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МИЛОВАН ГЛАВОЊИЋ, 
пред Сед НИк ИН же Њер Ске кО МО ре Ср бИ је

ПИ СМО ГЛАВ НОГ УРЕД НИ КА

Још јед ни из бо ри, па 
пу ним је дри ма  

на пред
По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,

пр ви пут Вам пи шем/ша љем пи смо као 
глав ни и од го вор ни уред ник „Гла сни ка“ и од
мах на ја вљу ем да ћу пи са ти ма ло о про шло
сти, ви ше о бу дућ ности.

На ис те ку про шле го ди не (21. де цем бар) 
кон сти ту и сан је тре ћи са зив Скуп шти не Ко
мо ре и иза бра ни пред сед ник и пот пред сед
ник, што је озна чи ло за вр ше так из бор ног ци
клу са. Шест не де ља ка сни је (28. ја ну ар 2013.) 
иза бран је пред сед ник Управ ног од бо ра ИКС, 
од но сно, Пред сед ник Ко мо ре, а Министарство 
грађевинарства и урбанизма у тај ор ган по сла
ло је тро ји цу сво јих пред став ни ка. Ме ђу тим, 
ту ни је крај про це ду рал ним ста ври ма, јер је 
тре ба ло до не ти рад на и фи на сиј ска до ку мен та 
(пла но ви и про гра ми) за 2013. го ди ну, што је и 
учи ње но на Тре ћем ре дов ном за се да њу Скуп
шти не (29. март). И ту ни је крај из бо ри ма.

У про те кла три ме се ца Ко мо ра је ра ди ла 
„пу ном па ром“, ак тив но сти су се не сме та но 
од ви ја ле, а ако би хтео да ис так нем не ки по
се бан ре зул тат, ми слим да је то до бра са рад ња 
са „на шим“ Ми ни стар ством гра ђе ви нар ства 
и ур ба ни зма. Нај ма ње 45 пу та сам од ла зио 
код ми ни стра на раз го вор и то увек на мо ју 
мол бу или зах тев, ка ко хо ће те, и вр ло успе
шно се до го ва ра ли о бу ду ћој са рад њи. По ну
ди ли смо све сво је кре а тив не по тен ци ја ле и 
ма те ри јал не ре сур се, ка ко би да ли до при нос 
по кре та њу срп ске гра ђе ви на ске ин ду стри је. 
Као мост у тој са рад њи по слу жи ће нам пред
став ни ци министарства у УО ИКС, јер смо се 
од мах раз у ме ли – ми же ли мо још бо љу и ква
ли тет ни ју Ко мо ру, они нас у то ме по др жа ва ју. 

Ста ра/но ва стра те ги ја Ко мо ре би ла је и у 
по бољ ша њу од но са са стру ков ним ор га ни за
ци ја ма. Та ко смо на 39. Сај му гра ђе ви нар ства 
у Бе о гра ду на сту пи ли са Удру же њем гра ђе вин
ских ин же ње ра Ср би је, док смо је дан од тро је 
спон зо ра 8. БИ НА (уз Ми ни стар ство кул ту ре 

и Град Бе о град), чи ји је ор га ни за тор Дру штво 
ар хи те ка та Бе о гра да. У том ду ху и прав цу ће мо 
на ста ви ти са рад њу не угро жа ва ју ћи соп стве ну 
ег зи стен ци ју и убр за ни раз вој.

Већ ре кох да ћу ви ше о бу дућ но сти, па ево. 
Оче ку ју нас још јед ни из бо ри. Ово га пу та 
за чла но ве Управ ног од бо ра из ре да на ших 
чла но ва. Би ра мо, пред сед ни ка и пот пред сед
ник, и по јед ног чла на из две нај ве ће ма тич не 
сек ци је (Про јек тан ти и Из во ђа чи ра дов).  С 
оби ром да су чла но ви УО ИКС по функ ци ји 
и пред сед ни ци из вр шних од бо ра че ти ри ма
тич не сек ци је иза бра ће мо све чла но ве ИО ма
тич них сек ци ја.

Оче ку јем да 4. Ре дов на сед ни ца Скуп шти
не ИКС ко ја се одр жа ва 10. ма ја, про ђе у нај
бо љем ре ду, па да већ су тра дан – кре не мо у 
ре а ли за ци ју за по че тог. Пре све га на мо дер ни
за ци ји Ко мо ре и свих ње них де ло ва и сег ме
на та. А један од њих је и ово ин фор ма тив но 
гла си ло. Мо ра мо га учи ни ти ди на мич ни јим, 
мо дер ни јим у са др жај ном и гра фич ком/ди зај
нер ском сми слу, бо га ти јим у ин фор ма тив ном 
по гле ду. То ће би ти мо ја оба ве за, као глав ног 
уред ни ка, али и оче ку јем по моћ сва ког чла
на Ко мо ре ко ји има сензи би ли те та и зна ња у 
овој обла сти.

И још са мо речдве о Да ну Ко мо ре – 14. ју ну. 
До ла зе ћи 14. ју ни је из у зе тан дан, јер та да 

пу ни мо „пр ву де це ну по сто ја ња“, што зна чи 
да ће мо га обе ле жи ти бо га ти је и атрак тив ни
је не го до са да. Уру чи ће мо На гра де Ко мо ре 
2013. Кон курс је об ја вљен и при ја ве уве ли ко 
сти жу. Име но ва ли смо и но ву Ко ми си ју ко ја 
се ста ра о ис пу ње но сти усло ва, ко ја ће пре
гле да ти све но ве, али и ста ре (при сти гле пред
ход них го ди на) ра до ве и Управ ном од бо ру 
пред ло жи ти нај бо ље за: На гра ду за жи вот но 
де ло, Го ди шње на гра де за из у зет но до стиг ну
ће из де лат но сти чла но ва Ко мо ре и На гра ду 
за оства ре ње из у зет них ре зул та та на по чет ку 
ка ри је ре. 
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У ор га ни за ци ји Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
(ИКС) и Дру штва врањ ских ар хи те ка та (ДВА) у Га ле
ри ји На род ног му зе ја у Вра њу, одр жа на је по след ње 
не де ље у фе бру а ру, (22. – 28.) тра ди ци о нал на ма ни фе
ста ци ја 8. Ар хи е на ле (Arhиенале 8). Ор га ни за ци о ни 
од бор чи нио је „квар тет“ ди пло ми ра них ин же ње ра 
ар хи тек ту ре  Су за на Јо ва но вић  и Зо ран Сто је вић из 
ИКС и Да ни је ла Бан до вић и Оли вер Ден чић ис пред 
ДВА. Отва ра њу је при су ство ва ло пре ко 150 по се ти
ла ца, чла но ва Ко мо ре и кул тур них по сле ни ка Вра ња. 
Из ло жбе је ви де ло пре ко 500, док је струч ним/пра те
ћим про гра ми ма при су ство ва ло ви ше од 100 љу ди. 
Ор га ни за то ри су ове го ди не при ре ди ли сед мо днев ну 
ма ни фе ста ци ју  –  три  из ло жбе, као цен трал ни део, и 
три пра те ћа пре да ва ња на те му ар хи тек ту ре и но вих 
тех но ло ги ја и ма те ри ја ла у гра ђе ви нар ству.

