је у са ли 
Ко на ка Вла си на у Сур ду ли ци 7. ју ла, апри су ство ва ло јој 
је ву ше од сто ти ну до ма ћих и стра них уче сни ка. Уче шће 
су по ред пред став ни ка оп шти на и гра до ва ју го и сто ка 
Ср би је, чла но ва Ко мо ре из свих ре ги о нал них цен та
ра, узе ли и пред став ни ци ком па ни ја ПО РР, Хи по Ал пе 
Адриа Бан ке, ин же њер ских ко мо ра Бу гар ске и Сло ве
ни је, зна чај них гра ђе вин ских пред у зе ћа. 

Кон фе рен ци ја је от по че ла увод ним из ла га њем Та
тја не Ђор ђе вић, ис пред Ор га ни за ци о ног од бра, док се 
уче сни ци ма обра тио са по здрав ним ре чи ма Пред сед ник 
Ко мо ре ин же ње ра за ин ве сти ци о но про јек то ва ње (КИ
ИП) Ре ги о нал не Ко ле ги је Со фи ја  град, Ге ор ги Кор дов. 
Част да отво ри Кон фе рен ци ју при па ла је Ду шан ки Сре
мач ки, По кра јин ском се кре та ру за ар хи тек ту ру, ур ба
ни зам и гра ди тељ ство.

Пр ви део ску па, од но сно, те му „Об но вљи вим из во ри
ма енер ги је и енер гет ска ефи ка сност“ отво ри ла је сво
јим из ла га њем Ја смин ке Па вло вић, на чел ник оде ље ња 
за гра ђе ње Ми ни стар тсва за шти те жи вот не сре ди не, 
ру дар ства и про стор ног планирања, док су у на став ку 
уче сни ци има ли при лу ку да чу ју из ла га ње Алек сан дра 
Пе ри ћа, са вет ник пред сед ни ка При вред не ко мо ре Ср

би је, проф.др Дра го љу ба Жив ко ви ћа, ди рек то ра Ре ги о
нал ног цен тра за енер гет ску ефи ка сност Ниш, Ми о дра
га То ми ћа,пред став ни ка Ди рек ци је за из град њу гра да 
Ниш, Зо ра на Пе тру ши ћа, са Елек трон ског фа кул те та 
Ни шког уни вер зи те та, мр Ми ла на Са мар џи ју и проф. 
др Ра до сла ва Ми чи ћа са По љо при вред ног фа кул те та 
Но ви Сад, проф. др Хри ста Ва си ле ва, са Елек тро тех нич
ког фа кул те та Уни вер зи те та из Со фи је, Мр Чтр то ми ра 
Ре ме ца, пред сед ни ка Ин же нир ске збор ни це Сло ве ни је. 
По себ ну па жњу при сут них иза зва ло је из ла га ње Гер ха
ра да Шре те ра (Ger hard Schröter), ге не рал ног ди рек то ра 
и вла сни ка свет ске ком па ни је LE IDS GmbH & Co. KG из 
Не мач ке, ко ји је том при ли ком и на ја вио зна чај ну ин ве
сти ци ју са Оп шти ном Вла ди чин Хан.

У дру гом де лу Кон фе рен ци је го во ри ло се на те му 
„Раз вој ни про гра ми ју го и сто ка Ср би је“.  Ис пред оп шти
на и оп штин ских упра ва и пред у зе ћа пла но ве оп шти
на из ло жи ли су: Сла ђа на Ко стић, Ди рек тор Ди рек ци је 
за ур ба ни зам и из град њу Ле сков ца, Ми лош Цвет ко вић 
и Ми лош Јо ва но вић, ис пред Оде ље ња за ур ба ни зам, 
имо вин скоправ не, ко му нал не и гра ђе вин ске по сло
ве Оп шти не Вла ди чин Хан, Ја сми на Пе тро вић, ис пред 
Кан це ла ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој Гра да Вра ња, 
До бри ла Су ди мац Мра тин ко вић, екс перт за ре ги о нал ни 
раз вој и стра те шко пла ни ра ње Цен тра за раз вој Ја бла
нич ког и Пчињ ског окру га, То ми слав Ђорђе вић, из бе о
гра дске општине Савски Венац. 

У по себ ном, тре ћем де лу Кон фе рен ци је, уче сни ци су 
има ли при ли ку да се упо зна ју са но вим тех но ло ги ја ма и 
ма те ри ја ли ма у гра ђе ви нар ству. Про из вод не про гра ме 
и ре ше ња пре зен то ва ли су Алан То ма нић, ре ги о нал ни 
ме на џер ком па ни је King spanа доо Бе о град и Дра ган Ку
зма но вић, вла сник ГТПО "До мис" Ча чак. 

Пе та Ме ђу на род на кон фе рен ци је за вр ши ла је свој рад 
та ко што сви ње ни уче сни ци оти шли у струч ну по се ту 
фа бри ци Kna uf in su la tion ко ја се на ла зи у Сур ду ли ци.

                                                              Алек сан дар Пан чић

да ни ко мо ре на вла син ском ле Ту 2012

ТРАГОМ ДОГАЂАЈАТРАГОМ ДОГАЂАЈА

На кон ку по ви не по слов ног про сто ра за по
тре бе Ре ги о нал ног цен тра Ниш, ко ји је пр ви до
био стал ну адре су, ово је дру га кан це ла ри ја ко ја 
је ку пље на у фе бру а ру ове го ди не. Од тад су тра
ја ли ра до ви на опре ма њу и при во ђе њу на ме ни а 
ре зул тат је ве о ма мо де ран и функ ци о на лан про
стор ко ји ће за до во љи ти по тре бе чла но ва Ко мо ре 
са те ри то ри је ре ги о нал ног цен тра Но ви Сад. Пре 
по чет ка це ре мо ни је све ча ног отва ра ња, у но вим 
про сто ри ја ма, одр жа на је 42. ре дов на сед ни ца 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. На 
све ча ном отва ра њу, пред сед ник Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је, проф. др Дра го слав Шу ма рац, под
се тио је мно го број не углед не го сте, од по кра јин
ског се кре та ри ја та за гра ђе ви нар ство, до љу ди из 
град ске упра ве и Но во сад ског уни вер зи те та, али 
и чла но ве Ко мо ре при сти гле из го то во свих ре ги
о нал них цен та ра, да је то дру га кан це ла ри ја ко ја је 
ку пље на на кон што је Управ ни од бор до нео од лу
ку о на бав ци по слов них про сто ра за по тре бе ре
ги о нал них цен та ра, што зна чи и да ће пре о ста лих 
пет ре ги о нал них цен та ра уско ро до би ти „соп стве
ни кров над гла вом“  сво је по слов не про сто ре. 

Све ча ном отва ра њу при су ство ва ли су чла но

ви Управ ног и Над зор ног од бо ра, пот пред сед ник 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, пред
став ни ци по кра јин ских и град ских струк ту ра, 
ди рек то ри јав них пред у зе ћа, пред став ни ци углед
них фир ми, стру ков них удру же ња као и чла но ви 
ре ги о нал них од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
из Кра гу јев ца, Ни ша, Ва ље ва и Кра ље ва. На кон 
увод ног из ла га ња мр Ра до сла ва Ле ки ћа, чла на 
Управ ног од бо ра ИКС, све ча ност је на ста вље на 
при год ним му зич ким про гра мом. Пот пред сед ник 
Ко мо ре Та тја на Ђор ђе вић, у име ин же ње ра ре ги
о нал ног цен тра Ниш, пре да ла је по клон  пла ке
ту са ли ком ца ра Кон стан ти на пот пред сед ни ку 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је Ми ла ну 
Ка са ли ци и по же ле ла успе шан рад кан це ла ри је 
као и на ста вак са рад ње и при ја тељ ских од но са 
ин же ње ра Но вог Са да и Ни ша. На кра ју, при сут
ни ма се обра ти ла Ду шан ка Сре мач ки, по кра јин
ски се кре тар за ар хи тек ту ру, ур ба ни зам и гра ди
тељ ство ко ја се за хва ли ла Ин же њер ској ко мо ри 
Ср би је на успе шној са рад њи и зва нич но отво ри ла 
ре ги о нал ну кан це ла ри ју у Но вом Са ду.

    Ве ра Бу бо ња

„Но во сад ска кан це ла ри ја“ у 
Ки шо вој ули ци

По сле Бе о гра да и Ни ша и Ре ги о нал на кан це ла ру ја у Но вом Са ду до-
би ла је соп стве ни по слов ни про стор. Тај исто риј ски до га ђај збио се 
пр вог јул ског по не дељ ка (2. VII 2012.) ка да је „Но во сад ска кан це ла-
ри ја ИКС“ све ча но отво ре на. Кан це ла ри ја се на ла зи у цен трал ној 
зо ни Но вог Са да, у ули ци Да ни ла Ки ша број 3.

Две те ме оку пи ле сто ти ну уче сни ка
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РА ДОш О. ДРА ГУ тИ НО ВИћ

Пр ву кон фе рен ци ју о ме ха ни ци оште ће ња 
ор га ни зо ва ли су Гра ђе вин ски фа кул тет Бе о
град ског уни вер зи те та, Уни вер зи тет Ми чи ген 
из Чи ка га и Ка ли фор ниј ски уни вер зи тет из Лос 
Ан ђе ле са, док је до ма ћин Кон фе рен ци је би ла 
Ин же њер ска ко мо ра Ср би је. Кон фе рен ци јом 
су ру ко во ди ла три „чер ме на“, тро ји ца про фе со
ра, Чи Чоу, Ву ди Џу и Дра го слав Шу  ма рац. Сви 
при ја вље ни ра до ви за Пр ву кон фе рен ци ју об ја
вље ни су у мај ском бро ју Ме ђу на род ног ча со пи
са за ме ха ни ку оште ће ња (International Journal 
of Damage Mechanics  IJDM), док ће у на ред ном 
бро ју IJDM а би ти об ја вљен ис цр пан из ве штај 
про фе со ра Шу мар ца, али и на ја вље на Дру га 
кнфе рен ци ја о ме ха ни ци оште ће ња ко ја ће би ти 
одр жа на ју на 2015. го ди не у фран цу ском гра ду 
Троа (Troyes).

„Знам да је до ма ћу на уч ну за јед ни цу, струч
ну и обич ну јав ност из не на ди ла чи ње ни ца да је 
Бе о град од ре ђен за до ма ћи на Пр ве свет ске кон
фе рен ци је о ме ха ни ци оште ће ња ма те ри ја ла, а 
од мах за тим је усле ди ло пи та ње – ка ко нам је 
то по шло за ру ком?“, ка же проф. др Дра го слав 
Шу ма рац, је дан од тро ји це рав но прав них ру ко
во ди ла ца Кон фе рен ци је. „Све је по че ло пре не
што ви ше од три го ди не, по чет ком 2009. ка да је 
про фе сор Чоу био у Бе о гра ду, не се ћам се тач
но ко јим по во дом, на не ком струч ном се ми на
ру или кон фе рен ци ји, и том при ли ком по се тио 
Гра ђе вин ски фа кул тет и Ин же њер ску ко мо ру 
Ср би је и та да смо за јед но до шли на иде ју да се 
ор га ни зу је не ка струч на ма ни фе ста ци ја о ме ха

ни ци оште ће ња. С об зи ром да смо обо ји ца ан
га жо ва ни у ча со пи су IJDM, он као уред ник, а ја 
као члан Из да вач ког са ве та, за кљу чи ли смо да је 
иде а лан тре ну так обе ле жа ва ње две де це ни је ње
го вог из ла ска, што је па да ло у 2012. го ди ну. Од
мах сам ре као да сам спре ман да се мак си мал но 
ан га жу јем, уз по моћ Гра ђе вин ског фа кул те та и 
Ко мо ре, да се Пр ва кон фе рен ци ја – ICDM1 ор
га ни зу је у Бе о гра ду. О тој иде ји смо раз го ва ра
ли још не ко ли ко пу та, при ли ком су сре та ња на 
на уч ним ску по ви ма или у ре дак ци ји IJDM а, 
али и кон ста то ва ли да су за ор га ни за ци ју за ин
те ре со ва не и дру ге зе мље, пре свих Фран цу ска, 
Ја пан, Ки на, јер по се ду ју ве ли ки број свет ски ре
ле вант них на уч ни ка из ове обла сти. На и ме, ове 
ве ли ке зе мље су сма тра ле да Ср би ја не ма ка па
ци тет да ор га ни зу је ICDM1, али је про фе сор Чоу 
без остат ка по др жао мој пред лог и Пр ва свет ска 
кон фе рен ци ја о ме ха ни ци оште ће ња је за ка за на 
за јун 2012. го ди не. Исти ни за во љу, на ша ве ли ка 
пред ност је би ла у то ме што је је дан од осни ва
ча ча со пи са IJDM „на ше го ре лист“, про фе сор др 
Ду шан Крај чи но вић, ко ји је из не на да пре ми нуо 
2007. го ди не, па смо пред ло жи ли да Пр ва кон фе
рен ци ја бу де и омаж про фе со ру Крај чи но ви ћу. 
Та ко смо од мах има ли и „три сту ба но са ча“, од
но сно, три глав на ци ља при ли ком ор га ни за ци је 
Пр ве кон фе рен ци је – про сла ва две де це ни је Ча
со пи са, ко ме мо ра ци ја про фе со ру Крај чи но ви
ћу и ина у гу ра ци ја но ве се ри је кон фе рен ци ја за 
про мо ви са ње кон цеп та вр хун ских до стиг ну ћа у 
обла сти ме ха ни ке оште ће ња ма те ри ја ла и кон
струк ци ја. Не ма сум ње да је одр жа ва ње Пр ве 
кон фе рен ци је о ме ха ни ци оште ће ња ICDM1 у 

Пр ва ме ђу на род на кон фе рен ци ја о ме Ха ни ци оШТе ће ња ICMD1
 – бе о град, 25 – 27. јун

Свет ска на уч на ели та пр ви пут на оку пу
Пр ва ме ђу на род на кон фе рен ци ја о ме ха ни ци оште ће ња (The First International 
Conference on Damage Mechanics - ICDM1) одр жа на је у Бе о гра ду од 25. до 27. 
ју на уз уче шће 87 екс пе ра та из око 30 зе ма ља све та. За тро днев ну Кон фе рен-
ци ју би ло је при ја вље но 69 ра до ва, али је пре зен ти ра но 61, од ко јих су де сет 
би ла из Ср би је

КРУПАН ПЛАН

Првом међународном конференцијом о механици оштећења председавали: Чи Чоу, Ву ди Џу и Дра го слав Шу а ма рац 
(слева на десно)

Покретна индустријска хала намењена изградњи 
железничког моста преко Велике Мораве код Ћуприје 
која је њеним ауторима дипл. грађ. инж. Светиславу 

Синђелићу и Борису Глигићу донела  
Годишњу награду Коморе 2012.
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Бе о гра ду, ве ли ки успех за др жа ву Ср би ју као и 
за на шу ком плет ну на уч ну за јед ни цу“. 

Пр вој кон фе рен ци ји је при су ство ва ло 87 на
уч ни ка/екс пе ра та/струч ња ка из 16 зе ма ља све
та, и то 51 ино стра них, а 36 из Ср би је, ко ји су 
пре зен ти ра ли 61 ра до ва, плус, је дан рад ко ји је 
ди рект ном Ин тер нет ве зом из Па ри за, пред ста
вљен уче сни ци ма Пр ве кон фе рен ци је.

„ ICDM1 ор га ни зо ва ли смо на нај ви шем струч
ном, али и тех нич ком ни воу и све то пред свет ски 
зна чај ним на уч ни ци ма, од но сно, де ле га ци ја ма“, 
ка же Шу ма рац. „Нај број ни ји су би ли Фран цу
зи – де ле га ци ја од 11 чла но ва, СР Не мач ка – де

вет, Ки на и САД по шест, док су по дво ји цу има
ли Грч ка и Се вер на Ко ре ја, а по јед ног – Ве ли ка  
Бри та ни ја,  Ин ди ја, Аустра ли ја, Бра зил, Пор ту
га ли ја, Ита ли ја, Укра ји на, Хр ват ска и Сло ве ни ја. 
Ср би ју је пред ста вља ло 35 на уч ни ка са де сет ра
до ва. Из у зет но ја ка еки па је би ла из Фран цу ске 
и Не мач ке, на рав но, из САД и Ки не, био је ту и 
пред став ник Бра зи ла,... Нем ци су за и ста, по сла
ли „пр ву ли гу“, јер су ту би ла дво ји ца уред ни ка 
свет ски нај зна чај ни јег/нај по зна ти јег ча со пи са 
за ме ха ни ку и ма те ма ти ку CAM (Zeitschrift für 
Angewandte Mathematik und Mechanik  ZAMM), 
про фе сор Рај нхолд Кин цлер из Бре ме на и про фе

Ор га ни зо ва ње Пр ве ме ђу на род не 
кон фе рен ци је о ме ха ни ци оште ће ња 
ICDM1) на ро чи то је ода бра но да бу
де у то ку 2012. го ди не, јер се то ком 
ове го ди не  на вр ши ло две де це ни је 
од по чет ка из ла же ња Ме ђу на род
ног ча со пи са о ме ха ни ци оште ће
ња (International Journal of Damage 
Mechanics  IJDM) . 

Пр ви број ча со пи са IJDM об ја ви
ла је ком па ни ја Tehnomik Pablišing 
(Technomic Publishing Co.) у ја ну а ру 
1992. као тро ме сеч ну пу бли ка ци ју.  Ре
дак ци ја је има ла че тво ри цу уред ни ка 
и 32 чла но ва уре ђи вач ког ко ле ги ју ма, 
од но сно, из да вач ког са ве та. Уред ни
циосни ва чи би ли су др Чи Шоу (Chi 
Chow), др Ду шан Крај чи но вић, др 
Жан Луј Ша бош (JeanLouis Chaboche) 
и др Су мио Му ра ка ми.  Због нео че ки
ва ње смр ти про фе со ра Крај чи но ви ћа 
и пен зи о ни са ња/по вла че ња са функ ци је др Су миа Му
ра ка ми ја, дво ји ца свет ских екс пе ра та за ову област по
зва на су да се при дру же уред нич кој еки пи – др Ву ди Џу 
(Woody Ju) и др Ита ка Тои (Yutaka Toi)

Ча со пис IJDM  је то ком пр ве де це ни је из ла же ња 
до жи вео ве ли ки раст по пу лар но сти, док му је из да
вач био Техником Паблишинг (Technomic Publiching(. 
Од 2001. го ди не IJDM је у вла сни штву из да ва ча SAGE  
(SAGE Publications Ltd.), под чи јим је над зо ром оства
рио још ве ћи на пре дак и ути цај, с об зи ром да је са 
квар тал ног из ла же ња пре шао  на ри там од осам бро је
ва го ди шње. Ути цај Ча со пи са вре ме ном ра сте и у 2011. 
го ди ни до сти же фак тор ути ца ја (SCI) од 1,928. IJDM 
овог тре нут ка је во де ћи ча со пис у све ту у обла сти ме
ха ни ке чвр стих ма те ри ја, од но сно, ме ха ни ке ма те ри ја
ла, док је ко ти ран као 58. од 222 пу бли ка ци ја из обла сти 
на у ке о ма те ри ја ли ма и мул ти ди сци пли нар но сти. Још 
бо ље је ко ти ран ме ђу ча со пи си ма спе ци ја ли зо ва ним 
за ме ха ни ку – за у зи ма 16. по зи ци ју ме ђу  132 пу бли ка
ци је. (Из вор: 2010 Journal Citation Reports ® (Thomson 
Reuters, 2011). 

То ком 2011. го ди не у IJDM је об
ја вље но 55 чла на ка и овај број ће на
ста ви ти да ра сте то ком 2012. Већ од 
на ред не, 2013. го ди не IJDM ће би ти 
из да ван у ве ћем фор ма ту, што би тре
ба ло да до при не се по ве ћа њу бро ја об
ја вље них ру ко пи са/ра до ва у сва ком 
од осам го ди шње из да тих бро је ва.  

Ру ко пи си се у овом тре нут ку об
ја вљу ју пре штам па ног из да ња као 
Online First члан ци у ро ку од 8 до 
10 не де ља од одо бра ва ња, а сва ки 
ру ко пис по се ду је је дин стве ни DOI 
(да тум из да ва ња), па се та ко на уч
не ин фор ма ци је мо гу ци ти ра ти пре 
свог  штам па ног из да ња. 

Три, до са да нај че шће ци ти ра
на ра да, су: Daniel IM; Gdoutos EE; 
Wang KA; et al. (2002)  “Мо да ли те
ти   не ис прав но сти ком би но ва них 
сен двич гре да”  број 11. стра не 31

64. уку пан број ци ти ра ња – 35. Ju JW; Ko YF; Ruan HN 
(2006) – Ефек тив на  ела сто пла стич на ме ха ни ка оште
ће ња за влак ном оја ча не ме ша ви не са ево лу тив но пот
пу ним раз ла га њем вла ка на”, број 15. стра не 237265. 
уку пан број ци ти ра ња – 29. Lundmark P; Varna J (2005) 
– “Конст итутивни одн ос и за л ам ин ате с а напрслим 
на борима   приликом оптере ће ња  унутар ра вн и” , бро
ј 14.  стран е 2 3525 9. укупа н  бро ј цит ир ањ а – 26.  (Из
вор: 2010 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 
2011). Посетите сајт часописа како бисте сазнали више 
и прочитајте садржину на: http://ijd.sagepub.com/).

Луиза Стрејн (Louis Strain), виши уредник издања 
издавачке куће SAGE одржала је на пле нар ној сед ни
ци Пр ве кон фе рен ци је ICDM1 пре зен та ци ју о ча со пи
су IJDM.  Она је свим уче сни ци ма Кон фе рен ци је по
ну ди ла три де се то днев ни проб ни при ступ/прет пла ту: 
www.sagepub.co.uk/freetrial. Такође је уручила награде 
(дипломе) тројици до сада најчешће цитираних ауто
ра – Даниелу, Дутосу и Вангу, уз  годишњу бесплатну 
претплату на све стручне публикације издавачке куће 
SAGE Publications Ltd.

