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Пре неколико дана посетили сте 
Инжењерску комору Србије и у 
свечаном делу заседања Скупштине 
обратили присутнима. Какви су 
Ваши утисци са тог сусрета  са 
представницима свих ижењерских 
струка у Србији?

- Пр ви Пут сам на ску Пу у ин же-
њер ској ко мо ри ср би је и Пр ви Пут 
сам у При ли ци да ви ше чу јем и 
са знам о овој зна чај ној ин сти ту-
ци ји. же лим да овом При ли ком 
за хва лим свим струч ња ци ма оку-
Пље ним у ко мо ри за до При нос 
ко ји су да ли на шем цр кве ном гра-
ди тељ ству и ар хи тек ту ри. не бих 
хтео да Про Пу стим да По ме нем и 
ве ли ке и ком Плек сне Про јек те, мо-
сто ве, Пу те ве и ве ли ке ин фра струк-
тур не за хва те на ко ји ма су на ши 
ин же ње ри По ка за ли сво је ка Па-
ци те те и зна ње 

Велики број инжењера ради 
на планирању, пројектовању и 
изградњи цркава и других верских 
објеката. Који би  савремен, 
конкретан допринос чланова 
Инжењерске коморе Србије 
издвојили?

- ме ни су, на рав но, нај бли жи баш 
ти Про јек ти. на том По љу има до-
ста ле Пих оства ре ња, од ко јих 

Са рад ња Срп ске пра во слав не цр кве и Ин же њер ске ко мо ре по сто ји и са да, али 
мо ја је ве ли ка же ља, а то је и по тре ба наше Цр кве, не са мо као ин сти ту ци је, 
већ као за јед ни це, да по тре бе вер ни ка бу ду мно го бо ље схва ће не од стра не 
струч ња ка и од стра не оних ко ји су по осно ву Уста ва и за ко на вла сни да те по
тре бе раз у ме ју, пре по зна ју и ува же

Уздам се да ће се 
офор ми ти по треб на 

си нер ги ја 
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мо рам да По ме нем еПар хиј ски 
двор у кра ље ву, ко ји је Про јек то-
вао Проф. ар хи тек та бо жа Пе тро-
вић, ако се не ва рам до ско ро 
нај ста ри ји ак тив ни члан ко мо ре, 
и ко ји По ка зу је да тра ди ци о нал-
на фор ма и са вре ме на функ ци ја 
мо гу са свим до бро и усПе шно да 
се сПо је. ре као бих да су на хра-
му све тог са ве у бе о гра ду та ко ђе 
за бе ле же ни зна чај ни ре зул та ти, 
не са мо за жи во та и ак тив ног 
уче шћа Про фе со ра не сто ро ви ћа 
и де ро ка, већ и у Пе ри о ду на став-
ка ка да су ра до ве во ди ли Проф. 
Пе шић, Проф. ми ло ва но вић и арх. 
ацо вић. Проф. ри стић је Про јек то-
вао и ре а ли зо вао број не цр кве и 
Па ро хиј ске до мо ве ко ји су ве о ма 
до бро При мље ни и у струч ним и 
у цр кве ним кру го ви ма. ме ни је 
као ви ше де це ниј ском еПи ско Пу 
ни шком По себ но бли ска град ња 
цр кве По све ће не св. ца ру кон стан-

ти ну, где је ва ша ко мо ра По мо гла 
да се из ра ди ве ли ки мер мер ни 
ико но стас, и где ће 2013. го ди не 
би ти цен трал на Про сла ва 1700. го-
ди шњи це ми лан ског едик та. 

Ако су градови отисак људског 
друштва у простору, шта сматрате 
најзначајнијим у архитектури 
прошлости на нашим просторима?

- ар хи тек ту ра је део на ше кул ту ре, 
исе чак на шег све та, Про стор ко-
ји Пре По зна је мо као дом. мно го 
је код нас гра ђе но то ком ве ко ва, 
мно го је ру ше но, мно го је стра да-
ло од зле во ље, рђа ве на ме ре, не-
бри ге и не ма шти не, Па иПак оно 
што је оста ло, По себ но у обла сти 
цр кве ног гра ди тељ ства, и да нас 
Пред ста вља на шу ле ги ти ма ци ју 
и Пред дру ги ма, и Пред са мим со-
бом. ар хи тек ту ра на ше Про шло-
сти Пре По зна тљи ва је чак и ка да 
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При Па да По зна тим сти ло ви ма и 
ти По ви ма ко ји ни су са мо на ши; 
оно што их чи ни на шим и Пре По-
зна тљи вим то је По се бан дух ко ји 
у њи ма оби та ва, и тај дух је наш 
По се бан до При нос евроП ској и 
свет ској ар хи тек ту ри. ако По гле-
да те сПи ско ве сПо ме ни ка ко ји су 
увр шће ни на ли сте на ци о нал не и 
свет ске ба шти не, ви де ће те да ар-
хи тек ту ра све ти ли шта и бо го слу-
жбе них обје ка та чи ни убе дљи ву 
ве ћи ну. с до брим раз ло гом!

Народна архитектура, као и 
сакрална, чине веома вредан део 
наше грађевинске традиције. Какав 
однос има Српска православна 
црква према градитељској баштини 
нашег народа?