На отва ра њу су го во ри ли Су за на Јо ва но вић и Да
ни је ла Бан до вић, за тим, до цент др Алек сан дар Ке ко
вић, у име Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, Ма ја Ри стић 
ис пред Град ског ве ћа Оп шти не Вра ње и Зо ран Сто
је вић, пред сед ник Дру штва врањ ских ар хи те ка та. 
Из ло жбу је отво рио проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, 
члан Скуп шти не ИКС.

Ове го ди не на Ар хи е на лу су би ле три из ло жбе, 
две го сту ју ће – „50 го ди на мо дер не Ни ша од 1930
1970“ и „Три је на ле ар хи тек ту ре Ни ша 2012“, док је 
тре ћа из ло жба има ла ста тус до ма ће, а би ла је по све
ће на фир ми «Но ве ко», по во дом две де це ни је ра да и 
ства ра ла штва.

Пре зва нич ног отва ра ња из ло жбе до цент др Алек
сан дар Ке ко вић је одр жао пре да ва ње са те мом  «Нај
зна чај ни ји објек ти мо дер не Ни ша у пе ри о ду 1930 
– 1970. го ди не». Ке ко вић је у окви ру свог из ла га ња 
ис та као да је Ни шка мо дер на „по кри ве на“ са че ти ри 
из ло жбе, а да се на 8. Ар хи е на лу при ка зу је са мо јед на 
– тре ћа по ре ду. На и ме, че ти ри пла ни ра не из ло жбе 
тре ба да пред ста ве са вре ме ну ар хи тек ту ру Ни ша од 
1878. до да нас, 2012. го ди не. Сав об у хва ће ни ма те ри
јал по слу жи ће као основ за из ра ду ар хи тек тон ског 
во ди ча Ни ша ко ји ће би ти пу бли ко ван ове го ди не 
за по тре бе по се ти ла ца на обе ле жа ва њу 17 ве ко ва од 
Ми лан ског едик та.

Ма ни фа ста ци ја је на ста вље на у по не де љак 25. 
фе бру а ра, про сла вом фир ме «Но ве ко» ко ја је обе ле
жи ла и про сла ви ла 20 го ди на ства ра ла штва. О две 
де це ни је ра да фир ме го во рио је ар хи тек та Дра ган 
Ђор ђе вић, ко ји је на вр ло ду хо вит на чин по здра вио 
при сут не и кроз из бор не ких ре а ли за ци ја скре нуо 
па жњу при сут ни ма на про бле ме и на од нос гра ђа на 

при ли ком ре а ли за ци је про је ка та као и са ме екс пло а
та ци је и одр жа ва ња обје ка та. 

У уто рак 26. фе бру а ра, тач но у 16 са ти одр жа на 
је пре зен та ци ја фир ме ‘’Кна уф’’ д.о.о. Бе о град, са те
мом: «Мон та жни фа сад ни си сте ми и естри си» и «Бе
не фи ти си сте ма су ве град ње». Пре зен те ри на ре че

них те ма/фе но ме на би ли су Го ран Тре нев ски, дилп.
инж.арх. и Пе тар Ђор ђе вић, дипл. инж. грађ. 

Исто га да на, са мо са по чет ком у 18 са ти, про мо ви
са на  је мо но гра фи ја  «Про јек ти и ар хи тек ту ра Алек
сан дра И. Ме две де ва». Аутор мр Ми ха и ло Ме две дев, 
дипл.инж.арх. одр жао је див но пре да ва ње о жи во ту 
и ра ду су пру жни ка Ме две дев, ње го вих  ро ди те ља, 
на кон на пу шта ња род не Ру си је. Очев пре да ни рад 
из ме ђу два ра та и на кон Дру гог свет ског ра та, пред
ста вио је кроз број не из ве де не објек те у Ни шу  до
гра ђе ни зво ник Са бор не цр кве, Бер зу ра да, Ше грт
ски дом (да нас Град ска скуп шти на), од но сно, Бер зу 
ра да у Кру шев цу и Ба ји ној Ба шти. По ред то га пред
ста вио је и број не па ла те и ви ле у Ни шу и Ни шкој 
Ба њи, од ко јих је нај по зна ти ја ви ла Дра ги ше Цвет ко
ви ћа, гра до на чел ни ка Ни ша и не срећ ног пред сед ни
ка Вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је, пот пи сни ка „Трој
ног пак та“ са Не мач ким рај хом.

Ар хи е на ле и по сле осам го ди на ис тра ја ва као тра
ди ци о нал на ак тив ност ар хи те ка та ју га Ср би је у чи
јој ре а ли за ци ји сад већ рав но прав но уче ству ју два 
парт не ра Ин же њер ска ко мо ра Ср би је – Ре ги о нал ни 
цен тар Ниш (ИКС) и Дру штво врањ ских ар хи те ка та 
(ДВА). Ово го ди шњи Ар хи е на ле по себ но су по мо гли 
– Град Вра ње, РТВ Вра ње, Би Во да, Но ве ко и Дру
штво ар хи те ка та Ни ша (ДАН).