Две де це ни је из ла же ња IJDM 

КРУПАН ПЛАН

сор Ал тен бах. Ча со пис ZAMM је знат но ста ри ји од 
IJDM, а осно вао га је по зна ти на уч ник Ми зис ко га 
зна ју сви они ко ји се ба ве ме ха ни ком, пла стич но
шћу, кон струк ци ја ма. Био је ту и проф. Ото Брунс 
са Уни вер зи те та у Ру ру. При су ство уред ни ка ових 
ча со пи са од из у зет не је ва жно сти за на ше мла де 
на уч ни ке и њи хо во сти ца ње на уч них ре фе рен ци, 
об ја вљи ва ње струч них при ло га у овим ча со пи
си ма, ка ко би сте кли, та ко зва не, SCI по е не, нео
п ход не за на пре до ва ње у стру ци и на у ци. Од на
ших су из ла га ли екс пер ти ко ји ра де са мном на 

Гра ђе вин ском фа кул те ту, за тим, не ко ли ко еки па 
са Ма шин ског фа кул те та у Бе о гра ду ко ја се ба ви 
ме ха ни ком оште ће ња, али и за мо ра и ло ма (про
фе со ри Се мак, Ра кин, Ме шо, Љу би ца Ми ло вић), 
као и на уч ни ци са уни вер зи те та у Ни шу (про фе
со ри Игић и Здрав ко вић, Ка ти ца Сте ва но вић) и 
Кра гу јев цу (про фе со ри Ми ћи но вић, Фи ли по вић 
и Ко јић).  Кон фе рен ци ју смо одр жа ли у на шим 
про сто ри ја ма, јер су нам са ле оп скр бље не сјај ном 
ви део опре мом, за за и ста свет ски кон фе рен циј

ски ни во. До га ђа ња на ICMD1 ди рект но је пра
ти ла свет ска на уч на за јед ни ца. На и ме, 200 уни
вер зи те та у све ту би ло је при ја ви ло и пра ти ло 
рад ICMD1, гле да ли су пре зен та ци ју свих ра до ва 
ужи во, док је Сил ви ја Па јет, ди рект но из Па ри
за, пре ко ви део кон фе ренса, из ло жи ла свој рад 
уче сни ци ма бе о град ске кон фе рен ци је. Дру гим 
ре чи ма, иако је би ло пр ви пут, све се до га ђа ло 
на нај ви шем ни воу, а то смо мо гли да оства ри мо 
ис кљу чи во уз по моћ спон зо ра и до бро тво ра. Та
ко је Ми ни стар ство на у ке Ср би је Кон фе рен ци

ју  по мо гло са 300.000 ди на ра, Ко мо ра 
је „по кри ла“ нај ве ћи део тро шко ва, а 
нај ве ћи до на то ри су би ли Ду нав оси гу
ра ње, Ма ши но про јект, Тем по ком па ни, 
PORR, Бан ко вић ком па ни,... Ин же њер
ска ко мо ра Ср би је и ICMD1 им се још 
јед ном за хва љу ју, по ред то га што смо 
им по след њег да на тра ја ња Кон фе рен
ци је уру чи ли по себ не ди пло ме за хвал
но сти“.  

Пр ва свет ска кон фе рен ци ја о ме ха
ни ци оште ће ња по ста ви ла је ви со ке 
струч не, тех нич ке и ор га ни за ци о не 
стан дар де, за пра во, по ста ви ла је те
мељ оку пља њу на уч ни ка из ове обла
сти. Кад је сле де ћи су среткон фе рен
ци ја (ICMD2) и ко ће би ти до ма ћин?

„Дру га ме ђу на род на кон фе рен ци ја 
о ме ха ни ци оште ће ња би ће одр жа на 
за три го ди не – 2015. а до ма ћин ће би
ти Фран цу ска, од но сно, Уни вер зи тет 
Троа“, ка же проф. др Дра го слав Шу ма
рац. „До го во ри ли смо се да се кон фе

рен ци је одр жа ва ју три је нал но, па ће мо ви де ти, 
да ли ће мо их убр за ти, на две го ди не, а са свим 
сам си гу ран, да их не ће мо одр жа ва ти на че ти ри 
го ди не. ICMD2 би ће одр жан у ју лу, око 14. ју ла 
– Фран цу ског на ци о нал ног пра зни ка, што зна чи 
да ће Кон фе рен ци ја има ти или већ има из у зе тан 
трет ман. На кра ју мо рам и ово да ка жем – сви 
уче сни ци ICMD1 су ре кли да смо по ста ви ли вр
ло ви со ке стан дар де, ко ји се мо гу до сти ћи, али 
уз ве ли ке на по ре ор га ни за то ра“.  

КРУПАН ПЛАН

Проф. др  Вуксановић, декан Грађевинског факултета 
из Београда  поздравио је учеснике ICDM1 као 
суорганизатор манифестације

Проф. др Маја Тодоровић са Машинског факултета из 
Београда одржала је веома успешно предавање на 
ICDM1

Рад ICDM1 пратио је велики број светски релевантних 
стручњака непосредно на сесијама одржаних у 
просторијама Коморе, али и преко интернета широм света
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ПланПлан мрежемреже
насељанасеља, , функцијафункција
ии јавнихјавних службислужби

ПланПлан заштитезаштите
просторапростора ии
туризматуризма

ПланПлан мрежемреже
инфраструктурнихинфраструктурних

системасистема

ПРОСТОРНИПРОСТОРНИ ПЛАНПЛАН ПОДРУЧЈАПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕПОСЕБНЕ НАМЕНЕНАМЕНЕ СИСТЕМАСИСТЕМА ХИДРОЕЛЕКТРАНАХИДРОЕЛЕКТРАНА НАНА ИБРУИБРУ

нацртнацрт

ПРОСТОРНИПРОСТОРНИ ПЛАНПЛАН ПОДРУЧЈАПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕПОСЕБНЕ НАМЕНЕНАМЕНЕ СИСТЕМАСИСТЕМА ХИДРОЕЛЕКТРАНАХИДРОЕЛЕКТРАНА НАНА ИБРУИБРУ

нацртнацрт

Просторни планови 
којима је руководио 

или учествовао у 
њиховој изради 

- др Небојша 
Стефановић 

овогодишњи 
добитник Награде 

Коморе за изузетна 
остварења у струци

Глав ни по штан ски цен тар изграђен у 
Земуну пројектовале и прорачунале су

Јасна Лојаница, дипл. инж. арх. и  
Ранка Јовановић, дипл. грађ. инж. и за 

то добиле Годишњу награду Коморе

Глав ни по штан ски цен тар изграђен у 
Земуну пројектовале и прорачунале су 

Јасна Лојаница, дипл. инж. арх. и  
Ранка Јовановић, дипл. грађ. инж. и за 

то добиле Годишњу награду Коморе
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РА ДОш О. ДРА ГУ тИ НО ВИћ

У че твр так 14. ју на обе ле же на је и про сла вље на 
де ве та го ди шњи ца постојања Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је ко ја је осно ва на За ко ном о пла ни ра њу и из
град њи 2003. го ди не, и за то вре ме по ста ла јед на од 
нај број ни јих стру ков них, про фе си о нал них и не за
ви сних ор га ни за ци ја у Ср би ји, са 24.500 чла но ва, у 
14 за ни ма ња/про фе си ја и са пре ко 40.000 из да тих 
ли цен ци. Дру ги пут за ре дом Дан Ко мо ре одр жан 
је у соп стве ним про сто ри ја ма. 

Пред сед ник Ко мо ре, проф. др Дра го слав Шу
ма рац отво рио је про сла ву по здра вља ју ћи све 
при сут не, а по себ но го сте из ино стран ства, пре 
свих Мар ван Аб дел Ха ми да, пред сед ни ка Свет
ске ор га ни за ци је ин же ње ра (World Federation of 
Engineering Organizations  WFEO), пред сед ни ка 
СА НУ Ни ко лу Хај ди на, но си о ца ли цен це број 1 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, пред став ни ке ин же
њер ских ко мо ра из Сло ве ни је, Ма ке до ни је и Цр не 
Го ре, пред став ни ке до ми цил ног ми ни стар ства и 
по себ но ди рек то ре ве ли ких ком па ни ја. Крат ко је 
из нео нај зна чај ни је ре зул та те у ра ду Ко мо ре из ме
ђу две про сла ве: ку по ви ну по слов них про сто ра за 
кан це ла ри је у Ни шу и Но вом Са ду, ор га ни зо ва ње 
обу ке за но ву спе ци јал ностли цен цу  о енер гет ској 
ефи ка сно сти згра да, кон ти ну и ра но ор га ни зо ва ње 
и по ла га ње струч них ис пи та ди пло ми ра них ин же

ње ра тех нич ких стру ка ве за них за из град њу гра
ђе вин ских обје ка та, што је пред у слов за до би ја ње 
ли цен це Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

„Про шло је 49 го ди на од ка да сам по стао сту
дент Бе о град ског уни вер зи те та, сту дент Гра ђе вин
ског фа кул те та“, ре као је Мар ван Аб дел Ха мид, 
пред сед ник WFEO. „Свет ска ор га ни за ци ја ин же
ње ра је мно го за хвал на за ве ли ки до при нос ко ји је 
ва ша Ко мо ра да ла ула зе ћи, по ста ју ћи, члан WFEO. 
На ша ор га ни за ци ја WFEO има чла ни це из 95 зе
ма ља ши ром све та, а се ди ште нам је у Па ри зу у 
Уне ск о вом цен тру. WFEO ра ди на оку пља њу и са
рад њи ин же ње ра из це лог све та кроз тач но 10 спе
ци ја ли зо ва них ко ми те та. Имам ве ли ко за до вољ
ство да ка жем, да ис так нем, ве о ма до бру са рад њу 
ин же њер ских ко мо ра ва шег ре ги о на, а то су ин
же њер ске ко мо ре Ср би је, Цр не Го ре, Ма ке до ни је, 
Сло ве ни је и Хр ват ске, ко је су не дав но пот пи са ле 
Де кла ра ци ју о са рад њи ко ју је WFEO усво јио/узео 
као свој мо дел за све бу ду ће ре ги о нал не сар да ње 
у све ту“.

 „На обе ле жа ва ње Да на Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је до ла зим да ужи вам са ко ле га ма са ко ји ма 
сам го ди на ма ра дио, са ко ји ма још имам кон так
те, да их ви дим ов де на оку пу, што ми је ве ли ко 
за до вољ ство“, ре као је про фе сор Ни ко ла Хај дин. 
„Ни ка ко да др жим го вор, јер се за то ни сам ни 
при пре мао. Са ве ли ким по што ва њем ја гле дам на 

ову Ко мо ру, као јед но ме сто за бо љи и ак тив ни ји 
рад ин же њер ске стру ке и про фе си је. По себ но ми 
је дра го што ћу при су ство ва ти уру че њу на гра де 
Бо жи Пе тро ви ћу, са ко јим сам са ра ђи вао и ко га 
це ним као јед ног од ге ни јал них љу ди, ар хи те ка
та, ко ји је ус пео да на шу на род ну ар хи тек ту ру  уз
диг не на та кав сте пен, та ко да је она до би ла свој 
умет нич ки из раз. Из у зет но ми је дра го што му је 
да то ово при зна ње, ко је му го ди на ма ни је да то, а 
тре ба ло је  На гра да за жи вот но де ло, јер је истин
ски за слу жу је, као ве ли ки ар хи тек та и по зна ва лац 
на ше кул ту ре и тра ди ци је. На гра да је ва жна за Бо
жу, али је још зна чај ни ја за Ко мо ру, јер се на овај 
на чин озна ча ва ју, по ка зу ју, они љу ди ко ји има ју 
ве ли ко де ло. Да их на гра ђу је мо за жи во та, а не да 
их сла ви мо кад их ви ше не бу де са на ма“.

Уру чи ва ње Ко мо ри них на гра да увек је нај у збу
дљи ви ји део обе ле жа ва ња Да на Ко мо ре  14. ју на, 
а по сао обра зла га ња раз ло гаса оп ште ња о ла у ре
а ти ма свих прет ход них го ди на, па и ове, при па ла 
је Дра го ми ру Ацо ви ћу, пред сед ни ку Ко ми си је за 
на гра де, од но сно, те лу ко је про це њу је да ли пред
ло зи ис пу ња ва ју усло ве кон кур са, с об зи ром да је 
Управ ни од бор ИКС над ле жан за до де лу на гра да.

Би ти стру чан на раз ли чи те на чи не

„Ово је сва ке го ди не нај при јат ни ји тре ну так, 
ка да сва ки члан Ко мо ре има раз ло га да се осе ти 
за до вољ ним, да се осе ти по но сним и да са из ве
сном се том  вра ти сво је се ћа ње у вре ме ка да су 
по че ли да ра де, ка да су до сти за ли сво је нај ве ће 
успе хе, и на све оне дра ге, па мет не, струч не, ве ште 
љу де са ко ји ма су сво ју ка ри је ру и свој жи вот по
де ли ли“, ре као је Дра го мир Ацо вић, по чи њу ћи са 
пред ста вља њем но си ла ца На гра да Ко мо ре 2012. 
„Увек по чи ње мо са нај мла ђим. То су љу ди ко ји су 
до вољ но мла ди да нас не угро жа ва ју сво јим та лен
том и зна њем, они још има ју да про ђу ве ли ки пут 
док нам по ста ну озбиљ на кон ку рен ци ја од ко је ће
мо да стре пи мо и по ма ло да их мр зи мо. Али они 
нас на леп, уго дан на чин, оба ве шта ва ју да су ту, да 
до ла зе, да има ју сна ге и да убу ду ће на ше ин же њер
ство и на ше пла нер ска стру ка има ју на ко га да се 
осло не. У до ме ну про стор ног пла ни ра ња ни је ла ко 
за па сти ко ле га ма за око. Ни је ла ко да вас при ме те. 

У про це су пла ни ра ња уче ству је мно го љу ди раз
ли чи тих спе ци јал но сти, раз ли чи тих иди о син кра
зи ја. Љу ди ко ји су на раз не на чи не струч ни, и ка да 
вас за па зе у та квом окру же њу, и ка да вас за па зе 
ме ђу дру ги ма, то ја ко мно го зна чи. Ко ле га Кру нић 
се по све тио, у свом до са да шњем пе ри о ду, ра ду 
на уна пре ђи ва њу, уса вр ша ва њу и ком пле ти ра њу 
основ не ба зе по да та ка, пре све га ге о граф ских, ко ји 

су нео п ход ни у про це су из ра де ве ли ких про стор
них пла но ва. То у пр вом мо мен ту, мо жда не ком не 
из гле да, бог зна ка ко и ко ли ко – за ни мљи во, али 
то је она област на ко јој по чи ва пла ни ра ње. Ако 
то га не ма, не ма те шта ни да тра жи те у пла ни ра њу. 
На ра ду, зна њу, та лен ту љу ди, као што је го спо дин 
Кру нић, по чи ва чи та ва јед на из у зет но ком плек
сна, из у зет но сло же на област. Због то га, ка да се 
ту по ја ви не ко ко при вла чи па жњу, и ко ме  ко ле ге 
ода ју при зна ње, он да је то, са свим си гур но, до во
љан ар гу мент да му Ин же њер ска ко мо ра, та ко ђе, 
ода сво је при зна ње и да му да по др шку на пу ту ко
ји је тек пред њим, на ко ме ће још сва шта има ти и 
да на у чи и да учи ни. Али он је по чео на нај бо љи 
мо гу ћи на чин и ја му, у име ИКС, че сти там.

На гра ду мр Ни ко лу Кру ни ћу уру чио је Ми ло
рад Ми ла ди но вић, члан УО ИКС и пр ви чо век Ма
тич не сек ци је ур ба ни ста. 

На Дан Инжењерске коморе Србије уручена су признања тринаесторо 
стручњака за реализацију великог броја реализованих пројеката

ДАН КОМОРЕ ДАН КОМОРЕ

Мар ван Аб дел  Ха ми д, пред сед ни к  WFEO Професор Никола Хајдин,  
предсеник САНУ

Чртомир Ремец, председник ИЗС Драгомир Ацовић,  
председник Комисије за награде

Награду др Николи Крунићу, уручио је  
Милорад Миладиновић, председник ИО МСУ

Комора - добро место за рад 
инжењерске професије
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 Упа дљив ко ли ко тре ба, 
функ ци о на лан ко ли ко мо ра

Уру че ње при зна ња са ли сте го ди шњих на гра да 
за по че то је по зи вом да иза ђу и да се пред ста ве, две 
да ме – Ја сна Ло ја ни ца и Ран ка Јо ва но вић. О њи хо
вом на гра ђе ном ра ду – Глав ном по штан ском цен
тру из гра ђе ном у Зе му ну,  Ацо вић је ре као:

„Рад ко ји је при ву као па жњу  и за слу жио при
зна ње Ин же њер ске ко мо ре Ср би је је но ви обје кат 
цен трал ног раз вр ста ва ња по штан ских по шиљ ки. 
То је обје кат са ве о ма сло же ном тех но ло ги јом, са 
ја ко ве ли ким зах те ви ма, и кад има те по сла са та
ко сло же ним тех но ло шким објек ти ма, обич но не 
обра ћа те мно го па жње ни на ар хи тек ту ру,  ни на 
кон струк ци ју, јер ни јед но ни дру го ни су ту да би 
се ви де ли. Ту су да омо гу ће да се функ ци ја објек та 
оба вља на нај бо љи мо гу ћи на чин. У та квим си ту

а ци ја ма има те два из ла за. Је дан је да пре те ра те у 
све му, не би сте ли по сва ку це ну по ста ли упа дљи
ви, а дру ги је на чин – да се по ву че те, и да за и ста 
бу де те, ...?!? (мо жда не у па дљи ви али да од го во ри те 
зах те ву). Овај аутор ски тим је ода брао сред ње ре
ше ње – њи хов обје кат је упа дљив ко ли ко тре ба да 
бу де, он је функ ци о на лан оно ли ко ко ли ко мо ра да 
бу де. То је обје кат код ко га је све на сво ме ме сту. 
Ка да го во ри мо о оства ре њи ма у ар хи тек ту ри и у 
гра ђе ви нар ству, ми не ма мо че сто при ли ке да се 
сре ће мо са објек ти ма код ко јих је све на свом ме
сту. Е, ово је та кав при ме рак. И за то што је та кав 
при ме рак, Ко ми си ја и УО ИКС, су ре ши ли да овај 
аутор ски тим, ван сва ке сум ње, за слу жу је при зна
ње ко је им је овај пут до де ље но“. 

При зна ње тан де му „Ло ја ни цаЈо ва но вић“  уру
чу је Алек сан дар Авра мо вић, пред сед ник  Ма тич не 
сек ци је про јек та на та и члан УО ИКС.

„ Код ку ће“ са про стор ним 
 пла ни ра њем

Дру ги до бит ник Го ди шње на гра де Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је био је др Не бој ша Сте фа но вић про
стор ни пла нер. О ње му и ње го вом ра ду Дра го мир 
Ацо вић је ре као сле де ће:

 „У обла сти про стор ног пла ни ра ња, као што сам 
по ма ло већ на гла сио, го во ре ћи о мла дом ко ле ги 
Кру ни ћу, ра ди се о по сло ви ма ко ји под ра зу ме ва ју 
за јед нич ко де ло ва ње. Син хро ни зо ва но де ло ва ње, 
из у зет но ве ли ког бро ја струч ња ка за раз не обла
сти. Го спо дин Сте фа но вић је био на че лу ти мо ва 
ко ји су ура ди ли се дам ве о ма обим них, ве о ма сло
же них, про стор них пла но ва. То је као кад се на
ла зи те на че лу јед ног ве ли ког ор ке стра. Во ди ти 
про стор не пла но ве те ве ли чи не, зна ти из сва ке 
обла сти ко ју во ди те до вољ но да вам ни ко не мо
же про да ва ти оно што се про да ти не сме, не мо же, 
то зна чи у све му би ти као код сво је ку ће, а то ни је 
јед но став но. Го спо дин Не бој ша Сте фа но вић је сте 
чо век ко ји је код сво је ку ће ка да су про стор ни пла
но ви у пи та њу“.

На гра ду др Не бој ши Сте фа но ви ћу уру чио је мр 
Алек сан дар Ву чи ће вић, члан УО ИКС и пред сед
ник Ма тич не сек ци је пла не ра.

На гра да за ма што ви тост

Тре ћа Го ди шња на гра да за из у зет но до стиг ну ће 
у стру ци из де лат но сти чла но ва Ко мо ре, та ко ђе је 
при па ла јед ном тан де мути му, ово га пу та му шком, 
а са чи ња ва ју га Све ти слав Син ђе лић и мр Бо рис 
Гли гић за мо бил ну про из вод ну ха лу. О њи хо вом 
ра ду, мо бил ној ха ли, го спо дин Ацо вић је ре као:

„Пред лог за њи хо ву на гра ду је пот пи сао је дан 
спек та ку лар ни ико но стас ко ле га из обла сти гра ђе
вин ске стру ке, та ко озби љан, да смо ми у Ко ми
си ји од мах отво ри ли че тво ре очи да ви ди мо шта 
је то иза че га је стао та ко зна ча јан број углед них 
љу ди и љу ди од на у ке и стру ке. И про на шли смо 
раз лог. Тим Син ђе лић – Гли гић је по ка зао ма што
ви тост.  Оче ку је се да по ка же те зна ње, да по ка же те 
ис ку ство, а ка да до ђе мо до ма што ви то сти он да се 

ту при јат но из не на ди мо кад ви ди мо да по сто ји и 
то, јер ма што ви тост се не учи, не мо же да се ве жба, 
ма шту или има те, или не ма те. У овом кон крет ном 
слу ча ју они су се до се ти ли и про на шли ре ше ње, за 
не што што је је дан од ја ко по зна тих и кла сич них 
про бле ма – из во ђе ња ра до ва на че лич ним кон
струк ци ја ма, ко је се не мо гу по ме ри ти, ко је се не 
мо гу пре ме сти ти, за ко је ра до ве мо ра те да оба ви те 
у од ре ђе ним усло ви ма, она квим ка кви су на ли цу 
ме ста. Да по ку шам да вам при бли жим слу чај. То 
је при ча као са Ко лум бо вим ја је том. Ка да се јед
ном ре ши, он да сви зна ју шта је ре ше ње. Док не ко 
то не ре ши, ни ко не зна ка ко да то из ве де. Го спо да 
Гли гић и Син ђе лић су се се ти ли оно га че га се се
тио Ко лум бо. Ми смо ве о ма озбиљ но и са ве ли ким 
за до вољ ством то њи хо во ре ше ње по гле да ли и Ко
ми си ја је за кљу чи ла да, за и ста, тре ба на гра ди ти и 
ма што ви тост“. 

Све ти сла ву Син ђе ли ћу и мр Бо ри су Гли ги ћу 
на гра ду је уру чио проф. др Ми ли сав Дам ња но
вић, пред сед ник Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је.