- чи ни ми се да је све ти вла ди ка 
ни ко лај ре као да је но во  вред но 
са мо  ако оства ру је  мо гућ ност са-
др жа ну у тра ди ци ји.  ре као бих да 
је све ти По себ но ука зао на ово вре-
ме ну ар хи тек ту ру и гра ди тељ ство 
уоП ште. ми слим да би ис ку ство, 
ло ги ка и есте ти ка на род не ар хи-
тек ту ре мо гли да По ка жу до бар 
При мер и Пут ко ји би ва ља ло ви ше 
ис тра жи ва ти и ко ри сти ти. оно што 
тра ди ци ја По се ду је и но си ни је ба-
ласт не го му дрост, и ту би му дрост 
ва ља ло са чу ва ти, оПле ме ни ти и 
учи ни ти је функ ци о нал ном и ра-
зу мљи вом и у на шем вре ме ну.

Да ли сте задовољни, као поглавар 
Српске православне цркве, колико 
и како се црквена архитектура 
данас изучава у школама и на 
факултетима у Србији?

- бо јим се да ту не ма мо чи ме да 
бу де мо за до вољ ни! цр кве на ар хи-
тек ту ра се из у ча ва са мо По не где, 
не си сте ма тич но, фор мал но, без 
По зна ва ња ње не су шти не, По тре-
ба и, из над све га, без раз у ме ва ња 
да објек ти на ме ње ни бо го слу жбе-
ним и дру гим По тре ба ма зах те ва-
ју из ве сну ду хов ну бли скост из ме-
ђу Про јек та на та и гра ди те ља и цр-

кве не за јед ни це ко јој обје кат ко ји 
гра де тре ба да слу жи. цр ква ни је 
са мо ар хи тек тон ски Про стор, то је 
ва се ље на у ма лом, и ту ва се ље ну 
на ста њу је дух го сПод њи! ко то не 
схва ти, за луд му је труд.

Како видите будућу сарадњу 
Инжењерске коморе Србије, која 
окупља више од 25 хиљада чланова, 
и Српске православне цркве?

- та са рад ња По сто ји и са да, али 
мо ја је ве ли ка же ља, а то је и По-
тре ба срП ске Пра во слав не цр кве, 
не са мо као ин сти ту ци је, већ као 
за јед ни це, да По тре бе вер ни ка бу-
ду мно го бо ље схва ће не од стра не 
струч ња ка и од стра не оних ко ји 
су По осно ву уста ва и за ко на вла-
сни да те По тре бе раз у ме ју, Пре По-
зна ју и ува же. на том По љу, уче-
шће ин же њер ске ко мо ре ср би је и 
ње них чла но ва је сте  не за о би ла-
зно, и ми се узда мо да ће По треб-
на си нер ги ја мо ћи да се офор ми, 
ис ка же и до не се ре зул та те ко ји 
ће би ти бо гу на ра дост, др жа ви на 
част, а на ро ду на ко рист!

Ваша Светости, захваљујући Вам 
се на овом разговору за нови број 
"Гласника" Инжењерске коморе 
Србије, молим Вас да упутите 
поруку садашњим и будућим 
инжењерима, градитељима у 
Србији. 

- же лим сви ма ва ма мно го усПе-
ха у го ди ни ко ја је Пред на ма, 
го ди ни ко ја не ће би ти лак ша од 
Прет ход них ни ти оскуд ни ја ис ку-
ше њи ма, али го ди ни у ко јој – као 
и до са да  - сва ко од нас има сво ју 
ду жност, оба ве зу и По тре бу да бла-
го слов ко ји смо сте кли ро ђе њем 
усме ри мо на оП ште до бро. сва ко 
ко те жи до бром ци љу и др жи бо-
жи ји за кон гра ди на чвр стом тлу 
и на до бром те ме љу. са сво је стра-
не, мо лим се го сПо ду да и ва ма и 
на ма да сна ге и ве ре да сво ју ду-
жност из не се мо до кра ја! бог вас 
бла го сло вио! 

По сле звр шет ка све ча ног де ла Скуп шти не, па три јар ју Ири не ју се обра тио Ти хо мир Об ра до вић, пред сед ник Ко ми си је за ин фор
ми са ње УО ИКС, по кло нио му при ме рак „Гла сни ка“ и за мо лио за ин тер вју. Па три јарх је при хва тио мол бу, а Об ра до вић про сле дио 
пи та ња у до го во ре ном тер ми ну, али су од го во ри (ин тер вју) сти гли ка да је „Гла сник“ већ био од штам пан. У же љи да Па три а јр хо ва 
по сле ни ца стиг не до сва ког чла на Ко мо ре (као што зна те „Гла сник“ се ша ље на кућ не адре се сва ког чла на ИКС) ус пе ли смо, уз раз
у ме ва ње љу ди из штам па ри је (Ро то гра фи каСу бо ти ца), да у сре ди ну но ви не „уба ци мо“ спе ци јал ни до да так, ко ји је по себ но па ги ни
ран, оти снут на не што ква ли тет ни јем па пи ру па га је ла ко „ис трг ну ти“ и по себ но чу ва ти и са чу ва ти. 

           Ра дош О. Дра ги ти но вић
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