Алек сан дар Пан чић

На 8. Ар хи е на лу мно го из ло жби и 
пре да ва ња

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

Током седам дана у Галерији Народног музеја било је много 
одлично посећених догађаја 

Исправка
„Табаковићева награда за архитектуру, као највише признање за изузетан стваралачки и прегалачки допринос у области архитектуре у 2012. години, 
додељена је господину Слободану Кузмановићу, дипл.инж.арх., из Новог Сада, 09. октобра 2012.године у Мастер центру Новосадског сајма“ саопштење је 
пристигло у Редакцију из Регионалног центра Нови Сад. Извињавамо се архитекти Кузмановићу због погрешно интерпретираног презимена (Кузманов) као 
и читаоцима „Гласника“. Радош О. Драгутиновић, одрговорни уредник.
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ТРАГОМ ДОГАЂАЈА ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

У Кра гу јев цу је и ове го ди не, у ор га ни за ци ји По слов ног 
удру же ња Ка мен Ср би је и Удру же ња Ка ме на ко ло ни ја из 
Бе о гра да, од 21. до 24. мар та одр жан тра ди ци о нал ни са јам 
ка ме на и пра те ће ин ду стри је STO NE EX PO 05. У ха ли Шу ма
ди ја сај ма оку пи ло се пре ко 70 из ла га ча из Бу гар ске, Ср би
је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске, 
Сло ве ни је, Шпа ни је, Аустри је, Ита ли је, Ју жне Афри ке, Ин
ди је, Ира на и Ки не. За че ти ри да на тра ја ња Са јам је ви де
ло око 5.000 по се ти ла ца из свих зе ма ља уче сни ка и ре ги о
на, али је би ло и по се ти ла ца из Ен гле ске, Не мач ке, Пољ ске, 
Ру си је, Аме ри ке, Ки не, Ин ди је, Егип та, Че шке, Сло вач ке… 
Са јам је по се тио и ве ћи број ар хи те ка та, а ме ђу зва нич ним 
по се та ма је на ро чи то зна ча јан до ла зак де ле га ци је Ми ни
стар ства при род них ре сур са, ру дар ства и про стор ног пла
ни ра ња Ср би је, Го спо дар ске ко мо ре Хр ват ске, гра да Ве ро не  
и гра да Кра гу јев ца на че лу са гра до на чел ни ком Ве ро љу бом 
Сте ва но ви ћем. Ути сак је да је STO NE EX PO 05 до са да нај у
спе шни ји са јам ка ме на одр жан у Кра гу јев цу. За иду ћу го ди
ну ка да се пла ни ра одр жа ва ње 6. Сај ма ка ме на (20. – 23. март 
2014.) већ је на ја вљен знат но ве ћи број уче сни ка и зе ма ља из 
ко јих до ла зе из ла га чи. У при лог ово ме иде и чи ње ни ца да 
је то ком сај ма пот пи сан и про то кол из ме ђу Гра да Ве ро не и 
Гра да Кра гу јев ца о за јед нич ком ула га њу у раз вој сај ми шта 
у Кра гу јев цу.

На све ча ном отва ра њу, из ла га чи ма и по се ти о ци ма су се 
обра ти ли Зо ран Ђа јић, пред сед ник удру же ња Ка мен Ср би
је, Је ле на Мар ков, ди рек тор сај ма STO NE EX PO  Кра гу је вац, 
Иви ца Исма и ло вић, ди рек тор Шу ма ди ја сај ма, Зо ран Сте ва
но вић, пред сед ник Срп ског ге о ло шког дру штва, Ма у ро Ал
ба но ди рек тор сај ма MAR MO MACC из Ве ро не и Ср ђан Бе
лиј, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству при род них ре сур са, 
ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња Ср би је ко ји је и отво рио 
STO NE EX PO 5.

Као пра те ће ма ни фе ста ци је сај ма ка ме на, тра ди ци о нал
но су одр жа не ме ђу на род на из ло жба Ка мен у ар хи тек ту ри и 
умет но сти (ар хи тек тон ски про јек ти, сли ке, мо за и ци и скулп
ту ре у ка ме ну) и ко ло ни је мо за и ка и скулп ту ра у ка ме ну. Уче
ство ва ло је пре ко 50 мо за и ча ра, ва ја ра, и ар хи те ка та из Хр ват
ске, Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре и Ср би је.

По кро ви тељ ме ђу на род не ко ло ни је мо за и ка и скулп ту ра у 
ка ме ну ове го ди не је би ла ком па ни ја MA PEI –свет ски ли дер у 
про из вод њи леп ко ва, ма са за зап ти ва ње и хе миј ских и дру гих 
про из во да за гра ђе ви нар ство.

То ком сај ма ка ме на 21. и 22. мар та, одр жа на је 

Тре ћа ме ђу на род на кон фе рен ци ја „Хар мо ни ја при ро де и ду
хов но сти у ка ме ну“ на ко јој је уче ство ва ло пре ко 70 пре да
ва ча из Хр ват ске, Шпа ни је, Ма ке до ни је, Ру му ни је, Ита ли је, 
Ен гле ске, Бу гар ске, Цр не Го ре, Ал ба ни је, Ка на де и Ср би је. 
Са оп ште но је 36 на уч них ра до ва ко ји су об ја вље ни у збор
ни ку ра до ва на ен гле ском је зи ку под на зи вом “3rd IN TER
NA TI O NAL CON FE REN CE HAR MONY OF NA TU RE AND 
SPI RI TU A LITY IN STO NE” штам па ном у ко ло ру на 350 
стра на у ти ра жу од 500 при ме ра ка.

Те ме ра до ва су из раз ли чи тих де лат но сти али су све би ле 
ди рект но или ин ди рект но ве за не за ка мен. Об ја вље ни ра до
ва су из обла сти ге о ло ги је, ру дар ства, ар хи тек ту ре, исто ри је 
умет но сти, ар хе ло ги је, ге о гра фи је, фи ло зо фи је, гра ђе ви нар
ства. Та ква ра зно ли кост те ма да ла је мул ти ди сци пли нар
ност ску пу ко јим је пред се да ва ла  Др Ве сна Ди ми три је вић, 
а по себ на вред ност овог ску па су отво ре не ди ску си је на кон 
из ла га ња ве ћи не ауто ра. По ста вље на пи та ња уче сни ка и 
да ти од го во ри ауто ра по твр ди ли су сав сми сао овог ску па. 
Ака дем ски ни во ску па са јед не, и опу ште ност уче сни ка са 
дру ге стра не, ода ва ли су хар мо ни ју ду хов но сти ко ја је и би
ла циљ ова квог ску па. Из то га је про ис те кло не по де ље но ми
шље ње уче сни ка да је скуп оправ дао сво је по сто ја ње и да га 
тре ба на ста ви ти и по ја ча ва ти у сва ком по гле ду.

                                                                        Милован Пауновић

Ула га ње у бу дућ ност
Сед ми кра гу је вач ки са јам гра ђе ви нар ства 

на из ло жбе ном про сто ру „Шу ма ди ја са ја ма“ и 
тра а јао три да на – од 28. фе бру ра до 2. мар та. 
По кро ви те љи ово го ди шњег Сај ма гра ђе ви нар
ства би ли су Ин же њер ска ко мо ра Ср би је и Град 
Кра гу је вац. 