Мо сто ви пре ко Ду на ва и Са ве

Ко мо рин пра вил ник о на гра да ма у ка те го ри ји 
„на гра да за из у зет но до стиг ну ће у стру ци из де лат
но сти чла но ва Ко мо ре“ или ти Го ди шњих на гра да 
пред ви ђа   до три при зна ња, али је ове го ди не на
пра вље на из ним ка, па је на гра ђе но пет де ла/ра до
ва. Раз лог је ви ше не го убе дљив. На и ме, сре ди ном 
про шле го ди не и пр вог да на ове, пу ште на су у са о
бра ћај два мо ста. И то ка ква. Два ве ли ка, огром на, 
два мо ну мен тал на и спек та ку лар на објек та  мост 
пре ко Ду на ва код Бе шке и Мост на Ади, пре ко Са
ве у Бе о гра ду. То је био ви ше не го до во љан раз лог 
да се и „мо стов џи је“ упи шу у ово го ди шње ла у ре а
те Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

 „Гра ђе ње мо сто ва је из у зет но ком пли ко ван по
сао ко ји под ра зу ме ва, не са мо ве ли ко зна ње, не го 
и пре све га ве ли ку од го вор ност. Град њом мо сто ва 
се ба ве они ко ји по се ду ју ве ли ко не и мар ско ис ку
ство, али и ко ји по се ду ју сме лост да то ис ку ство 

при ме не“, ре као је го спо дин Ацо вић. „По сло же но
сти ин же њер ских зах те ва и по ква ли те ту ре ше ња 
ко ја је по ну дио и оства рио и ти му ко ји чи не „квар
тет мо стов џи ја“, ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра  Зо ран Ко стић, Сло бо дан Ми тро вић, 
Ми ло рад Сте ва но вић и Да мир Пе цо. Ова че твор
ка, пот по мог ну та и са око 300 не и ма ра нај ра зли
чи ти јих стру ка, тај по сао је оба ви ла на на чин ко
ји на шој стру ци чи ни част. Ко мо ра је за из у зет но 
до стиг ну ће у ра ду на ре а ли за ци ји про јек та мо ста 
код Бе шке, ко ји по сва ком осно ву при па да из у зет
но зна чај ним оства ре њи ма у обла сти мо сто град ње 
и афир ми ше ви со ке стан дар де гра ђе вин ске тех ни
ке код нас. На да мо се да ће им и сле де ћи по ду хват 
би ти ни шта сла би ји од ово га, али сва ка ко – бо љи“.

На гра ду Да миру Пе цу и Сло бо дану Ми тро вићу, 
уру ч и ла је Та тја на Ђор ђе вић, пот пред сед ни ца 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

Дру ги про јект из ове гру пе, Мост на Ади, до
нео је сво јим нај ва жни јим не и ма ри ма – Мартину 
Штајн ки ле ру и Вик то ру Мар ке љу, Го ди шњу на гра
ду Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

„Из град њу Мо ста на Ади мо гао бих упо ре ди ти 
са из во ђе њем му зи ке не ког сим фо ниј ског ор ке
стра“, по чео је сво је обра зло же ње ар хи тек та Ацо
вић. „За из во ђе ње ком по зи ци ја за сим фо ниј ски 
оре ке стар по треб но је по себ но зна ње и дар, по себ
ни усло ви, а бо га ми све то и ко шта. Ка да је Брук
нер ком по но вао Сим фо ни ју 1000, као пред у слов је 
по ста вио да у ор ке стру бу де 1.000 му зи ча ра. Ка да 
је Бер ли оз ком по но вао сво је „Тро јан це“ зах те вао је 
да са мо хор на сце ни има хи ља ду пе ва ча. Код Мо
ста на Ади се ни је тра жи ло ни 1.000 из во ђа ча, ни 
1.000 пе ва ча, али по сао ни је био ни шта ма њи. Кад 
је у пи та њу Мост на Ади, по сто ји мно го ко мен та
ра, мно го раз ли чи тих ми шље ња. Ипак, чи ни се да 
се нај ви ше чу ју ми шље ња ко ја са стру ком не ма ју 
ни ка кве ве зе, јер они ко ји о не че му нај ма ње зна ју, 
по пра ви лу су нај гла сни ји и нај да ље се чу ју. Ипак, 
по сто ји не што што се не мо же оспо ри ти, а то је да 
је у пи та њу про је кат ко ји је из ве ден вир ту о зно, да 
је то про је кат ко ји је ре пре зен та ти ван, у ин же њер
ској стру ци. Да је то про је кат на ко ме су се по ка за

ДАН КОМОРЕ ДАН КОМОРЕ
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ле мно ге ве шти не, мно ге спо соб но сти, ко је се у не
ком дру гом ам би јен ту, у не ким дру гим усло ви ма, 
не мо гу на та кав на чин по ка за ти“.  

На гра ду Мартину Штајн ки ле ру и Вик то ру Мар
ке љу уру чио је проф. др Дра го слав Шу ма рац, 
пред сед ник Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

 чо ве ку ко ји сва шта зна или На гра да 
за жи вот но де ло

И на рав но, као што је то сва ки пут слу чај, стал
но по ди жу ћи ле стви цу, до ла зи мо и до тре нут ка 
ка да тре ба до де ли ти На гра ду за жи вот но де ло. 

Ве ро ва ли или не, ме ни ова ко ста ром и се дом је 
про фе сор Бо жи дар Пе тро вић био про фе сор кад 
сам сту ди рао на фа кул те ту. И то је за ме не по себ
но дир љи во, по себ но дра го це но, и ја због то га из
ра жа вам, за и ста, нео бич ну лич ну сре ћу. 

Ми смо ове го ди не до би ли че ти ри пред ло га за 
На гра ду за жи вот но де ло. И сва че ти ри пред ло га 
су би ла – ве ли ка го спо да. То су све би ли зна чај
ни љу ди, то су би ли љу ди пре ма ко ји ма се, у на
шој про фе си ји мо ра има ти ико нич ки став. О њи ма 
се го во ри уз на клон, о њи ма се го во ри са по што
ва њем, они су сво јим де лом пре шли у ле ген ду за 
жи во та. Кад је до шло да се сва ко од нас из ја сни, 
ис по ста ви ло се да, при зна ју ћи ап со лут но ква ли тет 
свим кан ди да ти ма, смо би ли јед но ду шно, јед но
гла сно и без ика кве ди ле ме, за про фе со ра Пе тро
ви ћа. Сад да ка жем и за што.

Про фе сор Пе тро вић је од у век био по знат као 
чо век ко ји сва шта зна. Сва шта уме. Он је пре да
вао, та ко ђе, све и сва шта, и све што је пре да вао, 
пре да вао је од лич но. И сви ко ји ма је пре да вао од 
ње га су на у чи ли оно што је он од њих оче ки вао да 
на у че. То је дар и то је по се бан бла го слов. Мо же те 
би ти ве ли ки струч њак и ни ка кав пре да вач, мо же те 
би ти сја јан пре да вач и ни ка кав струч њак, али ка да 
сте и ве ли ки струч њак, и сја јан пре да вач, он да то 
је сте дар Бо жи ји.  То чо век мо ра и сам да по сма тра 
са за хвал но шћу, а и сви они ко ји су све до ци то га, 
мо ра ју то ва зда да има ју на уму. Ме ђу тим, про фе
сор Пе тро вић је по ред све га то га, крив, од го во ран 
још за јед ну нео бич но ва жну ствар. Проф. Пе тро
вић је вра тио до сто јан ство на шој на род ној ар хи
тек ту ри. Он се по за ба вио не чим што са мо по се би 
ни је до вољ но атрак тив но да би се љу ди око то га 
утр ки ва ли. Не до но си ве ли ка при зна ња, али до но

си огром ну за слу гу. Сви смо ми, то ком свог шко
ло ва ња и сво је ка ри је ре на у чи ли да у до ме ну ар
хи тек ту ре по шту је мо од ре ђе не фра зе и фло ску ле. 
И те фра зе и фло ску ле, у нај ве ћој ме ри, упра вља ју 
на шим струч ним де ло ва њем док смо жи ви. При 
том смо за бо ра ви ли да ку ћа ни су са мо зи до ви. Да 
ку ћа ни је са мо те мељ и кров. Ку ћа је мно го ви ше од 
то га. По ро дич на ку ћа је члан по ро ди це. Од по ро
дич не ку ће се чо век, ка да јед ном у њу ура сте и ка да 
она ура сте у ње га не мо же одво ји ти. Где год да оде 
та ку ћа је са њим, у ње го вим ми сли ма, у ње го вим 
сно ви ма и ње го вим осе ћа њи ма. Та ку ћа под ра зу
ме ва да се се ти те, да ми, љу ди, ни смо на мет ни ци 
у при ро ди. Да по сто ји од ре ђе на сим би о за из ме ђу 
нас и при ро де. Да при ро да ко ју је ство рио Бог и 
ми, ко ји смо, та ко ђе, ство ре ни, тре ба да жи ви мо у 
скла ду, у ле по ти и у за јед ни штву.  За што на гла ша
вам – у скла ду и у ле по ти? Те две ства ри се не мо
гу раз дво ји ти. Про фе сор Пе тро вић то ни ка да ни је 
раз два јао. Ње го ве ку ће се од ли ку ју ме ром. По на
вљам,  ме ром. И по зи вам вас да се се ти те, ко ли ко 
сте се пу та сре ли са де лом ко је има ме ру. Не та ко 
че сто. Дру го, ку ће ко је је по но во при звао у на шем 
се ћа њу и на шој све сти проф. Пе тро вић, оне су део 
ам би јен та, оне су део при ро де. Оне има ју свој уну
тра шњи део, где је при ро да ушла у њих и оне има ју 
свој спо ља шњи део, где смо ми ушли при ро ду. Да 
би чо век мо гао да се у тој ме ри осло бо ди оно га што 
пре ста вља иза зов мо ра за и ста мно го да зна. Е тај 
пред у слов је проф. Пе тро вић бо га то за до во љио. А 
не са мо да зна, мо ра и ја ко мно го и ја ко до бро да 
осе ћа. Про фе сор Пе тро вић је је дан осе тљив чо век. 
И ко нач но, пре не го што за мо лим проф. Пе тро
ви ћа да иза ђе и при ми на гра ду, ре ћи ћу још јед ну 
ствар. Сви ко ји зна ју проф. Пе тро ви ћа, га је пре ма 
ње му не по де ље но по што ва ње, као чо ве ку и ин те
лек ту ал цу , као струч ња ку, ко нач но, као о чо ве ку 
ко ји је, за и ста, не што чи ме је кре нуо да се ба ви са 
љу ба вљу, са љу ба вљу и оства рио. То, го спо до ко
ле ге, је огром на ствар. Ко то до жи ви, до жи вео је 
нај леп ше што се мо же до жи ве ти“.

Ге ни јал ни љу ди чи не част це лом на ро ду

На гра ду за жи вот но де ло уру чио је про фе сор 
Ни ко ла Хај дин, пред сед ник Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти, и пр ви до бит ник На гра де 
за жи вот но де ло Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
ко ји је ду хо ви то при ме тио:

„Ни сам био ње гов ђак, али ни он ни је био мој 
про фе сор, зна чи да ни сам био ни ње гов про фе
сор, али се по зна је мо ја ко ду го. На са мом по чет ку 
сам схва тио да имам по сла са јед ним ге ни јал ним, 
из у зет но ге ни јал ним чо ве ком, са јед не стра не, и 
крај ње скром ним, са дру ге, а то се у на шој на ци ји 
и на шем мен та ли те ту рет ко по кла па. Упра во је он 
био тај чо век ко ји је на пра вио јед но ге ни јал но де ло 
ко је мо ра мо сви ми, на не ки на чин, да сле ди мо и 
да по шту је мо. Као ар хи тек та он је уз ди гао на род ну 
ар хи тек ту ру до ви со ког сте пе на. Мо жда мо же мо 
се бе да нас да пред ста вља мо пред све том на је дан 
до сто јан на чин. Он је ус пео од тих ку ћа да на пра ви 
фан та стич но де ло ко ме се сви ми ди ви мо. Мо гу и 
то да ка жем да сам ја то вр ло ра но ви део и уочио 
и да сам са  по што ва њем пре ма Бо жи и ње го вом 
де лу, ње го вој ге ни јал но сти. Крат ко ре че но, прет
ход ни го вор ник  је тач но и до кра ја опи сао мно
го то га из ње го вог опу са. Би ће до вољ но ако ка жем 
да је Бо жа из у зет но ге ни ја лан ства ра лац, а то ни је 
не што што чо век мо же да на у чи, јер то до ла зи од 
ње го ве при ро де. У овој зе мљи има ма ли про це нат 
ге ни јал них љу ди, али су они до вољ ни да нам чи не 
част. Још је дан пут че сти там Бо жи на овој на гра ди. 

У име на гра ђе них за хва лио се про фе сор Бо жи
дар Пе тро вић. 

„Нај пре да ми до зво ли те да се, као нај ста ри ји 
до бит ник на гра де, за хва лим Ин же њер ској ко

мо ри Ср би је у име свих ово го ди шњих ла у ре а та. 
Те на гра де су за ви ше де це ниј ски рад до бит ни ка, 
али на не ки на чин при па да ју сви ма они ма ко ји 
су до при не ли да се ми да нас на ђе мо на овом ме
сту. На гра да за жи вот но де ло је ме ни по себ на и 
нај зна чај ни ја од свих дру гих, ко је сам имао, јер 
је она од есна фа. А зна те и са ми ко ли ко је те шко 
би ти про рок у соп стве ном се лу. На гра да ни је са
мо мо ја већ је де лим са сво јим пре ци ма, са мо јим 
се ља ци ма из за ви ча ја, са мај сто ри ма и не пи сме
ним не и ма ри ма од ко јих сам за сво јих 90 го ди
на на у чио да је од све га нај ва жни је во ле ти свој 
по сао“.

Тра ди ци ји се не вра ћа, од ње се по ла зи 
”На пра ви ћу ма лу ди гре си ју!
Про јек то вао сам је дан ве ли ки трем и мај стор 

ко ји је ра дио тај трем, је био са мо у ки те сар. Ја 
сам му том при ли ком ре као да пре не го што поч

ДАН КОМОРЕ ДАН КОМОРЕ
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не да мон ти ра да ме позове да про ве рим да ли 
је то до бро при пре мио. Он је то ура дио и ја сам 
био оду ше вљен са тим шта је он ура дио и по
хва лио сам га. Он да ми је он од го во рио: Зна те 
про фе со ре за ово што ја ра дим ни је по треб но ни 
ве ли ко зна ње, ни ве ли ка па мет, али је по треб на 
ве ли ка љу бав. Та ко ми сли оби чан са мо у ки те сар 
и то је тач но та ко.

Ово при зна ње до ла зи од нај ве ће стру ков не 
ор га ни за ци је ко јој по ру чу јем да оста не је дин
стве на, јер ће са мо та ква би ти ува жа ва на и у 
дру штву, и у др жа ви. Кроз ову На гра ду ја ви дим 
и при зна ње гра ди тељ ству јед но га на ро да. Гра ди
тељ ској тра ди ци ји ко ја ти хо, ско ро не при мет но, 
тра је ван свих мо да и „иза ма“, скло ње на од свих 
ре кла ма, ме диј ских про мо ци ја, да ле ко од по ли
ти ча ра и мар ке тин га свих вр ста.

Ме ни је пре ба ци ва но да се вра ћам тра ди ци ји, 
на шта сам од го ва рао, да се њој не вра ћа, већ се 
од ње по ла зи. Јер на сле ђе но и оно што на зи ва мо 
ути ца јем, тре ба спа ја ти и до ћи до свог осо бе ног. 
За што би би ли ту ђи, кад мо же мо да бу де мо сво
ји? А за што? Ку ће раз ли чи тих под не бља су раз
ли чи те јер их пра те раз ли чи ти кли мат ски и ге
о граф ски усло ви. Пра о блик ку ће ни је ни као из 
са зна ња и кон стру и са ња, већ из осе ћа ња, ко је је 
чо век по нео и са њим се сро дио, као шкољ ка, као 

пу же ва ку ћи ца. Као гне здо пти ца, ку ћа се ства
ра ла на гон ски и спон та но уз осе ћа ња, и за то су 
не ки ми сли о ци у пра ву ка да ка жу да је ку ћа нај
чи сти ји ра сни из раз ко ји по сто ји. Тре ба упо ре
ди ти ку ће ра зних под не бља па се уве ри ти, да се 
ка рак те ри љу ди и ду ша њи хо вих ку ћа по и сто ве
ћу ју. Ку ће сву да на ста ју као из раз осе ћа ња. Рас
по ре дом сво јих ода ја и сво јих спољ них об лич ја, 
ку ће ре чи то го во ре о ду ши сво га ста нов ни ка.

Ку ћа мо ра да ис пу ни два основ на усло ва: да 
за до во љи по тре бе ко ри сни ка и да за до во љи 
усло ве под не бља. Из че га сле ди да ако су по тре
бе ко ри сни ка са вре ме не оне мо ра ју би ти за до во
ље не ина че не ма сми сла гра ди ти не што што не 
слу жи са вре ме ном жи во ту.

На кра ју на пи та ње но ви на ра, пре не ки дан, шта 
за ме не зна чи ова На гра да, од го во рио сам – Ова 
На гра да за ме не зна чи да ни сам уза луд жи вео“.

Дан Ко мо ре – 14. ју ни за вр шен је умет нич ким 
про гра мом у ко ме су уче ство ва ли Мар ко Ка ла
ја но вић, ба ри тон, ко га је на кла ви ру пра ти ла 
Ми ли ца Се ку лић, пи ја нист ки ња. Ба ри тон Ка
ла ја но вић от пе вао је не ко ли ко ари ја из кла сич
ног му зич ког ре пер то а ра, док је на ступ за вр шио 
„ста рим до брим“  евер гри ном – Мој пут, од но
сно, ба ла дом на шег Јо си фа Ма рин ко ви ћа – Ка
кве цу ра очи има. 

ДАН КОМОРЕ

Де ша ва ња на Да ну Ин же ње
р ске ко мо ре Ср би је, отво рио је 
њен „пр ви чо век“ – пред сед ник 
про фе сор др Дра го слав Шу ма рац 
и од мах пред ста вио и по здра вио 
го сте  пред сед ни ка Свет ске ор
га ни за ци је ин же ње ра (WFEO) 
 Мар ва на Аб дел Ха ми да, ми ни
ст ра Па ле сти не  Са ле ха Ра ба та, 
ам ба са дора Па ле сти не Му ха меда 
Наб хана, пред сед ни ка СА НУ 
ака де ми ка Ни ко лу Хај ди на, пред
став ни ке ми ни стар ста ва, по себ
но, Ду ши цу Сре мач ки, по кра јин
ску се кре тар ку за гра ди тељ ство 
и ур ба ни зам, при ја те ље и ко ле ге 
из ре ги о на – Чр то ми ра Ре ме ца, 
(Сло ве ни ја), Стра хи њу Тр пев
ског, (Ма ке до ни ја), Рат ка Ву јо
ви ћа, Пе ра Вук че ви ћа, Све ти сла
ва По по ви ћа и Би сер ку Ву јо вић, 
(Цр на Го ра). По себ но је по ме нуо
про зваопо здра вио ди рек то ре 
ве ли ких пред у зе ћа – Ми лу ти на 
Иг ња то вић, ЦИП, Ра домира Ла
ли ћа, Ма ши но про јект, ИАУС  
Иго ра Ма ри ћа, Ур ба ни зам Ниш 

Дра га на Јо ва но ви ћа, PORR, Бо
ба на Ве лич ко вић,... На рав но, ср
дач но је по здра вио и све оста ле 
при сут не на све ча но сти.

Осим пред сед ни ка СА НУ, 
пред сед ни ка WFEO, при сут ни
ма се обра тио и Чр то мир Ре мец, 
пред сед ник Ин же нир ске збор ни
це Сло ве ни је (ИЗС), одр жа ва ју
ћи јед ну ле пу тра ди ци ју. На и ме, 
пред сав ни ци ИЗСа до ла зе на 
Дан Ко мо ре – 14. ју ни, од ка да 
се слави, а то зна чи од 2007. го
ди не. За про те клих шест го ди на 
го спо дин ни је био са мо јед ном, 
али кад год је био при су тан обра
ћао се, го во рио је, по здра вљао је 
сла вље ни ке из Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је. И још не што. ИЗС 
има слич ну ма ни фе ста ци ју (Дан 
ин же не ра Сло ве ни је) ко ју ор га
ни зу је сва ког сеп тем бра и на ко ју 
по зи ва ко ле ге из ИКС, на ко ју се 
они ре дов но ода зи ва ју.

„Ин же нир ска збор ни ца Сло
ве ни је ће од 17. до 21. сеп тем бра 
у Љу бља ни ор га ни зо ва ти Свет

ски ин же нер ски фо рум  на те му 
– „Трај ност на град ња“ од но сно, 
„одр жи ва из град ња“, ре као је 
Чр то мир Ре мец. „Са мит у Љу
бља ни на да мо се да ће оку пи ти 
нај у ти цај ни је пред став ни ке ин
же ње ра са свих кон ти не на та на 
те му  „одр жи ве из град ње“ за љу
де ко ји ćе по зи ци о ни ра ти Сло ве
ни ју на гло бал ној гра ђе вин ској 
ма пи. Циљ Фо ру ма је да оку пи 
ин ду стри је, еко но ми је и по ли ти
ке ве за не за гра ђе ви нар ство ко је 
про ла зи кроз јед ну од нај го рих 
кри за у исто ри ји све та. Не до ста
так енер ги је и еко ло шке све сти ćе 
би ти глав ни мо тор раз во ја гра ђе
вин ске ин ду стри је у на ред ној де
це ни ји. На на ма је да на ста ви мо 
тра ди ци ју кон фе рен ци је одр жа
не про шле го ди не у Же не ви под 
на зи вом  „Ин же ње ри се при ка
зу ју све ту“. На дам се да ћу у дру
гој по ло ви ни сеп тем бра, има ти 
част и за до вољ ство да у Љу бља
ни по здра вим пред став ни ке Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је“.