Сед ми кра гу је вач ки са јам гра ђе ви нар ства 
отво рио је Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ин

же њер ске ко мо ре Ср би је у при су ству ве ли ког 
бро ја чла но ва Ко мо ре, ви ше од 30 из ла га ча, 
го сти ју, пред став ни ка ме ди ја и сто ти нак по се
ти ла ца. На отва ра њу су го во ри ли и при сут не 
по здра ви ли и Не бој ша Ва си ље вић, глав ни ме на
џер гра да Кра гу јев ца, као и Ја смин ка Па вло вић, 
пред став ник Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и 
ур ба ни зма, на чел ни ца оде ље ња за енер гет ску 
ефи ка сност и гра ђе вин ске про из во де.

Са јам гра ђе ви нар ства, јед на он нај ве ћих са
јам ских ма ни фе ста ци ја у овом де лу Ср би је и ове 
го ди не је оку пио ви ше од три де сет из ла га ча, пре 
све га из Кра гуј евца и окол них гра до ва – Кра ље
ва, Кру шев ца, Вар ва ри на, Ја го ди не и не што уда
ље ни јег Бе о гра да, ко ји су  пред ста ви ли ар хи тек
ту ру, ма те ри ја ле и си сте ме за по слов ну, стам бе ну 
град њу и ен те ри јер у но вим и ста рим објек ти ма 
са ак цен том на еко ло шку одр жи вост град ње и но
ве ма те ри ја ле и тех но ло ги је у из град њи.

Је ле на Бо јо вић, дипл.грађ.инж и Ду шан Лу
кић, дипл.инж.маш. чла но ви Ор га ни за ци о ног 
од бо ра исред Ре ги он ла ног цен тра Кра гу је вац, 

за слу жни су што се Ин же њер ска ко мо ра Ср би
је ове го ди не по ја ви ла као ве о ма зна ча јан парт
нер, и као по кро ви тељ 7. Сај ма гра ђе ви нар ства, 
за јед но са гра дом Кра гу јев цем  да ла зна ча јан 
до при нос про мо ци ји гра ђе вин ске стру ке на 
обо стра ну ко рист.

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је се на Кра гу је
вач ком сај му гра ђе ви нар ства пред ста ви ла под 

мо том «Ула га ње у бу дућ ност“, 
има ла је свој штанд ко ји је био 
ве о ма по се ћен и на ко ме су се 
ин же ње ри свих стру ка ин фор
ми са ли о ра ду Ко мо ре као и 
но ви на ма ве за но за уна пре ђе
ње стру ке.

По ред пред ста вља ња, Ко
мо ра  је, пр вен стве но за сво је 
чла но ве, ор га ни зо ва ла пра те
ћи про грам 7. Сај ма гра ђе ви
нар ства у окви ру ко га је Ја
смин ка Па вло вић, дипл.инж.
арх. одр жа ла три би ну на те
му «Пра вил ник за енер гет ску 
ефи ка сност згра да и ис ку ства 
при из ра ди пр вих еле бо ра
та». На кон то га су одр жа ли 
из ла га ње на те му «Ко рак по 
ко рак до енер гет ског па со
ша». Го ран Цвет ков, дипл.
маш.инж. и Бран ко Ђо ко вић 
дипл.грађ.инж. чла но ви  Ре ги
о нал них од бо ра из Кра ље ва, 
на по зив ор га ни за то ра, узе ли 
су уче шће на три би ни са под
те мом – „Нај но ви ја ре гу ла ти
ва о енер гет ској ефи ка сно сти 

(ЕЕ), са ана ли зом  из ра де пр вих ела бо ра та из 
обла сти  ЕЕ као и пр вих Епа со ша. Пр ви ела
бо ра ти из енер гет ске ефи ка сно сти су од ра ђе ни 
за пе де се так обје ка та на те ри то ри ји цен трал не 
и за пад не Ср би је, а на зах тев Не мач ка ор га
ни за ци ја за тех нич ку са рад њу  ГТЗ (De utsche 
Ge sellschaft für In ter na ti o na le Zu sam me nar be it  
GmbH) нај зна чај ни јег парт не ра Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је на про гра му еду ка ци је и при ме
не енер гет ске ефи ка сно сти згра да. Ово су пр ва 
сте че на ис ку ства у из ра ди ела бо ра та и Епа со
ша из обла сти енер гет ске ефи ка сно сти у гра ђе
ви нар ству,  а у скла ду са ва же ћим пра вил ни ком 
из обла сти ЕЕ. На штан ду Ин же њер ске ко мо ре 
одр жа на је и пре зен та ци ја «Гра ђе вин ског кла
сте ра Шу ма ди је и По мо ра вља» са бе о град ским 
ком па ни ја ма «Кна уф « и „Buck“. „Кна уф“ је пре
зен ти рао те ме/про гра ме  „Кна уф фа сад ни си
сте ми“ и „Кна уф су ва град ња у ста но ва њу“, док 
је  „Buck“ пред ста вио свој про грам  „ште дљи ве 
ра све те“.

                                                          Ми ла на Ми ло вић

Пре ко 70 из ла га ча на STO NE EX PO 05

Седми сајам грађевинарства у Крагујевцу отворио је Милован Главоњић, председник Коморе

Срђан Белиј, државни секретар у Министарству природних 
ресурса, рударства и просторног планирања отворио је 
Пети сајам камена

Овогодишњи Stoneexpo имао је никад више излагача и посетилаца, као и бројне пратеће догађаје
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Пре дра гу Ми лу ти но ви ћу на гра да 
„Но во сти“ и Гра да Бе о гра да 

Ар хи тек та Пре драг Ми лу ти но вић 
аутор објек та „Сун це“ цен тра за сме
штај и днев ни бо ра вак де це и омла ди
не са ин ва ли ди те том, до бит ник је две 
пре сти жне на гра де – ком па ни је „Но

во сти“ за нај у спе шни је ар хи тек тон ско 
де ла ре а ли зо ва но у про шлој го ди ни и 
Скуп шти не гра да Бе о гра да 2012. за за 
ар хи тек ту ру и ур ба ни зам.

Цен тра за сме штај и днев ни бо ра
вак де це и омла ди не са ин ва ли ди те
том – „Сун це“, ло ци ран је на Бе жа
ниј ској ко си у Бе о гра ду, из гра ђен је за 
ма ње од го ди ну да на, има по вр ши ну 
од 2.500 ква драт них ме та ра, а ко штао 
је 2,3 ми ли о на евра. На гра ђе ни цен тар 

«Сун це» је пр ва за ду жби на у Ср би ји 
фор ми ра на на кон 70 го ди на, чи ји је 
до на тор «Дел та фон да ци ја».