Нај ре дов ни ји го сти из Ин же нир ске збор ни це Сло ве ни је

МИ ЛО ВАН ПА У НО ВИћ

Пр ви про стор ни пла нер ко ји је до био На
гра ду Ко мо ре за из у зет не ре зул та те на по чет
ку про фе си о нал не ка ри је ре је Ни ко ла Кру
нић (Ки кин да 1977), чи ји је рад Ко ми си ја за 
на гра де оце ни ла као „зна чај но оства ре ње у 
струч ном и на уч ном до ме ну про стор ног пла
ни ра ња и вре дан до при нос ор га ни за ци о ном 
мо де лу при сту па ња из ра ди и при ме ни ГИС 
ба за по да та ка план ских до ку ме на та; фор ми
ра њем ГИС ба за по да та ка: по ди же се ква ли
тет ин фор ма ци о не осно ве план ског до ку
мен та, убр за ва про це ду ра из ра де и из ме не 
пла на, омо гу ћу је се ин те гра ци ја нај ра зли чи
ти јих ти по ва про стор них по да та ка, обез бе
ђу је ефи ка сна ин те гра ци ја и син хро ни за ци ја 
свих ин сти ту ци ја укљу че них у про цес из ра де 
и до но ше ња пла на и обез бе ђу је се јед но став
на пре зен та ци ја план ског до ку мен та са вре ме
ним сред ствима ко му ни ка ци је“.

Шта ова на гра да зна чи за вас, у ка квом вас 
је рас по ло же њу за те кла, од но сно, шта оче-
ку је те од овог зна чај ног дру штве ног при-
зна ња, пре све га за стру ку, али и на лич ном 
пла ну?
Сва ка ко да ме је на гра да об ра до ва ла и ули

ла ми но во са мо по у зда ње. Сре ћан сам што је 
мој рад, и рад мо јих ко ле га, ко ји се ба ве им пле
мен та ци јом ГИСа у про стор ном пла ни ра њу и 
дру гим срод ним стру ка ма, пре по знат од стра
не ма тич не сек ци је про стор них пла не ра и Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је. На дам се да ће ово 
при зна ње при ву ћи па жњу струч не јав но сти 
овој спе ци фич ној и ком плек сној про бле ма
ти ци, а дру ге, по себ но мла ђе, ко ле ге мо ти ви
са ти да на ста ве свој рад. Лич но, ово је сна
жан под стрек мо јим ам би ци ја ма усме ре ним 

др ни ко ла кру нић до биТ ник „на гра де за По Че Так ка ри је ре“

Па жња струч не јав но сти и 
мо ти ва ци ја за мла де

Ако вас по сао про стор ног пла не ра ис пу ња ва, има те мо гућ но сти за струч но уса-
вр ша ва ње и за на пре до ва ње, по што ва ње ко ле га, те ре ла тив но до бру пла ту, он-
да тре ба да оста не те у Ср би ји и по ку ша те да је по пра ви те, јер ова је про фе си ја, 
ипак, нај ве ћим де лом ве за на за на ци о нал ну раз вој ну по ли ти ку и др жав ну упра-
ву, што оте жа ва из бор по сла у дру гим, раз ви је ним др жа ва Евро пе и све та

др Никола Крунић, дипломирани просторни планер

ЛАУРЕАТИ
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ка да љем ја ча њу ме ста и уло ге ГИСа у про стор ном 
пла ни ра њу, али и оп штег уна пре ђе ња те о риј скоме
то до ло шких при сту па и прак се про стор ног пла ни ра
ња код нас.

То ком де це ни ју ду ге про фе си о нал не ка ри је ре би ли 
сте ан га жо ва ни на ве ли ком бро ју  про је ка та про-
стор них пла но ва по себ не на ме не, ре ги о нал ним и 
ло кал ним. Ко ли ко их је укуп но би ло и ко ји од њих 
нај бо ље ре пре зен ту ју ваш рад?
Ка ри је ру сам за по чео као сти пен ди ста та да шњег 

Ми ни стар ства на у ке и имао сам ту сре ћу да се од мах 
укљу чим у из ра ду при лич но ком плек сних про стор них 
пла но ва, пре све га по себ не на ме не. До са да сам уче
ство вао у из ра ди око два де се так про стор них пла но
ва раз ли чи тог хи је рар хиј ског ни воа и те ри то ри јал ног 
об у хва та. Но, за ме не је зна чај ни је што сам био члан 
рад них ти мо ва ко је су во ди ли „мај сто ри“ ју го сло вен
ског и срп ског про стор ног пла ни ра ња: Ди ми три је Пе
ри шић, Сло бо дан Ми тро вић, Дра ги ша Да бић, Не над 
Спа сић, Не дељ ко Бо ров ни ца, Бо жи дар Ми ло са вље
вић, Зо ран Мир ја нић и Са ша Ми ли јић. Учио сам, (а 
и да ље учим), да кле „из пр ве ру ке“, и на рав но не без 
„пац ки“. Ис та као бих ипак уче шће у из ра ди „Про

стор ног пла на под руч ја Пар ка при ро де и ту ри стич ке 
ре ги је Ста ра пла ни на“, из ви ше раз ло га. Би ла је то, за 
Ин сти тут, кру на че ти ри де це ни је ду гих на по ра да се 
на Ста рој пла ни ни по кре не раз вој и да се ње не при
род не вред но сти и кул тур на ба шти на аде кват но ва ло
ри зу ју и ту ри стич ки пре зен ту ју. На у чио сам та да, да 
и по ред ми шље ња стру ке и про фе си о на ла ца, по сто је 
и дру ги број ни ути ца ји ко ји ва ше нај бо ље на ме ре мо
гу мо ди фи ко ва ти и окре ну ти у (не)же ље ном прав цу. 
На кра ју, та да смо у Ин сти ту ту, по пр ви пут, уз по моћ 
ко ле га из Гис да те, Ни но сла ва Ми три ћа и Вој ка на Га јо
ви ћа, у пот пу но сти им пле мен ти ра ли ГИС по др шку у 
из ра ду про стор ног пла на. Тај про стор ни план фор ми
рао је, мо гу с по но сом ре ћи, пре по зна тљив ГИС стан
дард Ин сти ту та.

На гра да Ко мо ре вам је до де ље на и због уна пре ђе не 
ме то до ло ги је из ра де и при ме не про стор них пла но-
ва фор ми ра њем ГИС ба за по да та ка. О ка квим уна-
пре ђе њи ма је реч?
Иако је ГИС ме то до ло ги ја и тех но ло ги ја при сут на 

у до ма ћој на уч ној и струч ној јав но сти још од вре ме на 
СФРЈ, ње на при ме на ни је на и ла зи ла на ва ља ну им пле
мен та ци ју у про стор ном пла ни ра њу, сем у те о риј ско
кон цеп ту ал ном сми слу. Ра ди се да кле о ин фор ма ци о
ним си сте ми ма ба зи ра ним на ге о граф ским по да ци ма. 
Ти ме сва ка по ја ва или про цес (као план ска ка те го ри
ја) има ју свој од го ва ра ју ћи ге о граф ски ис каз, од но сно 
ме сто у кон крет ном про сто ру. И да нас су у прак си 
ши ро ко при ме ње ни софт ве ри ко ји пру жа ју од ре ђе ну, 
али огра ни че ну по др шку из ра ди про стор них пла но ва. 
Тра ди ци о нал но, про стор ни пла но ви са сто је се од „цр
те жа“, или ре фе рал них ка ра та ко је „илу стру ју“ текст. 
При ме ном ГИСа у из ра ди пла но ва, ми смо из вр ши ли 
ин те гра ци ју тек ста и кар те, да крај ње по јед но ста вим, 
ин те гри са ли смо их та ко да сва ка гра фич ка пред ста ва 
има од го ва ра ју ћи атри бут, по да так ко ји је бли же од ре
ђу је и опи су је. Да крај ње по јед но ста вим и при бли жим: 
на ши про стор ни пла но ви се са да мо гу чи та ти по пут 
Google Earth, ко ји ко ри сти те ка да се при пре ма те за пу
то ва ње и сл., с тим што ми рас по ла же мо и са др жа ји ма 
ко ји се у про сто ру тек пла ни ра ју. Ипак, по ред си сте
ма ти за ци је и ин те грал но сти, нај ве ћу пред ност ГИС 
софт ве ри ну де сво јим моћ ним ана ли тич ким ала ти ма. 
Ти ме вр ши те нај ра зли чи ти је про стор не ана ли зе, ко је 
нај че шће бу ду пред у слов стра те шким опре де ље њи ма 
пла на. Шта су да кле пред но сти? Оне су број не: кар те 
се са да мо гу чи та ти у пот пу но сти ин те грал но са тек
стом; ана ли зи ра те план ске ал тер на ти ве и вред ну је те 
ре ше ња, чи ме де фи ни ше те ко на чан план ски ис каз; 
фор ми ра те ба зу про стор них по да та ка, те ти ме убр за
ва те про цес ре пла ни ра ња; јед но став ни је раз ме њу је те 
по дат ке са дру гим ин сти ту ци ја ма, итд. Кључ но је што 
гра фич ки ис каз про стор ног пла на, ин те гра ци јом по
да та ка и њи хо вом ана ли зом, по ста је мо ћан алат ру
ко во ди о ци ма из ра де про стор ног пла на и екс пер ти ма, 
при до но ше њу, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, ис прав них 
од лу ка. Број не ин сти ту ти ци је у Ср би ји, чи ји по да ци 
су од зна ча ја за про стор но уре ђе ње већ ду же вре ме 
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ко ри сте ком па ти бил не ГИС си сте ме. Ин сти тут је то 
пре по знао и усме рио се ка њи хо вој им пле мен та ци ји. 
Ме ђу тим, да би сте од сту пи ли од уста ље не прак се и 
не што, ре ла тив но но во, ефи ка сно при ме ни ли, не из о
став но вам тре ба по др шка. Сре ћом, ко ле га Са ша Ми
ли јић је од мах уви део пред но сти ко је ова кви си сте ми 
до но се ру ко вод ном ти му и ис тра жи ва чи ма, а дру ге 
ко ле ге су то убр зо при хва ти ле и та ко смо за по че ли са 
ус по ста вља њем но вог на чи на ра да. Да нас, са ти мом 
ко ле га ра дим на ус по ста вља њу је дин стве не ба зе по
да та ка про стор них по да та ка Ин сти ту та, по сао је оби
ман, али нас ре зул та ти ра да мо ти ви шу.

Ка кав је да нас по ло жај мла дих про стор них пла не-
ра, има ли рад них ме ста за оне ко ји се шко лу ју, има 
ли до вољ но по сла (за оне ко ји су се до мо гли ди пло-
ме) у зе мљи или се и ова про фе си ја/стру ка при пре-
ма за бер зу ра да, од но сно, од ла зак у ино стран ство?
Пи та ње за и ста из и ску је нај ши ри дру штве ни ди

ја лог, не са мо у слу ча ју од го ва ра ју ћег обра зо ва ња 
и струч ног ан га жо ва ња про стор них пла не ра, већ и 
дру гих про фе си ја. Већ ду ги низ го ди на, као за јед
ни ца лу та мо тра же ћи од го ва ра ју ћи си стем обра
зо ва ња, и оно што ме раз о ча ра ва, нај че шће би ра
мо кон цеп ци је ко је нам до но се ви ше ште те не го 
ко ри сти. Обра зо ва ње и за по шља ва ње су пи та ња 
од на ци о нал ног зна ча ја. Уме сто да де фи ни ше мо 
си стем обра зо ва ња, обра зов не про фи ле и на став
не про гра ме пре ма до број и успе шној тра ди ци ји, 
по тре ба ма стру ке и при вре де окре ну ли смо се, ми
шље ња сам, не кри тич ки, не ка квим кон вен ци ја ма, 
ваљ да за рад олак ша ва ња би ро крат ских про це ду
ра. То сва ка ко не мо же, и не сме, би ти пра ви пут. 
Мо жда ће се у крат ком вре ме ну све то ста би ли зо
ва ти и ус по ста ви ће мо од го ва ра ју ћи си стем. Ипак, 
про ћи ће ге не ра ци је са не пот пу ним, нео д го ва ра
ју ћим или не у по тре бљи вим зна њем... На дру гој 
стра ни, ка да је про стор но пла ни ра ње у пи та њу, у 
нај ши рем сми слу, ми шље ња сам да по сла има мно
го. Ипак, сло жи ће те се, не жи ви мо баш у про стор
но до бро ор га ни зо ва ној и функ циј ски ефи ка сној 
др жа ви. Да ли то за ни ма ње обез бе ђу је и до вољ но 
усло ва за жи вот, то је већ дру го пи та ње. Сма трам 
да ако вас по сао ис пу ња ва, има те мо гућ но сти за 
струч но уса вр ша ва ње и за на пре до ва ње, по што ва
ње ко ле га, те ре ла тив но до бру пла ту, он да тре ба 
да оста не те у Ср би ји и „по пра вља те“ је. Про фе си ја 
про стор ног пла не ра је, ипак, нај ве ћим де лом ве
за на за на ци о нал ну раз вој ну по ли ти ку и др жав ну 
упра ву, што оте жа ва из бор по сла у дру гим, раз
ви је ним др жа ва ЕУ. Но чи ње ни ца је, увек по сто је 
мо гућ но сти у ака дем ском све ту, од ре ђе ној спе ци
ја ли за ци ји и сл. Оно што мла ди тре ба да зна ју, за 
шта год се опре де ли ли, да их оче ку је на по ран рад 
и не пре ста но уса вр ша ва ње. Је ди но та ко би ће кон
ку рент ни, ов де или та мо. Из бор је њи хов, а на ше је 
да их за др жи мо, упу ти мо их у тај не „за на та“ и по
сле да рав но прав но и ко ле ги јал но са ра ђу је мо. Да 
ли су нам оче ки ва ња иста? Про бле му при бли жа

ва ња ста во ви ма мла дих мо ра ју се ба ви ти и дру ги 
струч ња ци.

Ам би ци је по сле сте че ног др зва ња – на ста ви ти рад 
у Ин сти ту ту (ИАУС) или се оти сну ти у но ва под руч ја, 
од уни вер зи те та до др жав не упра ве (аген ци ја, ми-
ни стар ство,...)?
Прет по ста вљам да сти ца ње нај ви шег ака дем ског 

сте пе на под ра зу ме ва и про ши ре ње до ме на ак тив но
сти и функ ци ја. Сма трам да по је ди нац тре ба ак тив но 
да уче ству је у жи во ту за јед ни це, дру штва ко јем при
па да и окру же ња у ко јем се на ла зи. Еду ка тив ни рад 
ме је увек при вла чио, то је на не ки на чин и по ро дич
на тра ди ци ја. Са за до вољ ством се ода зи вам на по зи ве 
да сту ден ти ма про стор ног пла ни ра ња и ар хи тек ту ре 
пре не сем сте че на ис ку ства. Еду ка ци јом дру гих у ве
ли кој ме ри усме ра ва мо бу дућ ност соп стве не про фе
си је и дру штва у це ли ни, а ти ме сва ка ко и соп стве ну. 
Та ко ђе, ра до бих се ода звао по зи ву за ан га жо ва њем 
у струч ном ти му у др жав ним ин сту ту ци ја ма уко ли ко 
би то до при не ло уна пре ђе њу стру ке и ме ста и уло ге 
до ма ћег про стор ног пла ни ра ња. Ипак, Ин сти тут је 
мо ја ма тич на ку ћа, у њој сам за по чео сво је про фе си
о нал но уса вр ша ва ње и уна пре дио на уч но. Из у зет на 
ко ле ги јал ност, сва ко днев ни про фе си о нал ни иза зо ви 
и не пре ста ни на уч ноис тра жи вач ки рад ме у пот пу
но сти ис пу ња ва ју. Да кле, ра до бих по мо гао, на од
го ва ра ју ћи на чин у еду ка ци ји, ад ми ни стра ци ји или 
би ло ко јој дру гој ак тив но сти од зна ча ја за стру ку и 
на у ку, но ИАУС ће за са да оста ти мој дом.

На ко јим про јек ти ма сте тре нут но ан га жо ва ни? Да 
ли вас ти по сло ви при бли жа ва ју и ве ћој на гра ди 
ИКС – Го ди шњој на гра ди?
Тре нут но сам ан га жо ван на из ра ди ви ше про стор

них пла но ва по себ не на ме не сли во ва аку му ла ци ја. 
То је ва жан аспект про стор ног раз во ја, ко ји ис пред 
струч ња ка по ста вља низ зна чај них про бле ма. Ова го
ди на би ће зна чај на и по то ме што ће мо до би ти план
ски оквир за про стор но уре ђе ње вод ног пу та Ду на
вом (део ко ри до ра 7 кроз Ср би ју ), што би тре ба ло да 
по ве ћа на ше раз вој не шан се, по себ но у ин те гра ци ји 
са дру гим по ду нав ским зе мља ма. По ред то га, при
во ди се кра ју ци клус из ра де ре ги о нал них про стор
них пла но ва и про гра ма њи хо ве им пле мен та ци је. Ти 
до ку мен ти, на дам се, до не ће но ве окви ре раз во ју на 
стра те шком ни воу и ја ча ти ре ги о нал не ин сту ту ци је, 
што је од по себ ног зна ча ја у да љим ин те гра ци ја ма зе
мље у ЕУ и при сту пу ње ним раз вој ним фон до ви ма. 
По ред ових ак тив но сти, ту је кон стан тан на уч ноис
тра жи вач ки рад, ко ји се у Ин сти ту ту оба вља па ра
лел но са из ра дом план ске и про јек тант ске до ку мен
та ци је. Што се ти че дру гих на гра да Ко мо ре, ла ска ва је 
ти ту ла би ти ла у ре ат не ке од њих. Ипак, у да љем ра ду 
би ћу по све ћен уна пре ђе њу ква ли те та соп стве ног ра
да, а нај бо љи по ка за тељ то га би ће уза јам но по ве ре ње 
и по што ва ње ко ле га. Та кав при ступ стру ци и про фе
си ји би ће, ве ру јем, и у бу дућ но сти пре по знат, кри тич
ки вред но ван, а сход но то ме и на гра ђен.
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СЛО бО ДАН КУ јУН џИћ

Све вр сте јав но сти, од струч не до обич не, пре
по зна ле су Глав ни по штан ски цен тар Бе о град, 
као из у зет но оства ре ње две мла де аутор ке, ар хи
тек тон ског и кон струк тив ног ре ше ња, за по сле не 
у бе о град ској про јек тант ској ком па ни ји „Ма ши
но про јект“. Ви сок ква ли тет про јек та ГПЦа пре
по зна ла је и Ко ми си ја за на гра де Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је, па је за На гра ду за из у зет но до

стиг ну ће у стру ци из де лат но сти ко мо ре, за та
ко зва ну Го ди шњу по ве љу, Управ ном од бо ру ИКС 
пред ло жи ла две мла де да ме, ко је су сво јом има ги
на ци јом и кре а тив ним при сту пом, по сти гле из у
зет но до стиг ну ће. УО ИКС је при хва тио пред лог 
Ко ми си је па је на гра да сти гла у че ти ри не жне ру ке. 
Реч је о  Ја сни Ло ја ни ци, дипл. арх. инж. глав ном 
ин же ње ру ар хи тек ту ре и Ран ки Јо ва но вић, дипл.
грађ. инж. ди рек тор ки Сек то ра за кон струк ци је у 
„Ма ши но про јек ту“.

У раз го во ру по во дом до би је ног при зна ња али и 
са освр том на ви ше аспе ка та њи хо вог ра да на овом 
и дру гим број ним про јек ти ма, же ле ли смо да са
зна мо ка ко је на стао је дан стро го на мен ски обје
кат ко ји у осно ви не пру жа мно го мо гућ но сти за 
ве ли ке ар хи тек тон ске уз ле те. Чи ни се да ту прет
по став ку нај бо ље илу стру ју ре чи ис ку сни јег де
ла тан де ма аутор ки, го спо ђе Ран ке Јо ва но вић, јер 
ка ко је ре кла, ин ве сти тор је мо гао да до би је не ку 
вр сту „ку ти је на ли ва ди“, а до био је мно го ви ше 
 згра ду ко ја у естет ском сми слу а и функ ци о нал
но шћу за до во ља ва и вр ло стро ге струч не зах те ве.

На ше са го вор ни це на во де да су ин ве сти то ри 
пре по чет ка град ње  објек та би ли пу ни хва ле за 
згра ду исте на ме не у Ма ђар ској, кон крет но у Бу
дим пе шти. Ар хи тек та Ја сна Ло ја ни ца, ко ја се огле
да ла у про јек то ва њу ни за зна чај них обје ка та „Ма
ши но про јек та“, ка же да је пре у зи ма ње  про јек та 
Глав ног по штан ског цен тра, за њу био озби љан и 
те жак за да так, као и сво је вр стан иза зов. 

„Објек ти ком плек са ГПЦ ис про јек то ва ни су 
та ко да пред ста вља ју ур ба ни стич коар хи тек тон

скогра ђе вин ску и функ ци о нал ну це ли ну, са уса
гла ше ним са о бра ћај ним ре ше њем и пар тер ним 
уре ђе њем“, пре ци зно де фи ни ше сво је ре а ли зо ва не 
иде је Ја сна Ло ја ни ца. 

Пре ве де но на јед но став ни ји је зик, прет ход ни став 
зна чи су о ча ва ње са про бле мом из во ђе ња спе ци фич
них зах те ва ин ве сти то ра, из ме ђу оста лих и сло же
ног спле та ин ста ла ци ја. Ар хи тек та Ло ја ни ца у то ме 
не ви ди са мо не што што љу ди ма ове стру ке до дат но 
оте жа ва по сао, не го, на про тив, кре а тив ни иза зов. 

„Мо жда је у тим зах те ви ма не ка по себ на мо ти ва
ци ја, да кроз на мет ну те мар ги не про на ла зи те пут и 
на чин да ис пу ни те зах те ве на ру чи ла ца по сла“, ка
же Ја сна. „На рав но, по шту ју ћи струч не по сту ла те и 
укла па ју ћи их у ре ал не зах те ве и по тре бе“.

Ди на мич ност из град ње сва ког објек та, па и 
ГПЦ, та ко ђе ни је из о ста ла. То се по себ но од но си 
на кров ну кон струк ци ју, ко ја је, пре ма за ми сли ин
ве сти то ра, тре ба ло да бу де од че лич них про фи ла. 
Ипак, пре ваг ну ло је дру га чи је ре ше ње, ра ци о нал
ни је по ми шље њу на ших са го вор ни ца. Оно ко је је 
пред ло жи ла гра ђе вин ка Ран ка Јо ва но вић. То ре

ар Хи Тек Та ја сна ло ја ни ца и гра ђе вин ка ран ка јо ва но вић до биТ ни це го ди Шње на гра де ко мо ре

„Ср це По ште“ у ру ка ма две даме
Глав ни по штан ски цен тар Бе о град, чи ји је за вр ше так гра ђе вин ских ра до ва 
обе ле жен у ма ју ове го ди не, пред ста вља из у зе тан обје кат ове вр сте
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ше ње је зах те ва ло до ста до дат ног ан га жо ва ња, па 
је у де лу по сла ан га жо ва на вр хун ска стру ка, кон
крет но про фе сор Ми хај ло Ђор ђе вић, са Гра ђе вин
ског фа кул те та у Бе о гра ду.