Дво стру ки ла у ре ат  Пре драг Ми
лу ти но вић, ди пло ми ра ни је ин же њер 
ар хи тек ту ре, ро ђен 17. ју ла 1975. го
ди не у  Ива њи ци, ди пло ми рао је 2002. 
го ди не на Ар хи тек тон ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду, смер про јек тант ски, члан 
је Ин же њер ске ко мо ре Ср би је од 2005. 
го ди не са ли цен цом број 300 Б972 05. 
Од ди пло ми ра ња ра ди у Del ta Real 
Esta te, од но сно, Дел та ин ве сту.

На гра да „Но во сти“ за ар хи тек ту ру
На ово го ди шњи Кон курс за ар хи

тек ту ру Ком па ни ја „Но во сти“, кон ку
ри са ло је 79 ра до ва у две ка те го ри је: 
ре а ли зо ва ни објек ти и сту дент ски 
про јек ти. За „се ни ор ско“ при зна
ње – ре а ли зо ва на згра да, кон ку ри са
ло је 16, док се у „ју ни ор ској“ или ти 
сту дент ској ка те го ри ји над ме та ло 

63 про је ка та. За ре а ли зо ва не објек
те жи ри је у нај у жи из бор увр стио, 
осим цен тра „Сун це“, и вр тић на Бе
жа ниј ској ко си «Зве зда на пра ши
на» ар хи те ка та Ми ло ша Па у но ви ћа, 
Мар ка Пе тро ви ћа и Пе тра Бо јо ви ћа, 
стам бе нопо слов ни обје кат у Крун
ској Го ра на Вој во ди ћа, Ми ле не Ка тић 
и Ду ша на Ра ди ши ћа, као и стам бе ни 
ком плекс у Бр за ко вој ули ци, Јо ва на 
Ми тро ви ћа и Де ја на Миљ ко ви ћа. Ка

да је реч о сту дент ским про јек ти ма 
у нај у жем из бо ру су би ла три ра да, 
осим на гра ђе ног Ву ко ви ћа, и Цен тар 
за ис тра жи ва ње и про мо ци ју при ро де 
Дра га не Ћи при ја но вић, као и Ауди то
ри јум на по те зу Сав ског ам фи те а тра, 
Ма је Ми ло ше вић.

Нај бо љи мла ди ар хи тек та је Не
ма ња Р. Ву ко вић, сту дент Ар хи тек
тон ског фа кул те та у Бе о гра ду, аутор 
про јек та по слов ног објек та са ре сто
ра ном, у при зе мљу, на углу Та ков ске 
и ули це Дра же Па вло ви ћа у Бе о гра ду.

За 47 го ди на ко ли ко тра је на гра да 
за нај бо ље ре а ли зо ва но ар хи тек тон ско 
де ло из гра ђен је  тим углед ним и нај
ста ри јим при зна њем  цео је дан град. 
Од 1966. го ди не ка да је «Бор ба» осно ва
ла ово нај це ње ни је струч но при зна ње 
у обла сти ар хи тек ту ре  ко је чу ва и на
ста вља Ком па ни ја «Но во сти» од 2003. 
го ди не, од ка да по ред ре а ли зо ва них 
обје ка та, на гра ђу је и сту дент ске ра до
ве.  Не по де ље но је ми шље ње да је не кад 
«Бор би на», да нас на гра да за ар хи тек ту
ру Ком па ни је «Но во сти», би ла нај ре фе
рент ни ја ар хи тек тон ска на гра да на Yu, 
али и Ex Yu, про сто ру, ко ја и да ље ужи
ва ви сок кре ди би ли тет и ауто ри тет ко ји 
ни је де ва сти ран. На про тив. 

На гра да „Но во сти“ за ар хи тек
ту ру уру че на је 1. апри ла у га ле ри ји 
„Озон“ по сле отва ра ња из ло жбе на 
ко јој су при ка за ни сви ра до ви са ово
го ди шњег кон кур са. Из ло жба је би ла 
отво ре на до 5. апри ла. По ред ди пло
ме ла у ре а ти ма је при па ла и нов ча на 
на гра да – Пре дра гу Ми лу ти но ви ћу 
2.000, а Не ма њи Р. Ву ко ви ћу 500 евра, 
у ди нар ској про ти вред но сти.

На гра да гра да Бе о гра да 2012
Скуп шти на гра да Бе о гра да је да на

е сти пут до де љу је На гра де гра да Бе
о гра да, ко јом се на гра ђу ју нај бо љи 
ме ђу Бе о гра ђа ни ма у 19 раз ли чи тих 
обла сти. Ове го ди не за нај зна чај ни је 
пре сто нич ко при зна ње би ло је 187 но
ми на ци ја. Пр во је на пра вљен је ужи, а 
за тим и ко на чан из бор нај бо љих ме ђу 

На кон курс за уче шће на 35. Са ло ну ар хи тек ту ре би ло је при ја вље но 237 ра до
ва, у Му зе ју при ме ње не умет но сти је из ло же но 142, а на гра де је по не ло осам ра до
ва (Гран при, пет на гра да и две по хва ле) ко је је пот пи са ло 16 ауто ра. 

Гран при је при пао ари хи тек ти Ми ло ра ду Ви до је ви ћу за ин ду стриј ски обје
кат ком па ни је «Виб бет», ха лу у ко јој се про из во ди бе тон ска га лан те ри ја, пре фа
бри ка ти за по пло ча ва ње. Ха ла је ло ци ра на у око ли ни Чач ка и по ре чи ма Ви до
је ви ћа, на ме ра му је би ла да се на пра ви „је дан сми слен обје кат ко ји би тре ба ло 
да ре пре зен ту је ар хи тек ту ру ко ју про из во ди мо ина че у тој фа бри ци, а ра ди се о 
пре ра ди ми не рал них си ро ви на (пе сак, це мент, ади ти ви), од но сно, згра да је це
ла од бе то на, јер ће се у њој про из во ди ти бе тон, за пра во, бе тон ска га лан те ри ја“. 
Ина че, ла у ре ат је мла ди ар хи тек та ди пло ми рао на Ар хи тек тон ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду 2011. го ди не. 