„За сво је ре ше ње  ка же Ран ка Јо ва но вић  ни
сам има ла по др шку ин ве сти то ра. Они су упор но 
на сто ја ли да кров бу де че лич ни, да би се на кра ју 
по ка за ло да је ре ше ње са бе тон ским кро вом и мо
гу ће и еко ном ски ис пла ти ви је...“.

Упор ност је и овог пу та до шла до из ра жа ја, као 
и мно го го ди на ра ни је ка да се за вр ше на гим на
зи јал ка опре де љи ва ла ко ји ће фа кул тет иза бра ти. 
Ка да је, ка ко ка же бу ду ћа гра ђе вин ка Ран ка, одр
жан „по ро дич ни са вет“, став је био да „гра ђе ви
нар ство ни је за же не“... 

„На рав но да их ни сам по слу ша ла, упи са ла сам 
Гра ђе вин ски фа кул тет у Бе о гра ду, до би ла сти пен
ди ју, ди пло ми ра ла, за по сли ла се...

„Мо ји по че ци су у „Пла ну му“, ра ди ла сам на 
под зем ном про ла зу за нео ства ре ни ме тро, код Ву
ко вог спо ме ни ка“, ка же Ран ка. „А он да до ла зим/
пре ла зим у „Ма ши но про јект“ у ко јем сам ви ше од 
две де це ни је, па кад ге не рал ни ди рек тор го во ри о 
про шло сти, да не ка жем – исто ри ји, оба ве зно по
гле да пре ма ме ни...“.

 Што се упор но сти ти че, ту ни Ја сна Ло ја ни ца 
не за о ста је. Же ле ла је, ка же, да сту ди ра два фа кул
те та, ар хи тек ту ру и гра ђе ви ну, па ра лел но. А он да 
је схва ти ла да „ње на пр ва љу бав  ар хи тек ту ра“ 
све то фу зи о ни ше у јед но... До ду ше, тек по сле ма
лих/ве ли ких рас пра ва са гра ђе вин ци ма, што би се 
мо гло де фи ни са ти и као „жу стро уса гла ша ва ње“. 
Ре ци мо са ко ле ги ни цом Јо ва но вић, ко ја, раз у ме 
се, ства ри по ста вља из угла кон струк ци је, јед ном 
при ли ком на ње но (Ран ки но) пи та ње код јед ног 
објек та, ода кле се ви ди је дан де таљ на ко ме је Ја сна 
ин си сти ра ла, од го вор је био: „Из ави о на!“. 

Са да, ка да је по сао за вр шен, Ја сна су ми ра 
оства ре но и ка же: „Ле по је ка да зна те да су ва ше 

иде је на и шле на одо бра ва ње, и у сво јој фир ми, али 
и у По шти Ср би је, да су љу ди уме ли да це не ваш 
труд...А као вр ху нац све га и при зна ње ко је смо до
би ли од нај ком пе тент ни јих љу ди...

Но ви на ру ипак јед на кон ста та ци ја оста је као 
сво је вр стан ре пер у од но си ма две стру ке, две про
фе си је ко је су без за зо ра упу ће не на са рад њу. Из
ре кла је Ран ка Јо ва но вић: „За ар хи тек те је нај ве ће 
при зна ње ако их по шту ју кон струк тив ци...А ако 
ме пи та те, ја нај ви ше во лим да ра дим са Ја сном, јер 
има те не ко га ко зна шта хо ће, од по чет ка до кра ја... 
Да и „дру га стра на“ и те ка ко мо же да ин спи ри
ше, го во ри нам крат ка опа ска ар хи тек те Ло ја ни це: 
„Али, и кон струк ци ја је бит на за спро во ђе ње не ке 
ар хи тек тон ске иде је. Чи ни ми се да је то основ ни 
раз лог за што нас две то ли ко до бро са ра ђу је мо“.  

АМ БИ ЈЕНТ

При зна ње Ин же њер ске ко мо ре, до де ље но 
за обје кат Глав ног по штан ског цен тра, у ви
ду са мо јед не ори ги нал не по ве ље, тре ба да се 
не где сме сти. Две до бит ни це јед ног при зна ња 
ла ко су се до го во ри ле где ће По ве ља Ко мо ре 
би ти „удо мље на“  код Ја сне Ло ја ни це! Али не 
за то што је Ја сна то ви ше же ле ла или пак би ла 
упор ни ја да бу де та ко, већ за то што је ње на ко
ле ги ни ца Ран ка за кљу чи ла да је та кво ре ше
ње бо ље. Обра зло же ње: По ро дич ни ам би јент 
Ја сне Ло ја ни це је аде кват ни ји, због су пру га 
(Вла ди ми ра Ло ја ни це) ко ји је про фе сор Ар
хи тек тон ског фа кул те та у Бе о гра ду, али још 
не ких чла но ва по ро ди це Ло ја ни ца ко ји ма је 
ар хи тек ту ра бли ска (ака де мик СА НУ   про
фе сор Ми лан Ло ја ни ца).

„Они ће уме ти ви ше да це не и вред ну ју 
при зна ње ко је им је пред очи ма“  за кљу чу је 
Ран ка Јо ва но вић.

ПО СЛО вИ

На ше две са го вор ни це ра ди ле су на број ним по сло ви ма „Ма ши
но про јек та“. У раз го во ру су по ми ња ни, ре ци мо, Тар кет  Бач ка Па
лан ка, Airport City – Но ви Бе о град, Уни вер зи тет ско на се ље Belville, 
Хо тел Ју го сла ви ја, Don cafe  Ши ма нов ци, Ба ни ни  Ки кин да, про
дај ни објек тиса мо по слу ге Макси... Тре нут но је ак ту е лан рад на 
објек ту Бан ке Ин те за.

„Мо рам да ис так нем ве ли ку со лид ност ком па ни је у ко јој ра дим“, 
ка же Ран ка Јо ва но вић „Ан га жо ва ни смо на ве ли ком бро ју по сло ва, 
што се од ра жа ва и на по ло жај свих 300 за по сле них у „Ма ши но про
јек ту“, од но сно, пе де се так љу ди ко ји ра де у „мом сек то ру“, за пра во 
Сек то ру за кон струк ци је. Ни је се до го ди ло за све вре ме мог ра да 
у „Ма ши но про јек ту“, да пла та ка сни ма кар и за дан. Мо жда ни смо 
нај бо љи са пла та ма, али је смо у по гле ду по сло ва. Све ви ше је ма њих 
би роа, али они не мо гу да „за тво ре“ цео по сао. Кад има те стра ног 
ин ве сти то ра, он же ли да цео про је кат бу де за вр шен од по чет ка до 
кра ја – на јед ном ме сту. И то је сва ка ко је дан од бит них раз ло га за
што до би ја мо по сло ве...На рав но, не тре ба за бо ра ви ти и ру ко вод
ство ком па ни је, на че лу са на шим ге не рал ним ди рек то ром Ра до ми
ром Ла ли ћем, ко је за и ста зна лач ки во ди „Ма ши но про јект“ у овим, 
за и ста, те шким по слов ним вре ме ни ма“.

Ар хи тек та Ја сна Ло ја ни ца у ра зно вр сно сти про је ка та, на ко ји ма 
је ан га жо ва на, на ла зи ве ли ку мо ти ва ци ју за рад, јер се до би ја њем 
та квих по сло ва сти че ве ли ко ис ку ство. Осим то га, дру га чи ји про
јек ти су на не ки на чин и за ни мљи ви ји и при ма мљи ви ји од оних на 
ко ји ма је већ ра ди ла.

ЛАУРЕАТИ

             Јасна Лојаница                                                                                                    Ранка Јовановић 
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све Ти слав син ђе лић и мр бо рис гли гић до биТ ни ци го ди Шње на гра де 

Док има иде ја чо век тре ба да ра ди
Из у зет но и ори ги нал но до стиг ну ће, оства ре но на про јек то ва њу и из град-
њи по мич не ха ле за по тре бе из град ње но вог же ле знич ког мо ста пре ко ве-
ли ке Мо ра ве код Ћу при је, уз то из не на ђу ју ће ма што ви то ре ше ње, по др жао 
је и за на гра ду пре по ру чио „је дан спек та ку лар ни ико но стас ко ле га из обла-
сти гра ђе вин ске стру ке“.

РА ДОш ГЛИ шИћ

Ово го ди шњи до бит ни ци На гра де Ко мо ре за 
из у зет но до стиг ну ће у стру ци из де лат но сти 
чла но ва Ко мо ре при па ло је дво ји ци гра ђе ви на
ца – Све ти сла ву Син ђе ли ћу и Бо ри су Гли ги ћу, 
ти му са чи ње ном од ис ку ства и  енер ги је. На и ме, 
док је Син ђе лић иза се бе оста вио го то во по ла 
ве ка гра ди тељ ских му ка и успе ха, ма ги стар Гли

гић је у нај бо љим ства ра лач ким го ди на ма,  тек је 
не што ста ри ји од Све ти ног ис ку ства. На рав но, 
њих дво ји ца се ни су пр ви пут на шли на за јед
нич ком по слу. Са рад ња тра је зна тан број го ди
на. Син ђе лић у ша ли ка же:

“На ша са рад ња, кад би се ра чу на ло и оно што 
сам ја ра дио с ње го вим оцем, тра је чи та ву веч
ност. Ни шта ни је слу чај но – он је нај ве ћи кон
струк тор че лич них кон струк ци ја у Ср би ји, а 
мо ја спе ци јал ност је тех но ло ги ја бе то на и, кад 

тре ба не што ори ги нал но а че сто и пр ви пут да 
се ра ди, ми смо не за мен љив тан дем”.

На гра ђе ни рад био је иза зов за обо ји цу. По
крет на ха ла, ко ја је прак тич но ра ди о ни ца за 
мон та жу че лич не мо стов ске кон струк ци је. Дру
гим ре чи ма, мост је за ва ре на кон струк ци ја, а 
за ва ри ва ње се из во ди на ли цу ме ста, на са мом 
гра ди ли шту, оно што се ка же “крај Мо ра ве”. На
рав но да се про це си за ва ри ва ња мо ра ју из во ди

ти у кон тро ли са ним усло ви ма, у “за шти ће ном 
про сто ру” без спољ них ути ца ја. Јед но став но и 
јеф ти но тех но ло шко ре ше ње ко је омо гу ћа ва да 
се  ха ла мо же руч но (ме ха нич ки) по ме ра ти. Спо
ља гле да но то је јед но став но и чи ни се да то мо
же сва ко да про јек ту је и из ве де. Мо жда и је сте, 
али до са да ниг де ни је при ме ње но. Кад би смо 
хте ли да бу де мо пре тен ци о зни – на Вем бли ју се 
по ме ра са мо кров, а ов де це ла ха ла!

Те шко је на ма лом про сто ру опи са ти  бо га те 

ка ри је ре ове дво ји це истин ских про фе си о на ла
ца, по све ће ни ка гра ђе ви нар ству или бо ље ре ћи 
гра ди тељ ству.

 Мр Бо рис Гли гић (1959), тре нут но је по моћ
ник управ ни ка Ин сти ту та за ма те ри ја ле и кон
струк ци је и аси стент на Ка те дри за ма те ри ја ле и 
кон струк ци је Гра ђе вин ског фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду. Аутор је ви ше од 40 на уч них  и 
ви ше од 300 струч них ра до ва као и ве ли ки број 
ре а ли зо ва них про је ка та у Ср би ји, Ма ке до ни ји, 
Цр ној Го ри, Ал жи ру, Ру си ји, Укра ји ни, Бе ло ру си
ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Ма ђар ској, Не мач кој…

Све ти слав Син ђе лић  Син ђа, ка ри је ру је за
по чео у род ном Ва ље ву још 1965. го ди не у ГП 
Ја бла ни ца, на ста вио у ГП Кон струк тор у Пан че
ву, па у бе о град ском Пут ни ку, Ло ла Ин же ње рин
гу, био пред сед ник ком па ни је Но ве тех но ло ги је 
гра ђе ња – НТГ а.д. и ко нач но, да нас је осни вач и 
вла сник НТГ ПЛУС д.о.о. у Бе о гра ду.

Што као шеф гра ди ли шта, што  као глав ни 
ин же њер град ње, па ди рек тор ин ве сти ци ја и 
пред сед ник ком па ни је ни је од сту пио од по чет
них на че ла ко је је по ста вио још док је сту ди рао 
– ра ди ти по прин ци пу „кључ у ру ке”, евен ту ал
но ра ди ти ра ци о на ли за ци је по сто је ћих про је
ка та. Ни кад ни је ра дио “кон фек циј ске про јек
те” увек ино ва ци је. Иза зов је ра ди ти не што да 
бу де пр ви пут.

Те шко је на бро ја ти све објек те ко ји ма је Син ђа 
оста вио део се бе – Хлад ња ча "Ср би јан ка", "Стеван 
Филиповић", Ваљево, хала овог предузећа урађена 
је у технологији преднапрегнутог бетона, као први 
индустријски објекат у СФРЈ. Затим, спорт ске дво
ра не у Пан че ву и Сом бо ру, стам бе на на се ља, Ме
ди те ран клуб на Све том Мар ку код Тив та, хо тели 

Пут ник у Београду и Треб њу у Сло ве ни ји, Ауто
бу ска ста ни ца у Вр њач кој Ба њи, број ни објек ти у 
Ира ку, Ку вај ту, Ли би ји, Ал жи ру, Ру си ји, Ду ба и ју, 
спорт ске дво ра не у Бе о гра ду (ДИФ), Оби ли ћу, Но
вој Ва ро ши, Зу би ном По то ку, Ва ље ву …

По но сан је што је са проф. Ми шом Ив ко ви
ћем и Зо ра ном Бо јо ви ћем уз све срд ну по моћ та
да шњег ми ни стра др Дра го сла ва Шу мар ца, био 
је дан од ини ци ја то ра за ства ра ње Ин же њер ске 
ко мо ре. Бо ри ли смо се и из бо ри ли, ка же Син ђа. 
Пра ва са тис фак ци ја биће када Србија уђе у ЕУ, 
са на шом ли цен цом сви на ши чла но ви, ко ле ге 
ин же ње ри, мо гу да ра де би ло где у Евро пи. 

Ва ље во – не за о би ла зна те ма ка да са Син ђом 
за поч не те би ло ка кав раз го вор. То вам по ста не 
ја сно по сле не ко ли ко ре че ни ца. Све ти слав Син
ђе лић при па да оној пле ја ди успе шних Ва ље ва ца 
ко ји су ства ра ли ми то ве о Ва љев ци ма као нај
спо соб ниј има, нај о бра зо ва ни ји ма, нај шар мант
ни ји ма, нај ду хо ви ти ји ма. Ње га лич но кра се све 
те осо би не. Да кле због та квих као што је он, је
дан мла ди пе сник ће на пи са ти ових го ди на ко је 
ми жи ви мо – Ни ти има коц ка ра да ни је из Ник
ши ћа, ни ти има пе сни ка да ни је из Ва ље ва!

Све ти слав Син ђе лић (1937), чо век је Ва ље вац, 
па је нор мал но и да има два рав но прав на на дим
ка – Син ђа и Све та. И то ни је све од “има ња”  
има бли зу 50 го ди на рад ног ста жа и кад га љу ди 
пи та ју до кле има на ме ру да ра ди, ка же:

“Не дав но су Клин ту Ис тву ду, ко ји је знат но 
ста ри ји од ме не, по ста ви ли исто пи та ње, и зна те 
шта им је ре као : До кле год чо век има иде ја, тре
ба да ра ди, а ја још увек имам иде ја”.

Сла жем се са чо ве ком, бо љи од го вор ни ја не 
бих мо гао да сми слим.

ЛАУРЕАТИ ЛАУРЕАТИ

                                Мр Борис Глигић                                                                   Светислав Синђелић
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МИ ЛО ВАН ПА У НО ВИћ

Иако је из ра да про стор них пла но ва ве за на за тим
ски рад, а да они (про стор ни пла но ви) не ма ју ка рак тер 
аутор ског де ла, да у њи хо вој ре а ли за ци јииз ра ди уче
ству је ве ли ки број рад них ти мо ва, али и да из ра дом 
про стор них пла но ва мо же да ру ко во ди и по не ко ли ко 
од го вор них пла не ра, др Не бој ша Сте фа но вић је успе
вао и ус пео, да све то „изор ке стри ра“. Као по је ди нац 
ру ко во дио је рад ним ти мо ви ма, по ста вљао ме то до
ло ги ју ра да, од ре ђи вао кон цеп ци ју раз во ја план ског 
под руч ја, спро во дио син те зни по сту пак и по ста вљао 
окви ре им пле мен та ци је свих про стор них пла но ва. 
Умео је да ство ри ути сак да је са мо пр ви ме ђу јед на ки
ма, али је у сва ком тре нут ку успе вао да чвр сто у ру ци 
др жи ком плет ну ре а ли за ци ју по ве ре ног му за дат ка.

од ка да се до де љу ју на гра де ин же њер ске ко мо ре ср би-
је (2007) ви сте че твр ти ла у ре ат из ка те го ри је про стор них 
пла не ра. да ли икс по све ћу је пу ну па жњу ва шој мсП гру-
па ци ји ? 
Од са мог осни ва ња Ин же њер ске ко мо ре Ср би

је, гру па ци ји про стор них пла не ра је по све ће на пу на 
па жња и на на ше за до вољ ство то тра је до да нас. На 
то ме смо за хвал ни и ор га ни ма Ко мо ре и це ло куп ном 
члан ству. На по чет ку тре ба ре ћи да је реч о гру па ци
ји ко ле га од го вор них пла не ра, ко ју по ред про стор них 
пла не ра по стру ци, чи не и све дру ге ко ле ге ин же ње ри 
ко ји ис пу ња ва ју усло ве да ру ко во де из ра дом про стор
них пла но ва. Раз ло зи због ко јих до би ја мо и за слу жу
је мо та кву па жњу су сле де ћи. Као пр во, област пла ни
ра ња се не мо же по сма тра ти одво је но од ур ба ни зма, 
про јек то ва ња и из во ђе ња ра до ва. Пла ни ра ње је пр ва 
нео п ход на ка ри ка у том про це су, а сло жи ће те се, ако 
је пр ви ко рак по гре шан и лош, сви на ред ни су исти 
та кви или још го ри. Дру ги раз лог је тај што смо уче
ство ва ли ак тив но у фор ми ра њу Ко мо ре и од бра ни по
чет них иде ја на ко ји ма по чи ва Ко мо ра. И дан да нас је 
про цен ту ал но по сма тра но у од но су на члан ство свих 
ма тич них сек ци ја нај ве ћи про це нат уче шћа пла не ра у 
ор га ни ма и те ли ма Ко мо ре. То зна чи да ми не мо же мо 
од лу чи ва ти и да смо увек ма њи на, али и да смо, ру ку 
на ср це, нај ак тив ни ји. Тре ћи и нај ва жни ји раз лог је тај 
да смо је дин стве ни и сло жни, те смо као та кви бес ком
про ми сни бор ци за на ше ин те ре се. То сви у Ко мо ри 
це не и по др жа ва ју. Увек ће мо и на да ље до при но си ти 
бо љит ку Ко мо ре, ко ли ко је то у на шој мо ћи.

Члан сте ко мо ре од ју на 2004. го ди не, а „пр ви чо век“ ма-
тич не сек ци је пла не ра (пред сед ник из вр шног од бо ра мсП) 
сте би ли од 2007. до 2009. го ди не. Шта из два ја те као нај-
зна чај ни је што сте ура ди ли за афир ма ци ју про стор ног пла-
ни ра ња у ко мо ри и ши ре у дру штву?

Афир ма ци ју про стор ног пла ни ра ња је спро вео за
кон из 2003. го ди не, а за тим Ко мо ра, Ре пу блич ка аген
ци ја за про стор но пла ни ра ње и број ни об ра ђи ва чи 
пла но ва у Ср би ји. Лич ни до при но си су ма њег зна ча ја. 

др не бој Ша сТе фа но вић, Про сТор ни Пла нер, до биТ ник го ди Шње на гра де ко мо ре

За бо љи так свих нео п ход на је 
лич на ини ци ја ти ва

Зна чај ра да про стор ног пла не ра Не бој ше Сте фа но ви ћа огле да се у чи ње ни ци да 
је ру ко во дио из ра дом се дам пла но ва и то на на чин ко јим је као по је ди нац об је-
ди нио про цес ру ко во ђе ња свим вр ста ма про стор них пла но ва – би ла је пре по ру-
ка стру ке за пре сти жну На гра ду за из у зет но до стиг ну ће у стру ци.

Ако ин си сти ра те на мо јим лич ним до при но си ма, то су 
рад на за кон ској и под за кон ској ре гу ла ти ви, ру ко во
ђе ње ве ћим бро јем пла но ва, пред се да ва ње Ко ми си јом 
за струч ни ис пит, из ра да це нов ни ка за област пла ни
ра ња, рад на тен дер ским до ку мен та ци ја ма, рад у Ко
ми си ји за пла но ва Скуп шти не гра да Бе о гра да, на уч ни 
до при нос, рад у ме ђу на род ним те ли ма и др. У окви ру 
Ма тич не сек ци је пла не ра, на ста вио сам та да већ за по
че те по сло ве ор га ни за ци је Су сре та про стор них пла не
ра Ср би је, из да ва ње пу бли ка ци јапре во да ино стра не 

ли те ра ту ре, ор га ни за ци је ни за пре да ва ња, уче шће у 
из ра ди ни за бит них до ку ме на та у Ко мо ри и др. Мо рам 
по ме ну ти и то да ми је је дан од нај ве ћих „ком пли ме на
та“ у жи во ту тај што сам 2007. го ди не иза бран за пред
сед ни ка Ма тич не сек ци је пла не ра као нај мла ђи члан 
(од та да шњих 104 чла на) ко ји је до био нај ве ћи број 
гла со ва члан ства, и ка сни је чла но ва Из вр шног од бо ра.  

Шта би, и у ком прав цу, тре ба ло ра ди ти у ко мо ри на афир-
ма ци ји и дру штве ној про мо ци ји про стор них пла не ра, од но-
сно, про стор ног пла ни ра ња?
Искре но, за ко ни и Ко мо ра су ура ди ли и ви ше не го 

до вољ но за афир ма ци ју пла не ра и пла ни ра ња. Уко ли
ко се из у зму сви ма омра же ни по ли тич ки фак то ри и 
ста ње у дру штву, ам би јент за пла ни ра ње је по во љан. 
Оно што не до ста је на ма и сви ма у Ко мо ри (и ши ре) 
је лич на ини ци ја ти ва, ви ше во ље и кон струк ти ван 
при ступ. Си стем по чи ва на по је дин ци ма, а по је дин
ци по ла ко по пра вља ју ам би јент. Мо ра мо по ћи од се бе 
са мих. Да кле, ви ше ини ци ја ти ве, про је ка та, пред ло га 
пре да ва ња, до го во ра. Ру ко вод ство Ко мо ре је за и ста 
до ста то га обез бе ди ло за чла но ве и то мо ра мо ис ко
ри сти ти. Ми слим да је ја ко бит но у на ред ном пе ри о ду 

по све ти ти ве ћу па жњу пер ма нент ном уса вр ша ва њу и 
де цен тра ли за ци ји од лу чи ва ња у Ко мо ри.

за го ди шњу на гра ду ко мо ре пред ло жи ла вас је ма тич на 
сек ци ја пла не ра, по мом уви ду, нај о бим ни јим ма те ри ја-
лом пре до че ним ко ми си ји за на гра де од ње ног осни ва ња. 
„скра ће ни при каз“ ва ших оства ре ња у стру ци је на ви ше 
од сто ти ну стра на. си гур но је да вам сва ки од ре а ли зо ва-
них про је ка та мно го зна чи, ипак, из двој те онај (оне) за 
ко је сма тра те да су вас у нај бо љем све тлу пред ста ви ли 
ко ми си ји за на гра де, од но сно, управ ном од бо ру ко мо ре 
ко ји до де љу је при зна ња?
Хва ла Вам на ова квим опа ска ма. За ни мљи во је да 

не мо гу из дво ји ти ни је дан план или ре зул тат по себ
но. Оно што је Ма тич на сек ци ја пре по зна ла ка да ме је 
пред ло жи ла је то што сам у ре ла тив но крат ком ро ку 
ру ко во дио свим вр ста ма про стор них пла но ва. У пи
та њу су 4 про стор на пла на за ло кал не са мо у пра ве, 2 
про стор на пла на под руч ја по себ не на ме не и је дан ре
ги о нал ни про стор ни план. Те шко је ру ко во ди ти та ко 
сло же ним и обим ним по сло ви ма и ве ли ким рад ним 
ти мо ви ма. Ме ђу тим, ве ли ко је за до вољ ство са ра ђи
ва ти са дру гим пла не ри ма, јер пла ни ра ње је тим ски 
рад. А ве руј те ми, пла не ри су не што по себ но. Је дин
ство отва ра сва вра та.

за по сле ни сте у ре пу блич кој аген ци ји за про стор но пла ни-
ра ње (раПП). ка ква је са рад ња раПП-а и ко мо ре, од но сно, 
мо же ли ви ше и бо ље?
Ми слим да је, има ју ћи у ви ду при ро ду ин сти ту ци ја, 

до са да шња са рад ња би ла до бра. На рав но, увек мо же 
ви ше и бо ље, али то бих пре пу стио ру ко во ди о ци ма.

ко ли ко сте тре нут но ан га жо ва ни у сво јој ма тич ној сек ци-
ји, од но сно, у ра ду ком плет не ко мо ре?
Ви ше не го што мо гу да по стиг нем. Члан сам Су

да ча сти, пред сед ник Ко ми си је за по ла га ње струч них 
ис пи та за област про стор ног пла ни ра ња, члан Ор
га ни за ци о ног од бо ра Су сре та пла не ра Ср би је, члан 
Ко ми си је за про пи се Управ ног од бо ра и др. Ле по сам 
ре као да нам не до ста је ини ци ја ти ва дру гих по је ди на
ца и чла но ва.

Шта ва ма лич но зна чи на гра да ко мо ре за 2012. го ди ну? 
То је за ме не вр хун ско струч но при зна ње. При зна

ње мо јих ре зул та та и до са да шњег по на ша ња од стра
не ко ле га. Је дан од нај ве ћих укра са ка ри је ре ко ји сам 
до био већ у 40. го ди ни. Мо рам при зна ти да сам по но
сан. Хва ла ко ле га ма и хва ла Ко мо ри на то ме. 

до са да су че тво ри ца про стор них пла не ра по ста ли но си-
о ци го ди шње на гра де икс (ву чи ће вић, ми ли јић, ма цу ра, 
сте фа но вић). да ли би у ју би лар ној, де се тој, го ди ни по сто-
ја ња ин же њер ске ко мо ре ср би је, мо гло-тре ба ло, на гра ду 
за жи вот но де ло до де ли ти про стор ном пла не ру? има ли 
кан ди да та?
Име но ва ње кан ди да та бих пре пу стио ор га ни ма и 

те ли ма Ко мо ре. Пла ни ра ње је ре ла тив но мла да стру
ка и за ње но фор ми ра ње су за слу жни они ко ји ни су 
про стор ни пла не ри, већ ге о гра фи, ар хи тек те, еко но
ми сти и дру ги. На жа лост, мно ги од њих ни су ви ше 
са на ма. Ипак, кан ди да та има, али то је ствар стру
ке и до го во ра, а као што сам ре као до го вор је нај ја че 
оруж је пла не ра. Вре ме ће по ка за ти.

ЛАУРЕАТИ ЛАУРЕАТИ

Др Небојша Стефановић, дипломирани 
просторни планер
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РА ДО ВАН РА ДО ВИћ

Но ви мост код Бе шке, ко ји је пу штен по чет ком 
ок то бра 2011. у са о бра ћај, је нај ду жи мост пре ко 
Ду на ва у Евро пи, а на зван је „бли за нац“ јер је на
пра вљен на ма ње од пет ме та ра низ вод но од ста рог 
мо ста, ко ји ће се и да ље ко ри сти ти. Мост је ујед но 
и део нај ва жни јег пут ног прав ца на се вер ном де лу 
Ко ри до ра 10 (крак Б – Бу дим пе штаБе о град). По 
сво јој ве ли чи ни и тех нич кој сло же но сти спа да у 
сам врх свет ске мо сто град ње. Ве ли ки и зах те ван не
и мар ски по ду хват из ве ла је аустриј ска гра ђе вин ска 
ком па ни ја „Ал пи на“ (Alpine bau GmbH), а па ра лел
на град ња мо ста и при ступ них пу те ва у ду жи ни од 
око три ки ло ме тра по че ла је 2008. го ди не.

Ста ри мост, ко ји је из гра ђен 1975. го ди не пре
ма про јек ту Бран ка Же же ља, био је нај ду жи мост у 
Евро пи од 2,5 ки ло ме тра, али је то ком НА ТО бом
бар до ва ња 1999. го ди не сру шен је дан ње гов део, па 
је „скра ћен“ на 2.205 ме та ра, ко ли ко је ду га чак и но
ви мост. Та два мо ста за јед но нај ве ћи су тре нут но 
мо сто ви на Ду на ву и још увек су у са мом вр ху у си
сте му пред на прег ну тих гре да. Та ко са да Ср би ја има 
два нај ве ћа мо ста на укр шта њу ко ри до ра: пут ног 10 
и вод ног 7 (ре ка Ду нав). Ка ко у „Ал пи ни“ ис ти чу, 
са ма град ња мо ста би ла је до ста те шка због по ја
вљи ва ња кли зи шта на „бе о град ској стра ни“ (де сна 

оба ла Ду на ва) та ко да је на па ди на ма Фру шке го
ре из гра ђе но бу квал но утвр ђе ње. Кли зи ште је би
ло ак тив но и пре ти ло је да сру ши по сто је ћи ста ри 
мост, а до ста про бле ма је би ло и због то га што се 
гра ди ло по ред по сто је ћег мо ста. Са дру ге стра не из
во ђа че је са че ка ла мо чва ра и по пла ве ко је су ви ше 
пу та од ла га ле ра до ве. Ипак, нај ве ћи иза зов је био 
пре мо сти ти ре ку, од но сно, са гра ди ти мост ду жи не 
два ки ло ме тра. Ка да се мост по сма тра са ре ке ње го
ва нај ви ша тач ка се на ла зи на ви си ни од 60 ме та ра 
од по вр ши не плов ног пу та, кад је нај ни жи во до стај. 
Ме ђу тим, ве ли чи на мо ста ни је са мо ви дљи ва го лим 
оком, јер је мно го то ка „са кри ве но“ у ње го вим те ме
љи ма. На и ме, 43 сту ба ко ји но се овај мост иду ис под 
ни воа Ду на ва чак и до 36 ме та ра. Спе ци јал ном тех
ни ком сни мље ни су и те ме љи сту бо ва ста рог мо ста 
чи ме је из бег ну то њи хо во оште ће ње. У мо сто град
њи овај мост пред ста вља по след њу реч тех ни ке. У 
мост су угра ђе ни нај ква ли тет ни ји ма те ри ја ли, а на 
са мој из град њи ан га жо ва ни су рад ни ци из Ср би је, 
Аустри је, Ма ђар ске, Хр ват ске, Нор ве шке, Швед ске, 
Ен гле ске и Хо лан ди је, док су на из ра ди глав ног про
јек та уче ство ва ли ин же ње ри из Не мач ке, Аустри је и 
Ср би је. По ко ли чи ни утро ше ног бе то на мо гло би да 
се на пра ви стам бе нопо слов ни ком плекс од 65.000 
ква дра та, док је укуп на те жи на мо ста 172.000 то на.  
Мост пре ко Ду на ва код Бе шке  је и пр ви еко ло шки 
мост из гра ђен у Ср би ји, што зна чи да је по ред мо ста 
из гра ђен и спе ци јал ни ба зен где ће се пре чи шћа ва
ти за га ђе на во да ко ја се сли ва са ас фал та и при ступ

„квар ТеТ“ не и ма ра ан га жо ва ниХ на из град њи мо сТа Пре ко ду на ва код бе Шке 
за вре дио го ди Шњу на гра ду ко мо ре

Из гра ди ли нај ду жи мост пре ко Ду на ва
Мост на Ко ри до ру 10 на зван „Бли за нац”, јер је из гра ђен на ма ње од пет ме та ра 
од ста рог мо ста код Бе шке, ду га чак је 2.205 ме та ра и у мо сто град њи пред ста-
вља по след њу реч тех ни ке, ис ти чу у „Ал пи ни”. По ко ли чи ни утро ше ног бе то на 
мо гло би да се на пра ви стам бе но-по слов ни ком плекс од 65.000 ква дра та .

них пу те ва. Свет ски стан дар ди ис по што ва ни су у 
сва ком сег мен ту, од ме ха ни за ци је, пре ко тех но ло
ги је, па до уград ње нај ква ли тет ни јих ма те ри ја ла, јер 
про јек то ва ни век но вог мо ста је  125 го ди на и за то 
пред ста вља по след њу реч тех ни ке у мо сто град њи.  
А о ка квом про јек ту је реч, нај бо ље о то ме го во ри 
за ме ник ди рек то ра про јек та на Бе шкој Сло бо дан 
Ми тро вић, дипл.грађ.ин же њер ко ји је за јед но са 
тех нич ким ди рек то ром про јек та Зо ра ном Ко сти
ћем, дипл.грађ.ин же ње ром, Ми ло ра дом Сте ва но
ви ћем, дипл. грађ. ин же ње ром и  Да ми ром Пе цом, 
дипл. грађ. ин же ње ром, ра дио на из град њи мо ста. 
По сло же но сти ин же њер ских зах те ва и по ква ли те
ту ре ше ња ко ја је по ну дио и оства рио овај  тим ин
же ње ра је до био на гра ду Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је за из у зет но до стиг ну ће у ра ду на ре а ли за ци ји 
про јек та мо ста код Бе шке, ко ји по сва ком осно ву 
при па да из у зет но зна чај ним оства ре њи ма у обла
сти мо сто град ње и афир ми ше ви со ке стан дар де 
гра ђе вин ске тех ни ке код нас.

„Ве ли ка је част и за до вољ ство би ти ме ђу на
гра ђе ни ма ко ји ма на гра де до де љу је еснаф ска ора
га ни за ци ја – Ин же њер ска ко мо ра Ср би је“, ка же 
Сло бо дан Ми тро вић, за ме ник ди рек то ра про јек та. 
„По ред то га што је ова на гра да ве ли ко при зна ње за 
из у зет но до стиг ну ће у ра ду на ре а ли за ци ји про јек
та мо ста пре ко Ду на ва код Бе шке, она је исто вре ме
но и по твр да на ших за јед нич ких вред но сти, на шег 
тим ског ра да. Ле по је  кад не ко а на ро чи то стру ка 

при ме ти и ода при зна ње за ве ли ки рад, зна ње и 
на по ре ко је смо ми сви уло жи ли у де ло ко је ће се 
за у век ве зи ва ти за на ша име на. Има ли смо огром
ну по др шку ко ле га и ме наџ мен та ком па ни је у ко јој 
ра ди мо – ’Ал пи ни’. Они су нам обез бе ди ли тим љу
ди ко ји нам је по ма гао да се из бо ри мо са сло же ним 
за да ци ма ре ша ва ња про јек та. Го ди шња На гра да 
Ко мо ре у ства ри је по бе да це лог ти ма ко ји је ра дио 
на про јек ту ’но вог мо ста пре ко Ду на ва код Бе шке’. 
На ша име на је су упи са на на пла ке ти, али по бе дио 
је цео тим. Та ко се и оп хо ди мо. Че сти та ли смо ко ле
га ма на на гра ди, јер је она и њи хо ва“.

Тен дер за из
град њу но вог 
мо ста пре ко Ду
на ва код Бе шке 
је рас пи сан 2004. 
го ди не. Град
ња мо ста Бе шка 
по че ла је 2008. 
го ди не и па ра
лел но су гра ђе ни 
и при ступ ни пу
те ви у ду жи ни од 
око три ки ло ме
тра. Има две ко
ло во зне тра ке и 
јед ну за у став ну и 
две пе шач ке ста
зе са обе стра не. 
Укуп на ши ри на 
је 15,10 ме та ра. 
Ње го вим пу шта
њем у са о бра ћај 
д е  ф и  н и  т и в  н о 
је  за вр шен ауто
пут од ма ђар ске 
гра ни це до Бе о
гра да, у укуп ној ду жи ни око 200 км. Но ви мост на 
се вер ном кра ку Ко ри до ра 10 ду га чак је 2,2 ки ло ме
тра и нај ду жи је мост пре ко Ду на ва у Евро пи, а по 
из гле ду се не раз ли ку је од су сед ног, на ма ње од пет 
ме та ра уда ље ног, ста рог мо ста.Уго во ре на вред ност 
ра до ва за из град њу мо ста на пут ном прав цу Е75 би
ла је 33,7 ми ли о на евра, а фи нан си ран је из кре ди та 
Европ ске бан ке за об но ву и раз вој. Ми тро вић  ка
же да је аустриј ска ком па ни ја „Ал пи на“ три го ди
не ра ди ла на том про јек ту, и из ра зио за до вољ ство 
што су ра до ви из у зет но ква ли тет но ура ђе ни, јер 
су мо сто ви код Бе шке два нај ве ћа мо ста на Ду на ву.  
„Мост пред ста вља по след њу реч тех ни ке за то што 
је ис про јек то ван по на шим про пи си ма али и уз ува
жа ва ње нај но ви јих европ ских про пи са за про јек то
ва ње ко ји се зо ву Евро ко до ви (Еurocodes). Дру го, у 
ње му су при ме ње ни нај но ви ји и нај мо дер ни ји ма
те ри ја ли као што су ужад за пред на пре за ње фир
ме VSL, нео прен ска ле жи шта фир ме Reissner Wolf, 
ди ла та ци је фир ме Mageba итд. Тре ће, ме то до ло ги ја 
гра ђе ња је укљу чи ва ла и упо тре бу нај мо дерни јих 
ске ла и опла та и то за тип ске ра спо не од 45 м ко ри
шћен је Movable Scaffolding System (MSS) а за цен
трал ни рас пон од 210 ме та ра (ко ји је је дан од нај ве
ћих на све ту за си стем пред на прег ну тих бе тон ских 
кон ти ну ал них гре да) ко ри шћен је Form Travller 
System, (си стем кон зол не град ње) оба про из во ди 
фир ме Strukturas из Нор ве шке. Опла те су би ле из 
фир ми Пе ри и До ка“.

Мо ра мо ис та ћи да је „ста ри мост“ био свет ски ре
кор дер по цен трал ном ра спо ну у сво јој кла си (пред
на прег ну тих бе тон ских кон ти ну ал них гре да) кад 
је за вр шен, али и да је, то га тре нут ка,  био нај ду жи 
мост у Евро пи. Ка да је реч о „но вом мо сту  бли зан
цу“ по да ци го во ре сле де ће: у ње га је угра ђе но ско ро 
70.000 ку би ка бе то на, 50 ки ло ме та ра ка бло ва, 10.000 
то на ар ма ту ре, „по би је но“ је ско ро 15 ки ло ме та ра 
ши по ва. На и ме, мост је фун ди ран на бу ше ним ши
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по ви ма преч ни ка 1,2 ме тра и ду жи не/ду би не од 
26 до 44 ме та ра (за са на ци ју кли зи шта). За те ме ље 
сту бо ва у ре ци ко ри шћен је та ко зва ни –„бокс фа ун
дејшн си стем“ (box foundation) ко ји обез беђу је  ста
бил ност те ме ља ста рог мо ста, а што је би ло је дан од 
нај ве ћих про бле ма у град њи јер се те ме љи прак тич
но до ди ру ју. Град ња тип ских ра спо на би ла је по мо ћу 
си сте ма ИМСа, док су нај ве ћицен тар лни ра спо ни 
ра ђе ни си сте мом кон зол не град ње.  

„Мост пре ко Ду на ва код Бе шке је на зван 
„бли за нац“ јер је на пра вљен на ма ње од пет 

ме та ра уз ста ри мост“, ка же Сло бо дан Ми тро
вић, на гла ша ва ју ћи нај те же/нај ве ће про бле
ма са ко ји ма су се не и ма ри су сре та ли на из
град њи. „Пр во, ко ли ко је ме ни по зна то, то је 
је дин ствен слу чај у све ту да се по ред по сто је
ћег мо ста те ве ли чи не и у та квој ре ци као што 
је Ду нав, гра дио но ви са те ме љи ма тик је дан 
уз дру гог. Ту смо се на шли на „не по зна тој зе
мљи“ (unchartered territory), јер ни је би ло ис
ку ста ва ко је смо мо гли ко ри сти ти из свет ске 
прак се. Ре ши ли смо их уз по моћ стра них и до
ма ћих струч ња ка. Дру го, мо ра ли смо да са ни

ра мо кли зи шта на де сној оба ли упо тре бом 65 
ши по ва ве ли ке ду жи не и преч ни ка 1,2 ме та ра. 
По сто ја ње кли зи шта је ве ри фи ко ва но са те лит
ским сним ци ма   ра да ром са са те ли та. Тре ће, 
сам мост се на ла зи у инун да ци ји та ко да смо 
има ли ви ше пу та про блем са пла вље њем гра
ди ли шта. Че твр то, сам мост, те ве ли чи не и ра
спо на, пре ко нај ве ће европ ске ре ке је по ду хват 
сам по се би. Он је нај ве ћи на Ду на ву и по ра
спо ну и по ду жи ни и је сте у свет ском вр ху по 
си сте му пред на прег ну тих гре да. На ње го вој 
из град њи је би ло ан га жо ва но бли зу 300 љу ди, 
уз ко ри шће ње нај са вре ме ни је ме ха ни за ци је и 
са ве ли ким им про ви за ци ја ма. При ме ра ра ди, 
ко ри сти ли смо три бар же ду жи не 105 ме тра и 
на јед ну од њих ин ста ли ра ли кран но си во сти 
280 то на. По ред то га на гра ди ли шту су би ла у 
функ ци ји че ти ри то рањ ска кра на, 11 ауто ди
за ли ца, мик се ри, ка ми о ни, мо бил на фа бри ка 
за бе тон од 100 м3/х, али и ве ли ки број ма њих 
ма ши на. У окви ру при ла зних са о бра ћај ни ца, 
на „но во сад ској стра ни“ (ле ва оба ла Ду на ва), 
из гра ђен је и но ви мост пре ко ка на ла Ар кањ, 
ду га чак око 100 ме та ра. Има две са о бра ћај не 
тра ке и јед ну за у став ну. Ње го ва ши ри на је 14,8 
ме та ра.

Би о гра фи ја Сло бо да на Ми тро ви ћа 

Сло бо дан Ми тро вић ро ђен је 1950. године. 
Гра ђе вин ски фа кул тет је упи сао 1969., ди пло
ми рао по чет ком 1975. Ра дио у ЦИПу до 1978., 
где се ба вио про јек то ва њем мо сто ва. По ло
жио исте го ди не др жав ни ис пит из обла сти 
бе тон ских мо сто ва. Од 1978. до 2005. ра дио 
у Енер го про јек ту, где се ба вио и про јек то ва
њем и из во ђе њем зна чај них и ве ли ких про је
ка та у зе мљи и ино стран ству. Био од го вор ни 
про јек тант про јек та Ал Кхул фа у Баг да ду ко ји 
је био нај ве ћи пре фа бри ко ва ни по сао на све
ту у то до ба (19811986). У Ал пи ни био ди рек
тор ви со ко град ње и мо сто град ње.  За то вре
ме је на пра вље но пре ко 130.000 м2 стам бе ног 
и по слов ног про сто ра у Бе о гра ду и Ср би ји. 
У Ал пи ни је од мар та 2005. Тре нут но је ан га
жо ван на из град њи оби ла зни це око Са ра је ва 
ко ја има при ступ ни пут и озби љан дво смер ни 
мост/ви ја дукт од 2x по 700 ме та ра.

СЛО бО ДАН јО ВА НО ВИћ

Град ња мо сто ва, на ста лих у са рад њи кон струк
то ра Вик то ра Мар ке ља, а по себ но пр во на гра ђе ни 
кон курс ни про је кат за но ви мост пре ко Са ве на 
Ади Ци ган ли ји, от кри ва нам ви ше од две де це
ни је ис ку ства, са пре пли та њем зна ња раз ли чи тих 
про фе си ја и кре а тив них ства ра ла ца. 

Про јек тант Мар кељ је обе ле жи ло мно га ме ста 
и ло ка ци је, па је са свим при род но и да је овен чан 
број ним на ци о нал ним и ме ђу на род ним на гра да
ма и при зна њи ма. 