На гра да у ка те го ри ји 
„ар хи тек ту ра“ уру че на је 
Де ја ну То до ро ви ћу за стам
бе нопо слов ни обје кат у 
Бре гал нич кој ули ци у Бе
о гра ду, док је на гра да за 
„ен те ри јер“ при па ла Сту
ди ју „Ауто ри“ ко ји са чи ња
ва ју – Ди ја на Но ва ко вић, 
Ма ја Тр бо вић, Алек сан дар 
Ни ки тин и Ду шан Не на до
вић за уну тра шње уре ђе ње 
кул тур ноту ри стич ког ком
плек са «Ter ra Pa no ni ca“ у Мо кри ну. На гра да у ка те го ри ји „екс пе ри мент“ при па ла 
је аутор ском ти му – Ми ли ца Де ја но вић, Ти ја на Лу кић, Во ји слав Да цић, Ок са на 
Чо лић, Гор да на Сте па но вић и Ми лан Мли нар за збир ку др ве них вр ста/ин тер ак
тив ну ин ста ла ци ју – Кси ло те ка. На гра ду у ка те го ри ји „ис тра жи ва ње“ при ми ла је 
Ду брав ка Се ку лић за ”Glotzt Nicht so Ro man tisch! On ex trale gal Spa ce in Bel gra de” 
(пу бли ко ва но ис тра жи ва ње), док је у ка те го ри ји „пу бли ка ци је“ на гра да при па ла 
Зла ти Вук са но вић Ма цу ра за књи гу “Жи вот на иви ци: ста но ва ње си ро ти ње у Бе
о гра ду 1919–1941”. 

По хва ле су до би ли Ср ђан Мар ло вић за „Ти по ло шку ре ха би ли та ци ју, ре кон
струк ци ју и де ли мич ну ре ста у ра ци ју мле тач ке бол ни це/аустро у гар ске ка сар не“ 
у Хер цег Но вом, као и Не ма ња Ра ду си но вић за „Зим ску ви кенд ку ћу“ на Ду на ву 
у Но вом Са ду. 

„Још увек има мо ар хи тек ту ру...“ – је сло ган под ко јим се одр жа ва 35. Са лон 
ар хи тек ту ре у Му зе ју при ме ње не умет но сти. Отво рен је 27. мар та и тра ја ће до 
30. апри ла 2013. го ди не. То ком свог ви ше де це ниј ског по сто ја ња Са лон ар хи тек
ту ре се про фи ли сао у култ ну ин сти ту ци ју бе о град ског ар хи тек тон ског и кул тур
ног жи во та ко ја до ку мен ту је, про мо ви ше и афир ми ше ар хи тек тон ске вред но сти, 
под сти че ја ча ње иден ти те та стру ке, оку пља ар хи тек те свих ге не ра ци ја и не гу је 
са рад њу. Са лон сва ке го ди не, па и ове, по ста вља но ве иза зо ве и про ми шља ња о 
зна ча ју и сми слу ар хи тек ту ре око нас, јер ар хи тек ту ра, не по гре ши во и ви дљи во, 
од ра жа ва оно што дру штво у Ср би ји (не)сма тра ва жним. 

Од 237 при сти глих ра до ва Са вет Са ло на ар хи тек ту ре (Сло бо дан Се лин кић, 
Иља Ми ки ти шин, Љи ља на Ми ле тић Абра мо вић, Ми ле на Об ра до вић и Зо ри ца 
Са ви чић) за из ла га ње је одо брио 142 ра до ва, од ко јих 14 сту дент ских и 33 кон
курс них про је ка та ни је уче ство ва ло у над ме та њу за на гра де/при зна ња Са ло на. 
У кон ку рен ци ју за на гра де иза бра но је 95 ра до ва: 32 – ар хи тек ту ра, 17 – ен те
ри јер, 16 – екс пе ри мент и ис тра жи ва ње, де вет – про јек ти, че ти ри – ур ба ни зам, 
17 – пу бли ка ци је. Жи ри Са ло на (Ма ша Бра ту ша, Ве сна Ца гић Ми ло ше вић, Ра
ди во је Ди ну ло вић, Ан дреј Ка ла мар и Гро зда на Ши шо вић) на гра дио је осам нај
бо љих ра до ва.

                                                                                                                                        Ми ло ван Па у но вић

нај бо љи ма. А њих је ове го ди не бли зу 
50 гра ђан ки и гра ђа на. 

Ме ђу ово го ди шњим ла у ре а ти ма 
је Пре драг Ми лу ти но вић дипл. инж. 
арх.  у ка те го ри ји ар хи тек ту ру а и ур
ба ни зам за Цен тра за сме штај и днев
ни бо ра вак де це и омла ди не са ин ва
ли ди те том – „Сун це“,

„Да ни Бе о гра да” уста но вље ни 
су 2002. го ди не и пред ста вља ју об
је ди ња ва ње два зна чај на да ту ма из 
исто ри је глав ног гра да. То су пр во 
по ми ња ње сло вен ског име на Бе о гра
да у пи са ним до ку мен ти ма 16. апри
ла 878. го ди не и дан пре да је кљу че ва 
гра да кне зу Ми ха и лу Обре но ви ћу 19. 
апри ла 1867. го ди не. Ко ми си је за до
де лу на гра де оба ви ле су ве лик и од го
во ран по сао. Ово го ди шњи ла у ре а ти 
су: Ол га Ко стре ше вић за књи жев
ност и пре вод но ства ра ла штво, Ми
лош Ло лић за по зо ри шно ства ра ла
штво, Ми ла дин Чо ла ко вић за филм, 
ра дио и те ле ви зиј ско ства ра ла штво, 
Ол га Је врић за ли ков но и при ме ње
но ства ра ла штво, ви зу ел не и про
ши ре не ме ди је, Пре мил Пе тро вић за 
му зич ко и сцен ско ства ра ла штво, др 
Ми ро слав Јо ва но вић за дру штве не и 
ху ма ни стич ке на у ке, Ма ри ја Ми лу
ти но вић, Жељ ко Ра ду ло вић, Сне жа
на То ма но вић, Зла ти бор Пе тро вић 
за при род не и тех нич ке на у ке, дипл. 
инж. Бо ри ша Ми ле кић за про на ла
за штво, проф. др Зо ран Кри во ка пић 
за ме ди ци ну, дипл. инж. арх. Пре драг 
Ми лу ти но вић за ар хи тек ту ру и ур ба
ни зам, Иван Мр ђен за но ви нар ство, 
Ро до љуб Ла ки ће вић за по љо при вре
ду, проф. др Ми ло је М. Ра ко че вић 
за обра зо ва ње, Ми ли ца Ман дић за 
спорт, Та ња Дра гић и Жељ ко Ди ми
три је вић за хе рој ско де ло (Па ра о лим
пиј ске игре), Ра до слав Зе ле но вић за 
ду го го ди шњи рад и тра јан до при нос 
у раз во ју гра да Бе о гра да, Алек сан
дра Дре цун, Вељ ко Пот ко њак, Ко ста 
Јо ва но вић – спе ци јал но при зна ње 
за из у зе тан до при нос у ре а ли за ци ји 
до га ђа ја од зна ча ја за град Бе о град, 
за тим Ми лош Стан ко вић за ства ра
ла штво мла дих из обла сти на у ке, Јо
ва на Бо бић, Јо ва на Ми ља но вић, Ми
ли ца Ни ко лић, Ана Не шо ва но вић, 
Је ле на Стан ко вић, Со ња То па ло вић 
за ства ра ла штво мла дих из обла сти 
умет но сти, Ва тро га сноспа си лач ка 
бри га да „Бе о град” – На гра да „Све ти
слав Сто ја но вић” и Ју ли ја Оро зо вић 
по је ди нач на на гра да „Све ти слав Сто
ја но вић”.