У струч ним кру го ви ма се ка же да у ар хи тек
ту ри град ња мо сто ва пред ста вља нај ве ћу сим бо
лич ку вред ност  слич но као и ка те дра ле, опе ре 
или му зе ји. Pon te Ri al to u Ve ne ci ji, Pon te Vec chio u 
Fi ren ci, Pon te Co per to u Ba sa nu del Gra pi су пра ви  
објек ти, ’ку ће пре ко во де’. По ве зу ју жи во те две
ју оба ла. Исто вре ме но су јав ни град ски про сто
ри, про сто ри ко је град „кра де” ре ци. На гла ша ва ју 
по ве за ност иви це са иви цом, на ста ју на ам би ва
лент но сти одво је но сти и по ве за но сти. По бе ђу ју
ћи ра спон, да љи ну  по ста ју сим бол сло бо де. 

Мо сто ви су рас кр сни це при род них и кул тур
них то ко ва, збли жа ва ју љу де, ва жни су за раз ме
ну иде ја, из раз су раз во ја дру штва и ње го ве ар
хи тек тон ске и ин же њер ске кул ту ре. У пеј за жу су 
исто вре ме но и сим бо ли ин же њер ске бра ву ре и 
део но ве есте ти ке про сто ра. Ло ги ком при род не 
склад но сти и кон струк ци је пре ла зе у по ље умет
но сти. Ар хи тек та и ин же њер се при оства ри ва њу 
но вих иде ја пре пли ћу, слич но као че лич на кон
струк ци ја ко ја но си те жи ну мо ста. Иде ја јед но га 
је мо тив за иде ју дру го га. Син хро ност та два по ла 
је оно што оду ше вља ва  ка да се угле да мост ко ји 
’гр ли’ оба ле, ви си у бес те жин ском про сто ру, као 
си лу е та у пеј за жу. 

У ве ли ким ин же њер ским про јек ти ма са ра ђу ју 
та ко ино ва тив ни кон струк тор и ди зај нер, пре
по зна ју ћи пеј заж као мор фо ло шку те ри то ри ју, у 
по ку ша ју да ус по ста ве уса гла ше но де ло ва ње из
ме ђу пеј за жа и те ла, ули це и мо ста. Но ви ји, ви
со ко тех но ло шко кон ци пи ра ни мо сто ви, на чи
јем   осми шља ва ју  са ра ђу ју, не пред ста вља ју са мо 
ин же њер ске ино ва ци је  из бор тех но ло ги је сле ди 
це ло ви тост иде је о мо сту у пеј за жу. 

Спој тех но ло ги је и та квог на чи на раз ми шља
ња, за јед нич ки оства ру ју иде ју, по гле ди са пу та 

или мо ста на пеј заж су под јед на ко вред ни са по
гле ди ма из пеј за жа на мост, ко ји по ста је не раз
дво ји ви, са став ни део тог истог (а но вог) пеј за жа. 

У су о ча ва њу са праг ма ти змом ин же њер ског 
при сту па и ло ги ком ра ци о нал ног из во ђе ња, де
лу је ин же њер Мар кељ као сен зи бил ни и ин вен
тив ни “са њар” но вих кон струк тор ских иде ја, 
ар хи тек та Га бри јел чич као ства ра лац ко ји у пот
пу но сти вла да су шти ном и пер спек ти вом пеј
за жа, ко ји за јед нич ки об ра ђу ју. Та два по гле да 
про жи ма ју цео про цес про јек то ва ња и осми шља
ва ња, до ко нач ног ре зул та та ко ји мост и ули ца 
оства ру ју у про сто ру. 

ко ли ко зна мо, из ва ше би о гра фи је, до са да сте до би ли 
број на при зна ња за сво је ра до ве. да ли ова има не ки по-
се бан зна чај за вас и ваш бу ду ћи рад? 

На гра да Ин же њер ске ко мо ре Ср би је ве о ма ми 
је дра га, јер сам од у век ви со ко це нио срп ску гра
ђе вин ску стру ку. Ви сок ни во до ка за ла је кроз ве
о ма зна чај не из ве де не гра ђе ви не и кон струк ци је, 
та ко у бе то ну као и у че ли ку. Има те пу но по зна
тих и ква ли тет них про фе со ра и ин же ње ра. А за 
бу ду ћи рад на гра де не ма ју не ки зна чај, увек се је 
по треб но до ка за ти из по чет ка.

вик Тор мар кељ и мар Тин ШТајн ки лер (Mar tIn Ste Inkühler) до биТ ни ци го ди Шње на гра де 
ко мо ре за мосТ на ади

Ар хи тек ту ра за чо ве ка
У ар хи тек ту ри град ња мо сто ва пред ста вља нај ве ћу сим бо лич ку вред ност - 
слич но као и ка те дра ле, опе ре или му зе ји, то су „ку ће пре ко во де“ ко је по ве-
зу ју оба ле и љу де, а на ста ју на ам би ва лент но сти – одво је но сти и по ве зи ва њу“, 
де фи ни ше про јек то ва ње и из град њу мо сто ва вик тор Мар кељ

ЛАУРЕАТИ ЛАУРЕАТИ

Слободан Митровић, заменик директора пројекта

Председник Коморе са Виктором Маркељом и  
Мартином Штајнкилером
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мост на ади је мо ну мен та лан про је кат. ко ли ка је би ла 
ва ша од го вор ност у су де ло ва њу на ње го вој ре а ли за ци ји, 
ко је сте све про бле ме мо ра ли да ре ша ва те и шта је би ло 
нај те же у ва шем ра ду? 

Пр во на пи са ни аутор сам кон курс ног ре ше
ња, по том од го вор ни про јек тант идеј ног про јек
та, ко ји је слу жио и за тен дер до ку мен та ци ју за 
из во ђе ње. У ре а ли за ци ји кон зор циј фир ми Po rr 
Bau, SCT i DSD пре у зео је по ред гра ђе ња и из ра
ду глав ног про јек та. У про јек тант ском ти му са
ра ђи ва ло је ви ше би роа и ве ли ки број ин же ње ра 

из ви ше зе ма ља. Ја сам у тој фа зи имао функ ци ју 
ин же ње ра за не за ви сну кон тро лу про јек та. Је дан 
од те жих за да та ка би ло је ускла ђи ва ње ре ше ња 
из ме ђу раз ли чи тих еки па про јек та на та. Ре ци мо 
из ме ђу про јек та фун ди ра ња и гор њег де ла кон
струк ци је. Ве о ма ин те ре сант на су би ла и ускла
ђи ва ња око не ких ра чун ских ре зул та та ана ли зе. 
Због ком пли ко ва но сти кон струк ци је и тач но сти 
ула зних по да та ка, по го то во код ге о тех нич ких и 
дру гих ка рак тер сти ка ма те ри ја ла, ре зул та ти раз
ли чи тих еки па ни су са свим јед на ки, па су по не
кад по треб ни, ско ро, мо гло би да се ка же, да до ђе 
до као не ких пре го во ра. 

о са мом мо сту на ади по сто је број ни ко мен та ри и ми-
шље ња, од ко јих мно га не ма ју са стру ком ве зе. Шта ка же-
те на све те при че?

 Нај ви ше ко мен та ра иде ваљ да на ви со ку це ну 
мо ста. Ми слим, да је код це не све тран спа рент
но и ја сно. Уго вор на це на глав ног мо ста (41.800 
м2) је би ла 118 ми ли о на Еура, ка сни је је На ру
чи лац до дао кра так про ду же так мо ста и рам пе 
на обе стра не мо ста, па је ква дра ту ра на ра сла 
на 58.600 м2, а це на не где на 160 ми ли о на (тач не 
број ке не знам). Пе тља Рад нич ка и ви а дук ти у 

Но вом Бе о гра ду, ко ји се још гра де, 
по себ ни су уго во ри. Гра ђе ње пре
ко ре ке у и гра ду са број ном ко му
нал ном ин фра струк ту ром мно го је 
ску пље, пре ма на при мер гра ђе њу 
ауто пу та пре ко по ља. Из бор са
мог ре ше ња мо ста на кон кур су не 
бих ко мен та ри сао, то је би ла ствар 
ком пе тент не струч не ко ми си је. А 
ве ли ки ин фра струк тур ни про јек
ти увек су ствар и по ли ти ке, а та мо 
где је по ли ти ка: јед ни су за, а дру ги 
су про тив.

сам про је кат је зах те вао мно ге ве шти-
не у из во ђе њу. ка ко би сте ка те го ри са ли 
не по сред не из во ђа че ра до ва? 

Сва ки мост тра жи спе ци јал на 
зна ња и ве шти не, а по себ но ова
кав. Као обич но на по чет ку ве ли
ких гра ђе ња има про бле ма, да се 
са вла да не ка но ва тех но ло ги ја, а 
ка сни је иде, обич но, без про бле ма. 
Из во ђа ћи су се по мом ми шље њу 
из ка за ли као ве о ма до бри. Због 
рад ни ка ми је жао, да је про па ла 
фир ма СЦТ, али је до бро то, да се 
ра до ви због то га го то во уоп ште 
ни су за у ста ви ли, и да је иста гру
па рад ни ка пре шла у кон зор циј и 
на ста ви ла са ра дом. Од лич ни су то 
рад ни ци. 

ко ји су би ли нај те же пре мо сти ви про-
бле ми у то ку из во ђе ња ра до ва? 

Ми слим, да су то би ли, на са мом 
по чет ку ра до ви са фун ди ра њем, 
ви со ке во де Са ве, за тим про паст 
чла на кон зор ци ја СЦТа, а тач ни је 
о све му то ме мо гао би да вам ко

мен та ри ше во ђа из град ње инж. Мар тин Штајн
ки лер, ко ји је био на гра ди ли шту сва ки дан и ни
шта ни је мо гло да про ђе по ред ње га.

ка ко сте са ра ђи ва ли са ва шим парт не ром из ти ма, го спо-
ди ном мар ти ном Штајн ки ле ром, ко ји је та ко ђе на гра ђен? 

Све по хва ле за ко ле гу Мар ти на. У нај кра
ћем што мо гу да ка жем, био је пра ви во ђа овог 
ве ли ког про јек та. Имао је по зи тив ни при ступ 
би ло ка кав да је про блем ис кр сао и ре ша вао га 
на нај бо љи на чин. Ус пе ло му је да по стиг не у 
це ло сти за да ти циљ и из гра ди мост ква ли тет но 
и у ро ку. 

Три успе шне не и мар ске де це ни је
Вик тор Мар кељ је ро ђен 1958. у Згор њи Би стри ци, Сло ве ни ја. Ди пло ми рао 

1982. го ди не на  Гра ђе вин ском фа кул те ту у Ма ри бо ру. Струч ни ис пит по ло
жио 1984. го ди не и упи сан у име ник овла шће них ин же ње ра Сло ве ни је ИЗС 
бр.: Г0402 и Ин же њер ске ко мо ре Ср би је ИКС бр.: 310Д197 06. Од 1981. до 
1990. ра дио као про јек тант у про јект ном би роу Гра дис Ма ри бор, а од 1990. 
у соп стве ној фир ми Пон тинг Ма ри бор, ко ју је уста но вио за јед но са парт не
ром Мар ја ном Пи пен ба хе ром. Од 2004. ра ди као ви ши пре да вач на пред ме
ту Мо сто ви на Гра ђе вин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ма ри бо ру. Члан је 
ме ђу на род них струч них удру же ња, IAB SE (In ter na ti o nal As so ci a tion for Brid ge 
and Struc tu ral En gi ne e ring), FIB (Fe de ra tion In ter na ti o na le du Be ton)  и од 2006.  
пред сед ник СДГК Љу бља на (Дру штво гра ђе вин ских кон струк те ра Сло ве ни
је). Про јек тант је ве ли ког бро ја из ве де них обје ка та, али и ино ва тор, пре све га, 
у про јек то ва њу мо сто ва  пр ва упо тре ба спољ них ка бло ва у Сло ве ни ји, но ве 
тех но ло ги је град ње обје ка та, упо тре ба но вих ма те ри ја ла и кон струк циј ских 
си сте ма, еxтрадос си сте ми, ком би но ва не кон струк ци је у мо сто град њи, ино
ва ци је при тех но ло ги ји град ње. На пи сао ви ше од 100 струч них чла на ка са 
под руч ја гра ђе вин ских кон струк ци ја у зе мљи и ино стран ству. Аутор је или 
ко а у тор мно гих по бед нич ких и на гра ђи ва них ре ше ња на ме ђу на род ним и на
ци о нал ним кон кур си ма. 

Из два ја мо са мо не ка од ва жни јих при зна ња. На гра да Ин же њер ске ко мо
ре Сло ве ни је за из у зет на ин же њер ска до стиг ну ћа, за ин вен тив но кон струк
тив но ре ше ње и ре а ли за ци ју нај ду жег мо ста у Сло ве ни ји пре ко ре ке Му ре 
на АЦ Вуч ја вас – Бел тин ци, но вем бар 2003. Злат на пла ке та Уни вер зи те та 
у Ма ри бо ру 2004. го ди не. На зив Ин же њер го ди не 2006, при зна ње Дру штва 
гра ђе вин ских ин же ње ра и тех ни ча ра Ма ри бор за струч на до стиг ну ћа 2007. 
го ди не. Исте гди не му је при па ла и На гра да Ин же њер ске ко мо ре Сло ве ни је 
за из у зет на Ин же њер ска до стиг ну ћа за ори ги нал но про јек тант ско тех нич но 
ре ше ње ко је је као про јек тант при ме нио на про јек ту Пу хо вог мо ста у Пту ју. 
Fo ot brid ge Award 2008.  на гра да за нај бо љи пе шач ки мост на све ту у ка те го
ри ји тех но ло ги ја – сред њи ра спо ни за обје кат Сту ден шки мост у Ма ри бо ру 
до де ље на је у Пор ту у Пор ту га ли ји. Исте го ди не му је до де ље но зва ње По ча
сни члан Дру штва гра ђе вин ских ин же ње ра и тех ни ча ра Ма ри бор (ДГИТМ), 
по во дом 60го ди шњи це Дру штва.

АНА ЖДЕ РО

Де ле га ци ја Ин
же њер ске ко мо ре 
Ср би је по се ти ла 
је, 5. ју ла, у Бу
дим пе шти Ин же
њер ску ко мо ру 
Ма ђар ске, где је 
одр жан са ста нак, 
ко ји је, за пра
во, био на ста вак 
п р о  ш л о  г о  д и 
шњих раз го во ра 
две ју ко мо ра по 
пи та њу ус по ста
вља ња ме ђу соб не 
са рад ње на кон
крет ним про јек ти ма. 

Ин же њер ску ко мо ру Ср би је пред ста вља ли су 
проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, Алек сан дар Ле ко, пред сед
ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу и Ана Жде
ро, се кре тар Ко ми си је. Ис пред Ин же њер ске ко мо ре 
Ма ђар ске са стан ку су при су ство ва ли Етел ка Бар си 
– Па та ки (Etel ka Bar si – Pa taky), kомесарка Вла де Ре
пу бли ке Ма ђар ске за „Европ ску стра те ги ју ду нав
ског ре ги о на“ и пред сед ни ца Ин же њер ске ко мо ре 
Ма ђар ске, Га бор Зо ло ши (Ga bor Szol lossy) ис пред  
Ин же њер ске ко мо ре Ма ђар ске, Бо дор Де жо (Bo dor 
Dez so) пред сед ник Чон град ске по кра јин ске ко мо ре 
и Јо ван ка Иг ња то вић, са рад ни ца бу дим пе штан ске 
кан це ла ри је НВО  а Re gi o nal en vi ron men tal cen ter, 
ко ја је до шла на по зив  Етел ке Бар си – Па та ки, а ко
ја је ина че гра ђе вин ски (во до при вре да) ин же њер из 
Бе о гра да. 

Ко ме сар ка Етел ка Бар си – Па та ки је на са стан
ку по кре ну ла те ме европ ске про фе си о нал не кар ти
це (Euro pean pro fes si o nal card), пи та ње уна пре ђе ња 
про це са јав них на бав ки и из не ла став чвр сте ре ше
но сти о са рад њи са Ин же њер ском ко мо ром Ср би је, 
по пи та њу ре ги о нал них про је ка та, а по себ но у овом 
тре нут ку на про јек ти ма Европ ске стра те ги је за ду
нав ски ре ги он, ко ји ће по че ти да се ре а ли зу је 2014. и 
тра ја ти до 2020. го ди не. 

То ком ди ску си је се ис кри ста ли са ла сле де ћа те за: 
Нео п ход ност ре ги о нал не, ме ђу гра нич не са рад ње 

ин же њер ских стру
ка у ци љу по бољ ша ња 
ста ња и ни воа (ква
ли те та) жи во та љу ди, 
за шти те жи вот не сре
ди не, кул тур ног на
сле ђа..... По за вр шет ку 
ди ску си је по прет ход
ним тач ка ма, ску пу се 
обра тио пред сед ник 
Чон град ске при вред не 
ко мо ре, Бо дор Де жо, 
пред сед ник Чон град
ске по кра јин ске Ко мо
ре, ко ји је пред ло жио 
да обе ко мо ре са сво је 
стра не при пре ме те ме 
за на ред не раз го во

ре Чон град ске по кра јин ске ко мо ре и ре ги о нал них 
кан це ла ри ја Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, ста вља ју
ћи при том ак це нат на ва жност ус по ста вља ња бли
жег кон так та са на шим ре ги о нал ним кан це ла ри ја
ма. По том је Јо ван ка Иг ња то вић, из НВО „Re gi o nal 
en vi ron men tal cen ter“, пред ста ви ла про је кат за шти
те и уна пре ђе ња вод них ре сур са на ко ме је не по
сред но ан га жо ва на. 

Свет ски ин же њер ски фо рум у Љу бља ни

Ме ђу на род на кон фе рен ци ја „World En gi ne e ring 
Fo rum 2012“ одр жа ће се од 17. до 21. сеп тем бра 2012. 
го ди не у Љу бља ни. На кон фе рен ци ји ће ис пред Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је  као пре да ва чи, уче ство
ва ти проф. др Дра го слав Шу ма рац, пред сед ник Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је, и  Ма ја То до ро вић, члан 
Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу, и то на те му енер
гет ске ефи ка сно сти.

То ком тра ја ња Свет ског фо ру ма, у Љу бља ни ће 
би ти одр жан са ста нак Екс перт ске гру пе, ко ја ће по
ку ша ти да утвр ди план ре а ли за ци је за кљу ча ка де фи
ни са них Де кла ра ци јом о при зна ва њу ква ли фи ка ци
ја и ли цен ци. Под се ћа ња ра ди, у Пер сту је 2. ју на ове 
го ди не одр жан са ста нак пред став ни ка ин же њер ских 
ко мо ра Сло ве ни је, Хр ват ске, Ср би је, Ма ке до ни
је и Цр не Го ре, на ко ме је пот пи са на Де кла ра ци ја о 
са рад њи. До шло је вре ме да до не ти за кључ ци бу ду 
пре тво ре ни у прак су.

По бољ ша ти пре ко гра нич ну 
са рад њу ин же ње ра
У дру гој по ло ви ни те ку ће го ди не, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је, на ста ви ла је са 
ак тив но сти ма ве за ним за уна пре ђе ње са рад ње са ко мо ра ма у ре ги о ну

МЕРИДИЈАНИ

Делегације две суседне инжењерске коморе предводили су 
председници Етел ка Бар си – Па та ки и Драгослав Шумарац
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ПЕР МА НЕНТ НО УСА вР ША вА ЊЕ

ИЗ РА ДА МА ТИч НИХ СЕК ЦИ ЈА

УРБАНИСТИ

На ја вље но пет пре да ва ња
На кон лет ње па у зе, од но сно у на ред ном пе ри о

ду у окви ру Про гра ма пер ма нент ног уса вр ша ва ња 
за 2012. го ди ну одр жа ће се сле де ћа пре да ва ња:

„Упра вља ње про јект ном до ку мен та ци јом и 
при ме на од го ва ра ју ћих про грам ских па ке та и 
стан дар да“, ко је ће одр жа ти Ми ло ван Гла во њић, 
дипл.инж.ел., Ан дреј Оре шник, дипл.инж.ел. и 
Едвард Стер над, дипл.инж.ел.

Бе тон ске кон струк ци је: „Ак ту ел на про бле ма
ти ка са вре ме них бе тон ских кон струк ци ја“. Пре да
ва чи ће би ти Пре драг Бла го је вић, дипл.грађ.инж., 
Дар ко Жив ко вић, дипл.грађ.инж. и проф. др Ду
шан Пет ко вић, дипл.грађ.инж.

„Про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну при из
град њи ре ги о нал них де по ни ја у Ср би ји“, ко је ће 
одр жа ти Ма ри на Нен ко вић Ри знић, дипл.пр.пла
нер и Ду шан Шљи ван ча нин, дипл.пр.пла нер

“Упра вља ње чвр стим от па дом“ и „Упра вља ње 
ко му нал ним от пад ним во да ма“, ко је ће одр жа ти 
Зо ра на На у но вић, дипл.инж.техн.

О тач ном да ту му и тер ми ну одр жа ва ња пре да
ва ња чла но ви Ко мо ре ће би ти бла го вре ме но оба
ве ште ни елек трон ским пу тем и пу тем сај та Ко мо
ре www.ingkomora.rs

         Милана Милановић

Матична секција урбаниста расписала је по
четком септембра Конкурс за суфинансирање 
пројеката од интереса за чланове ове Секције. 
На основу члана 54. став 1. тачка 13. Статута 
Инжењерске коморе Србије («Службени глас
ник РС», број 88/05 и 16/09), Извршни одбор 
Матичне секције урбаниста је, на својој 27. 
редовној седници одржаној 20. јула 2012. годи
не, донео Одлуку о расписивању Конкурса за 

суфинансирање пројеката који су од интереса 
за чланове Матичне секције урбаниста. Оглас 
је објављен у дневном листу „Политика“ од 3. 
септембра 2012. године. Мерила (критеријуме) 
за утврђивање приоритета за суфинансирање 
који су од интереса за чланове Матичне секције 
урбаниста могу се преузети на сајту Коморе.

       Р.О.Д

Нови конкурс за суфинансирање пројеката

урбанисТи

кон курс за с у фи нан си ра ње Про је ка Та мсП и мсир

По др жа но 34 про јек та

ВЕ РА јУРјЕц

На ово го ди шњи кон курс за по др шку – су
фи нан си ра ње про је ка та од ин те ре са за чла но
ве две нај ве ће ма тич не сек ци је, про јек та на та и 
из во ђа ча ра до ва сти гло је 64 при ја ве/про јек та. 
Све при ја ве раз мо три ла је Кон курс на ко ми си
ја у скла ду са Пра вил ни ком за су фи нан си ра ње 
про је ка та, усво је ним од стра не из вр шних од бо
ра ма тич них сек ци ја про јек та на та и из во ђа ча 
ра до ва. 

При ја ве су 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, 
а при ја ве ко је су се од но си ле на ви ше под сек ци
ја, гру пи са не су 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. Основ ни прин цип при ли ком рас по де ле 
нов ча них сред ста ва у окви ру под сек ци ја био је 
про пор ци о на лан број чла но ва од ре ђе не под сек
ци је у од но су на уку пан број чла но ва ма тич них 
сек ци ја про јек та на та и из во ђа ча ра до ва. Свој 
пред лог Ко ми си ја је до ста ви ла 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

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 усво ји ли су за су фи нан
си ра ње 34 при ја ве. Због не до вољ них сред ста ва 

ко ја су из дво је на за су фи нан си ра ње про је ка та 
од би је но је 25, док су че ти ри при ја ве од ба че не 
за то што ни су сти гле у про пи са ном ро ку. Од 
34 при ја ве ко је су усво је не за су фи нан си ра ње, 
у ка те го ри ју из да ва ња на уч но струч ног ча со пи
са, при руч ни ка и пу бли ка ци је спа да 12 зах те ва 
и то: „Тех ни ка“, Са ве за ин же ње ра и тех ни ча ра 
Ср би је,  „ЕCOLOGICA“, На уч но струч ног дру
штва за за шти ту жи вот не сре ди не,  „Ис тра жи
ва ње и упра вља ње во да ма“, Срп ског дру штва за 
за шти ту во да, ча со пис „Пут и са о бра ћај“, Срп
ског дру штва за пу те ве,  „На у ка+Прак са“ бр.15., 
Гра ђе вин ско ар хи тек тон ског фа кул те та у Ни
шу,  „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, „Хе миј ска ин ду стри ја ISSN 
0367598 X“, Са ве за хе миј ских ин же ње ра Ср би
је, штам па но и ди ги тал но из да ње пр вог бро ја 
ча со пи са „ar hi tek ta.com“, Ива на Бра ко че ви ћа,  
„Гра ђе вин ски ка лен дар 2012.“, Са ве за гра ђе
вин ских ин же ње ра Ср би је – УГИС,  „Збор ник 
Гра ђе вин скоар хи тек тон ског фа кул те та у Ни шу, 
бр.27“, Гра ђе вин ско ар хи тек тон ског фа кул те та у 
Ни шу,  „При руч ник за про јек то ва ње А+ енер
гет ски ефи ка сних згра да“, удру же ња „Цен тар 
па сив на ку ћа“ и  „Ар хи тек тон ски во дич Ни ша“, 
ар хи тек тон ског ате љеа АМ.

У ка те го ри ји „књи гемо но гра фи је“ ода бра но 

је за су фи нан си ра ње пет про је ка тазах те ва: 
мо но гра фи ја под на зи вом „Во дич кроз про
цес ди ги тал ног лан ца у ар хи тек ту ри“, ауто ра 
Сла ђа не Стан ко вић, дипл.инж.арх., књи га под 
на зи вом „На род на тех ни ка“ По жа ре вац, у из
да њу На род не тех ни ке – Са вез ор га ни за ци
ја за тех нич ку кул ту ру По жа ре вац, књи га под 
на зи вом „По гла вља о пумп ним ста ни ца ма у 
во до при вре ди“, ауто ра Алек сан дра Ја ња то ви
ћа, мо но гра фи ја „Ти по гра фи је/Тyпо грап хи ес“, 
ауто ра Алек сан дру Ву је, дипл.инж.арх. и Ми
ла на Ђу ри ћа, дипл.инж.арх. и књи га под на зи
вом „Про јек то ва ње би о про це са“, ауто ра проф.
др Си ни ше До ди ћа.

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“ 
ода бра но је 17 зах те вапро је ка та: 41. Кон фе
рен ци ја о ко ри шће њу и за шти ти во да „ВО
ДА 2012.“, Срп ског дру штва за за шти ту во да, 
Тре ће 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, струч ни скуп под на зи вом 
„Ре ша ва ње кли зи шта у Ду бо ком на прав цу 
Ум каОбре но вац“, Удру же ња гра ђе вин ских 
ин же ње ра Ср би јеУГИС, „По бољ ша ње по
ло жа ја члан ства уче шћем у ак ци о ном пла ну 
за спро во ђе ње стра те ги је по др шке ци вил ног 
дру штва на те ри то ри ји Бе о гра да у пе ри о ду 
од 2012.2017.го ди не”, Удру же ња гра ђе вин
ских ин же ње ра Ср би јеУГИС, на уч но струч ни 
скуп под на зи вом „Ауто пут на прав цу Е761 
од гра ни це Ре пу бли ке Срп ске (Ко тро ман) до 
По ја та“, Срп ског дру штва за пу те ве „Via Vi ta“, 
на уч но струч ни скуп под на зи вом „Са вре ме
не тех но ло ги је у при ме ни но вих ма те ри ја ла и 
се кун дар них си ро ви на у пу то град њи“, Срп
ског дру штва за пу те ве „Via Vi ta“, се ми нар 
под на зи вом „Зе ле на град ња: стан дар ди, тех
но ло ги је, мо гућ но сти и иза зо ви“, Удру же ња 
зе ле не град ње, 6. Ре ги о нал ни кон грес сту де
на та ге о тех но ло шких фа кул те та „ГЕ О РЕКС 
2012.“, Гра ђе вин ско ар хи тек тон ског фа кул те та 
у Ни шу, са ве то ва ње под на зи вом „Осве тље ње 

2012.“, Срп ског дру штва за осве тље ње, ме ђу
на род ни сим по зи јум по во дом 60 го ди на ра да 
Дру штва за ис пи ти ва ње и ис тра жи ва ње ма те
ри ја ла и кон струк ци ја „Ис тра жи ва ња у обла
сти гра ђе вин ских ма те ри ја ла и кон струк ци ја“, 
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, са ве то ва ње 
под на зи вом „Зи да не кон струк ци је згра да и 
тех нич ка ре гу ла ти ва – Са вре ме на гра ђе вин
ска прак са у Ср би ји и Евро пи“, удру же ња „Из
град ња“, из ло жба под на зи вом „Не до вр ше на 
мо дер ни за ци ја – из ме ђу уто пи је и праг ма ти
зма“, Дру штва ар хи те ка та Бе о гра да, ре а ли
за ци ја про јек та под на зи вом „Ме то до ло ги ја 
про јек то ва ња и ус по ста вља ња ге не ра ли са ног 
ХАЦЦП  си сте ма у во до вод ним ор га ни за ци
ја ма“, Са ве за ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је, 
се ри ја струч них пре да ва ња и ин тер ак тив них 
ра ди о ни ца у окви ру про гра ма за уна пре ђе
ње про јек то ва ња те ле ко му ни ка ци о них мре
жа и си сте ма, у ор га ни за ци ји Мир ја не Ја рић 
Ћи рић, дипл.инж.ел., при прем ни са ста нак за 
Ре ги о нал ни про је кат УНЕ СКОа:  “Упо зна ва
ње са про бле ми ма у сек то ру во да и жи вот не 
сре ди не и ин фра струк тур них про је ка та у под
руч ју ре ка Бо сут, Са ва, Сту два, по гра нич не 
Ср би је, у ре ги о ну са Хр ват ском и Бо сном и 
Хер це го ви ном“, На ци о нал ног ко ми те та за са
рад њу са ме ђу на род ним хи дро ло шким ко ми
те том УНЕ СКО, при прем ни са ста нак за Ре ги
о нал ни про је кат УНЕ СКОа: „Упо зна ва ње са 
про бле ми ма у сек то ру во да и жи вот не сре ди
не и ин фра струк тур них про је ка та у под руч ју 
ју го и сточ непо гра нич не Ср би је, у ре ги о ну са 
Бу гар ском и Ма ке до ни јом“, На ци о нал ног ко
ми те та за са рад њу са ме ђу на род ним хи дро
ло шким ко ми те том УНЕ СКО и Де кла ра ци ја о 
во да ма у Ре пу бли ци Ср би ји  рад ни са ста нак 
за ин те ре со ва них и над ле жних за упра вља ње 
у сек то ру во да ра ди ус по ста вља ња је дин стве
ног кон цеп та упра вља ња во да ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји, На ци о нал ног ко ми те та за са рад њу 
са ме ђу на род ним хи дро ло шким ко ми те том 
УНЕ СКО.

На кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та ко ји су 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 при сти гле су 
63 пријавe, а Кон курс на ко ми си ја ода бра ла за по др шку 34 про јек та
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Регионални центар ваљево
У организацији Регионалног одбора  подсекција 

дипломираних  инжењера електротехнике органи
зовано је предавање са темом: „Утицај електромаг
нетног зрачења на животну средину“. Предавање је 
одржано 15. јуна  у сали Техничке школе у Ваљеву, 
а предавач је био др Бранислав Вулевић, дипл.инж.
ел. Основ предавања је искуство, од пуних 15 годи
на у Институту Винча, на мерењима нивоа елек
тричних и магнетских поља у животној средини. 
Потреба за едукацијом на ову тему се појавила, 
првенствено, код инжењера електротехнике за
послених у електропривреди. Предавању су при
суствовали и инжењери других струка запослени 
у Дирекцији за урбанизам, у Телекому, на Копови
ма у Лазаревцу и остали. Посебан део предавања 
односио се на опште примене зрачења: микро
таласно зрачење различитих фреквенција (кому
никациони системи у радионавигацији, метеоро
лошки радари, микроталасне пећи, прехрамбена 
индустрија, сателитске комуникације, трансмисија 
ТВ слика са космичких бродова, бродски и вазду
хопловни радари, радиометеорологија, нуклеарна 
физика и технологија), затим, статичка магнет
ска поља ( у медицинимагнетска резонанца, у 
индустрију–погони за електролизу), описани су 
случајеви  о мерењима по пријави грађана на тере
ну. Извршена је анализа стандарда и прописа који 
постоје у свету као и њихово поређење, на пример, 
у Русији и у САДу. Услед великог интересовања 
присутних предавач је одговарао на многобројна 
питања. Ипак, повећана примена вештачких из
вора поставља питање: како се и у којој мери за
штитити од могућих непотребних и прекомерних 
излагања, имајући у виду штетене ефекте зрачења 
на здравље људи? Временом наведено питање 
добија све већи значај док је одговор из дана у дан 
све сложенији.

Регионални центар Ниш

У организацији Регионалног одбора  подсекција 
дипломираних машинских  инжењера, 5. јуна 
су организовали стручну посету хидроелектра
ни „Ђердап 1“ у Кладову, односно, Ђердап ИИ у 
Кусјаку. Посета је планирана у оквиру годишње 
активности свих струка  регионалног цента Ниш. 
Посета хидроелектранама на Дунаву била је из
узетна прилика за упознавање са врхунским ства
ралаштвом и градитељством оваквих објеката. 
Хидроелектрана Ђердап I је проточна електра
на , са обезбеђивањем пловидбене могућности 
у оба смера. Наиме ХЕ Ђердап има преводнице 
бродова , што је један од импресивних објеката. 
Директор ХЕ, Зоран Кршенковић и руководилац 
производње  Зоран Здравковић  и њихови сарад
ници , били су изванредни домаћини који су обе
зебедили да се посета одвија беспрекорно за једну 
овако велику грађевину.  Хидроелектрана Ђердап 
I , као и ХЕ Ђердаp II, је  урађена  у међудржавној 
сарадњи две државе СФР Југославија и Румуније. 
Ђердапске електране су једине електране на реци 
Дунав. ХЕ Ђердап I је инсталисане снаге , сад са 

10 агрегата по 27 MW, у првој етапи градње , ХЕ 
Ђердап је урађен са  по осам агрегата за обе држа
ве, у другој фази градње урађена су још два агре
гата. Укупна инсталисана снага електране је 270 
MW. Приликом обиласка комлетне електране, 
посебно је био импресиван доживљај ући у кап
сулу  у којој је смештена турбина и генератор, ис
под нивоа Дунава, на дубини од 14 метара.  По
сета једној оваквој хидроелектрани је посебан 
доживљај, имајући у виду да су градитељи имали 
знања и умећа да укроте једну од највећих европ
ских река и да из снаге њене воде добију електрич
ну енергију. После обиласка свих места електране 

љубазни домаћини су организовали свечани ру
чак за све учеснике манифестације . Уз ручак су 
размењена многа мишљења, и добијени одговори 
на многа постављена питања.

Регионални центар  Крагујевац

У организацији регионалног одбора подсекције 
диплломираних грађевинских инжењера 1. јуна је 
организована манифестација „Мајски сусрети у 
Крагујевцу“ која је одржана у Свечаној сали Регио
налне привредне коморе у Крагујевцу. Из организа
ционих разлога ова традиционална манифестација 
која се сваке године одржава у току маја месеца, мо
рала је да се помери за први јунски дан. Отварање 
је започело поздравним обраћањем и уводним 
излагањем Јелене Бојовић, дипл.инж.грађ.   Коор
динатора регионалног одбора Инжењерске коморе 
Србије, проф. др Милисава Дамњановиђа, председ
ника Скупштине Инжењерске коморе Србије и мр 
сци Душана Пуаче, председника Регионалне при
вредне коморе Крагујевац.

Након уводног дела представљен је инвестици
они пројекат надземне гараже по систему „зелених 
објеката“. Презентовано решење је обухватило 
анализу типског објекта велике надземне гараже 
спратности П+4, који је локацијски позициониран 
на постојећем паркиралишту у непосредној зграде 
Градске скупштине, а допуњен је следећим елемен
тима: системом озелењених зидова и крова у виду 
кровног парка,  системом рециркулације атмос
ферских вода за контролисанонаводњавање зеле
них површина системом „кап по кап“, системом 
избора светиљки из програма штедљиве расвете 
и   елемената соларних фото плоча за коришћења 
соларне енергије која ће обезбедити напајања свих 
електро потрошача у објекту).

 Нишки инжењери у обиласку хидроелектране 
Ђердап I у Кладову

РЕГИОНИ РЕГИОНИ

После летњег затишја следи 
јесење обиље акција

ВЕРА бУбОњА

Регионални центар Београд 

У организацији Регионалног одбора подсекције 
дипломираних инжењера елетротехнике, 7. јуна је у 
Институту Михајло Пупин, одржано је предавање: 
„Паметне куће  телекомуникационе и енергетске 

инсталације, системи управљања“. Након уводне 
речи  Мирјане Јарић – Ћирић, дипл.ел.инж, усле
дило је предавање са следећим програмом: „Кон
цепт паметне зграде, енергетске класе објеката, 
стандарди, протоколи, технологија, принципи 
пројектовања“, предавачи: мр Андреј Шкорц, Ми
лош Арсенијевић, Александар Милосављевић, 
„Преглед опреме на домаћем тржишту“: пред
ставници фирми Siemens, Bosh,  Vucomm, Bit 
Projekt и Пројектомонтажа, „Пројектантска прак
са, примери пројеката, опрема», предавачи: Бојан 
Петровић и Никола Клеут. Предавању је прису
ствовало 60 инжењера из региона Београд и Нови 
Сад. Предавање је оцењено као веома корисно и 
посредством предавања омогућена је размена ис
кустава из пројектантске праксе између чланова 
Инжењерске коморе Србије. 

Регионални центар Нови Сад
У организацији Регионалног одбора  подсекција 

дипломираних машинских  инжењера, 5. јуна ор
ганизована је стручна посета компанији „Енерго
техника  Јужна Бачка“  Нови Сад, али и одржано 
предавање на тему: „Термомашинске инсталације 
за коришћење геотермалне енергије за загревање 
објекта“. Посећен је и аквапарк „Петроленд“  у 
Бачком Петровцу и на „лицу места“ одржано 
предавање на тему „ Термомашинске инсталације 
за коришћење енергије термалних вода за 
загревање базенске и потрошне воде“.

У „Енерготехници – Јужна Бачка“ је презентира
но постројење које у три режима: лето, зима и па
сивно хлађење, већ пет сезона обезбеђује енергију 
за потребе грејања и хлађења управне зграде, 
П+2, укупне површине 1.750 квадратних метара. 
Постројење чине централна станица са топлотном 
пумпом расолинавода и двадесет дуплих геосон
ди, дубине 125 метара, на међусобном растојању 
67 метара. Укупна снага је 136 kW за грејање и 172 
kW за хлађење. Постројење је вођено рачунарима 
који осим функције управљања имају и функцију 
меморисања и архивирања важних параметара који 
касније служе за анализу потрошње и уштеде. 

Аква парк „Петроленд“ у Бачком Петровцу тре
нутно највећа до сада изграђена туристичкоза
бавна атракција у Србији. Прва етапа овог центра 
завршена је у октобру 2011.године,  а за корис
нике је отворена крајем априла 2012. године. На 
површини од око осам хектара се налазе забавне 
атракције са више од 20 великих и малих тобогана, 
шест базена и три кулетобогана за спуштање. При
сутним учесницима стручног скупа представљена 
је инсталације која обезбеђује загревање базенске 
воде и топле потрошне воде. Као извор енергије се 
користи термална вода из бушотине која је дубине 
800 метара. Температура воде је изнад 400С, а из
дашност око 22 литара у секунди (l/s). Такође су 
презентиране инсталације и постројења неопход
на за остваривање забавних атракција у базенима. 
Сви системи су аутоматизовани.  

У свим регионалним центрима Инжењерске коморе Србије у протеклом 
тромесечју главна активност били су избори нових регионалних одбора 
који ће у наредних четири године бити носиоци активноси које се у овој 
рубрици  представљају. И поред тога било је подоста дешавања, пре 

свега предавања, презентација, саветовања, са посебним освртом на посете – 
екскурзије до значајних грађевинских објеката. Наравно, тек од септембра се 
очеује обиље акција и значајних регионалних манифестација  

 Са предавања "Паметне куће  телекомуниокационе и 
енергетске инсталације, системи управљања" ,
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Закључно са представљеним архитектонско
грађевинским решењем представљен је и пре
глед инвестисионог улагања са варијантама које 
потенцијалним инвеститорима дају увид у оправ
даност улагања и рок за повраћај уложених сред
става. Као додатна вредност оваквог концепта је и 
та да сви прорачуни показују да би се планираним 
системом соларних плоча обезбедила производња 
елекричне енергије већа од потребе потрошача на 
самом објекту. 

Након презентације одржано је предавање 
под називом „Еврокодови за прорачун челичних 
конструкција – паралела са постојећим“ про
фесора Златка Марковића, дипл.грађ.инж. На
кон паузе одржано је друго предавање под нази
вом „Управљање јавним осветљењем и тарифом 
помоћу РТК система“, предавача Слађане Биоча
нин, дипл.инж.ел. Последњих година се све више 
говори о очувању електроенергетских ресурса у 
свим сегментима потрошње, па тако и у јавном 
осветљењу. Познато је да се око 20 процената елек
тричне енергије произведене у свету потроши 
управо на осветљење, уштеда електричне енергије 
постаје значајна ставка, пре свега због очекиваног 
раста цене електричне енергије, али и због очувања 
животне средине (смањење светлосног загађења). 
Најбоља препорука овог система је управо 
повећање енергетске ефикасности система јавног 
осветљења као и повећање поузданости у раду уз 
смањење оперативних трошкова одржавања. 

Регионални центар  Краљево

У организацији Регионалног одбора подсекције 
дипломираних грађевинских инжењера, одржано 
је 13. јула предавање на тему „Нове технологије у 
градњи дрветом“. Циљ овог предавања је био да се 
чланови Коморе упознају са могућностима ламели
раних дрвенох носача. Изнете су основне каракте
ристике носача, произведених овом технологијом 
лепљења дрвених ламела, као и процедуре израде 
носача. Такође, је направљено поређење ових но
сача са челичним или бетонским, као и на којим 
објектима ови носачи имају предност код саме 
експолоатације објекта као и економске цене саме 
градње. Такође је наведено колики распон ови но
сачи могу да премосте, што даје знатну предност 

овој технологији и материјалу у односу на поме
нуте материјале (бетон и челик). Најчешћа њихова 
примена је на објектима где је агресивна средина 
у простору који треба да се наткрије, као што су 
базени за купање, узгајалишта за тов стоке, као 
и складишта материјала, чија испаравања имају 
агресивно дејство. 

Подсекција дипломираних грађевинских 
инжењера организовала је 23. августа обила
зак  са презентацијом „Приступне саобраћајнице 
будућем мосту ка  Скопљанској улици  Искустве
ни прилаз“. На траси приступне саобраћајнице 
из Рибнице ка  будућем мосту преко Ибра ка 
Скопљанској улици, гради се саобраћајнице, која 
ће повезати стари део града Краљева преко моста 
на Ибру, са насељем са другуге стране реке и тиме 
растеретила саобраћајно усмерење кроз центар 
града, како тренутно саобраћај функционише. О 
реализацији комплетног пројекта говорио је глав
ни извођач радова Томица Стевановић, дипл.грађ.
инж. испред ЈКП Путеви из Краљева који су изво
дили комплетне радове. Представљен је и сам на
чин спајања предметне саобраћајнице са мостом 
и веза моста и друге стране саобраћајнице у са
мом граду, која је планирана у некој другој фази 
градње да се прилагоди овом измештању битног 
дела саобраћаја из центра града, која ће повезива
ти саобраћај према Матарушкој и Врњачкој Бањи.  

Презентацији  је присуствовало 38 чланова 
Коморе, дипломираних инжењера свих струка, 

углавном нискоградње, који су били заинтере
совани за ово актуелно дешавање за сам град 
Краљево. Циљ ове активности је упознавање 
инжењера свих струка са изградњом при
ступне саобраћајнице ка будућем мосту пре
ко реке Ибар према улици Скопљанској у 
Краљеву, значај саме саобраћајнице и моста 
чија је изградња започета, предност измештања 
саобраћаја из центра града и повезивање са 
насељем и градовима Матарушком и Врњачком 
Бањом, нарочито у летњој сезони као и у 
саобраћајним јутарњим и поподневним шпи
цама. Овом саобраћајницом и мостом преко 
Ибра избегле би се градске саобраћајне гужве и 
омогућило грађанима да у што краћем времен
ском периоду стигну на своја одредиша са једне 
или друге стране реке Ибра.

 "Нове технологије у градњи дрветом"  са 
предавања у Краљеву

 На "Мајским сусретима" (одржаних 1. јуна) 
представљен је инвестициони пројекат 
надземне гараже по систему „зелених објеката“.

РЕГИОНИ
инжењерске коморе србије

Glasnik



ЛАУРЕАТИ

Мост преко Саве у Београду назван "Мост 
на Ади" обезбедио је ауторима Годишње 
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