                                   Сло бо дан Ку јун џић

Гран при 35. Салона 
Милораду Видојевићу

Центар „Сунце“ поклон је Делта компаније Београду, али и  прва донација у Србији 
после седам деценија 

У готово четири деценије 
постојања Салона архи
тектуре први пут је Гран 
при понео индустријски 
објекат – производна хала 
компаније Vibbet из Чачка
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Под слоганом „Одувек и заувек градити“, 
одржан је 39. Међународни београдски сајам 
грађевинарства од 16. до 20. априла уз учешће 
833 излагача, од којих је 254 дошло из 22 земаља 
Европе и Азије. И поред велике кризе, привредне 
и финансијске, под сводовима Београдског сајма 
окупило се чак 70 одсто традиционалних излага
ча. 39. SEEBBE (South East Europe Belgrade Building 
Expo) и даље је највећа специјализована сајамска 
манифестација од Минхена до Атине, на којој су 
биле заступљене све области грађевинарства, од 
најсавременијих материјала, опреме, алата, ма
шина, иновација у пројектовању и управљању 
пројектима, до нових система за градњу, уређење и 
одржавање објеката, адаптације, реконструкције 
и опремање ентеријера. Кроз традиционалне на
ционалне изложбе ове године су се представи
ли грађевинари из Чешке, Словеније и Турске. 
Овогодишњи Сајам грађевинарства заједно су 
отворили, пресецањем врпце, Сребренка Голић, 
министар за просторно уређење, грађевинарство 
и екологију Републике Српске и мр Велимир 
Илић, министар грађевинарства и урбанизма Ре
публике  Србије који је том приликом рекао:

„Српско грађевинарство је у веома тешкој 
ситуацији, а нарочито путарска предузећа, због 
чега је на претходној седници Влада донела 
решење о оснивању радне групе која ће преузети 
хитне мере. Радну групу ће чинити представни
ци више министарстава  грађевине, саобраћаја, 
финансија и привреде, рада и социјалне поли
тике, правде, саобраћаја и регионалног развоја. 
На састанку који ће бити у току ове недеље, 
највероватније у четвртак, разговараћемо о томе 
да се прво плате сви дугови према грађевинарима 
и да се види колико се то стварно дугује, да се све 
спорне приватизације испитају, да се многи спо
рови који су у току убрзају и разреше, као и да 
се преиспита имовина, посебно путарских фир
ми. Комплетну ову област треба што пре довести 
у ред, посебно због посла са Кинезима вредног 
340 милиона евра. Иначе, Ресорно министарство 
интензивно ради на новом закону о планирању и 
изградњи, који би у Скупштинску процедуру мо
гао да уђе већ у јуну“.

Министар Илић је акцентовао још неколико 
проблема и питања – да фирме у Србији не могу 
да добијају посао на тендерима, јер немају рефе
ренце и банкарске гаранције, те се ти послови 
зато уступају странцима; да је у грађевинарству у 
Србији запослено око 70.000 људи и да је још око 
5.000 ангажовано ван земље, а највише у Русији 
и Ираку; само у Београду више од 10 милиона 
квадратних метара није евидентирано, а када 
би се то урадило, кредитни потенцијал Београ
да би се повећао за 24 милијарде евра; најавио је 
и изградњу још два моста у Београду, један код 
Сурчина са два смера и један код Остружнице са 
једним смером.

Као и у предходних деценију и по, највећи 
мотив излагача је био презентирање иноватив
них проивода и технологија, којих је и овога 
пута било у задоваљавајућем броју, али би их 
било и знатно више да се, игром случаја, нису 
поклопили термини одржавања 39. SEEBBE 
и минхенске BAUMA 2013 (30. Internationale 
Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte 
15 – 21. април), па ове године није било излагача 
грађевинских машина и опреме под ведрим небом. 
Овогодишња новина на Сајму грађевинарства је 
била – унапређен систем регистровања послов
них посетилаца преко регистрационог портала, 
као и могућност заказивања B2B састанака са из
лагачима. Процена организатора да ће 39. SEEBBE 
посетити више од 50.000 људи, пре свих стручна 
јавност, али и широка публика, тешко да ће бити 
остварена, ако је судити по првом, али и три 
следећа дана. Иначе, и ове је године настављена 
акција „Обојимо зелено“, у којој су видно били 
означени произвођачи и неимари који посебну 
пажњу поклањају начину изградње и коришћења 
објеката, који користе обновљиве изворе енергије 
и брину о енергетској ефикасности.

Најзначајније признање Београдског сајма, 
Нова визура, ове године су добили: КЕРАМИ
КА КАЊИЖА из Кањиже, за подну керамичку 
плочицу “STONEMIX” 25x50,  ВАДЕЛ из Београ
да за рељефну плочу “Ј2”, БРАБО из Београда – 
Вранића за кровни прозор “EUROLINE 78x118 
ELN 7/11”, БАНЕ из Суботице, за купатилски 
намештај “MILANO 120” и МЕТАЛПРОДУКТ из 
Смедеревске Паланке за линију за профилисање 
фасадног лима “МП 417”.

Друга награда по значају Специјално признање 
овога пута припало је: ПОЛЕТ ИКГ  Нови Бечеј 
за фалцовани цреп од глине “GLINEX TREND”, 
ЕНТЕРИЈЕР ЈАНКОВИЋ   Нови Сад за зидни 
једнокрилни дрво алуминијум прозор “J DIAL 90”, 

На За гре бач ком ве ле сај му су од 9. до 13 апри ла одр
жа не три ме ђу на род не из ло жбе не ма ни фе ста ци је: 55. са
јам ма ле при вре де – Обрт ни штво,  37. сајам грађења и 
опремања – Градитељство  и 22.  сај ам  грејања, хлађе ња,  
к ли м ати зације  и обр аде питких  вода –  Ин те рклима.  Сва  
три интерн ац ионална  сајма им ала су  ук упно 198 и злагача  
и з Хрва тске и 1 2 држава  А фрике и  Е вр оп е – Ма рок о, 
Ауст рија, Б ел гија, Ч еш ка , Данска,  Ит алија,   Ма ке дон ија, 
 Немачк а, Пољ ска , Србија, Сло ве нија и Шв ај царска.  

Међ унаро дн и саја м мале при вреде –  55.  О бртништ во,  
највећи  је  п ос ловни  догађа ј малих  и  с редњих при вредни
ка у Хрват ск о ј.  З ахваљу јући свој ој ду гој  тр адициј и ов ај 
сај ам  постао  ј е  не заобил азно  место  и врем е ин тензив

них  п ословних сусре та прои звођача, послов ни х људи  
и  директн их по трошача у овој области. Сајам се и ове 
године одржава уз пуну помоћ  Хрватске привредне ко
море и Министарства малих и средњих предузећа, док 
је “земља партнер” овога пута била Краљевина Мароко 
која се први пут представила и посетиоце упознала са 
својом културом, обичајима и занатима. У оквиру ове 
манифестације одржан је и округли сто “Енергетска ефи
касност и улога енергетских грађевинских фирми“ на 
коме је разговарано о сарадњи струке и извођача радова. 
Наиме, у Хрватској је само пет одсто зграда енергетски 
ефикасно. Намера је била  спојити и удружити извођаче 
радова који суделују у разним фазама изградње објеката  
са произвођачима енергије из обновљивих извора.

37. Градитељство, сајам грађења и опремања, 
последњих се година потврђује као најзначајнији послов
ни догађај грађевинске струке у Хрватској и региону јер на 
једном месту окупља водеће домаће и светске произвођаче 

грађевинског материјала, опреме и механизације, као и 
многобројне пословне људе. 

22. Интерклима  међународни сајам грејања, хлађења, 
климатизације и обраде питких вода (реч је о бијеналној 
манифестацији која се одржава у континуитету од 1969. 
године) изазива највећи стручну и професионалну позор
ност у региону. Наиме, климатске промене због глобалног 
загревања, и све чешћи екстремни временски услови, са 
једне стране, и убрзани пораст светске популације и тежња 
за што квалитетнијим животним условима с друге стране, 
довели су, поготово у развијенијим земљама, до великог 
пораста потрошње енергије за грејање и  климатизацију и 
потребе за питком водом. Резултат је све мање јефтиних 
и свима доступних природних ресурса енергије и питке 
воде. Стога одрживи развој и у овом сектору стално захте
ва непрекидно проналажење нових решења, усавршавање 
постојећих и хитну имплементацију све штедљивијих 
технологија, опреме и материјала у подручју грејања, 
климатизације, вентилације и обраде питких вода. И 
управо тим темама бавила се и овогодишња Интеркли
ма кроз Међународни симпозијум о грејању, хлађењу и 
климатизацији који је реализован у четири дела: научни 
 који се одржава под називом Дан Франа Бошњаковића, 
у част прослављеном научнику из подручја техничке 
термодинамике који је светску славу стекао као дирек
тор института у Брануншвајгу и Штутгарту ( 8 радова), 
11. Конференцију о термографији (6 радова), стручни 
 на којем су изношена искуства и сазнања (9 радова) и 
презентациони (7 фирми). Скупу  је присуствовало око 
90 научних радника, дипломираних инжењера, односно 

стручњака и поштоваоца из об
ласти термотехнике и термоенер
гетике. Скупу су поред домаћих 
стручњака из ове области прису
ствовали представници Турске, 
Словеније и Србије.

Научни део се бавио нуме
ричким и аналитичким при

ступом моделирању преноса топлоте, припреми на
предних грађевинских технологија и савремених 
грађевинских материјала за смањење топлотних губи
така зграда, могућности употребе обновљивих извора 
енергије.... У оквиру 11. Конференције о термографији 
говорило се о примени и могућностима те бескон
тактне методе мерења у подручјима контроле квали
тета и оцени енергетске ефикасности грађевинских 
склопова и елемената узимајући у обзир најновију 
европску и домаћу регулативу. Стручни део био је 
посвећен практичним решењима код градње објеката 
са рационалном потрошњом енергије и одговарајућим 
аспектима енергетске ефикасности у градњи објеката. 
Обухваћена је актуелна проблематика везана за ев
ропске директиве и најновије хрватске техничке регу
лативе, у чијем тумачењу често долази до неспоразума 
и погрешних поставки.

                                                                           Јован Милић 

Мањак учесника, вишак квалитетаТри ме ђу на род на сај ма – Ин тер кли ма, 
Обрт ни штво и Гра ди тељ ство

За покретање српског грађевинарства неопходне су радикалне мере 
– за почетак је музицирано на ручној тестери на отварању 39. SEEBBE
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ТРАГОМ ДОГАЂАЈА ТРАГОМ ДОГАЂАЈА

Занатска радња „ДРВОДЕКОР“ –  Грделица, за 
двоструки термо прозор у футеру “Сибирски про
зор”, VELUX SRBIJA  Београд, за термо плисирану 
ролетну “FHC”, SHIEDEL –  Београд, за “MULTI” 
LAS димњачки систем, Самостална производно
трговинска радња „МИЛМАРК“ – Младеновац, за 
лабораторијску мешалицу и шпанска ORONA за 
електрични лифт модел 6011 3G – RENOVA.

Овогодишњи жири за иновативне продукте и 
технологије имао је пуне руке посла, а чинили су га 
петоро професора Београдског универзитета и пред
ставник Привредне коморе Србије. Жиријем је пред
седавала проф. др Александра Крстић Фурунџић, са 
Архитектонског факултета, а чланови су били проф. 
др Срђан Бошњак, Машински факултет, проф. др 
Радослав Алексић, Технолошкометалуршки факул
тет, др Дејан Маринковић, Грађевински факултет и 
March Марина Вукићевић из ПКСа.

Удружење за тржишне комуникације Србије 
(УЕПС) је на 39. SEEBBE 2013. доделило три врсте  

признања за промотивни наступ излагача за успе
шан промотивни наступ – Дипломе, Специјална 
признања и Гран при.

Највеће сајамско признање – Гран при равно
правно су поделили ПотисјеКањижа АД члан 
групе Tondach i Henkel Adhesive Technologies.

Друго по значају признање  Специјално 
признање за  целовит и корпоративно обједињен 
промотивни наступ припало је Елвиал Адванцед 
Алуминиум Сyстемс.

Дипломе за успешан сајамски наступ доби
ли су: Кингспан и Дуцо из Београда, Керамика 
Кањижа, Пан цомерце из Пожеге, Домтера из 
Ивањице и Геберит Интернатионал, представ
ништво за Србију и Црну Гору. 

39. SEEBBE посетило је преко 900 чланова ИКС 
којима су обезбеђене бесплатне улазнице за које 
је издвојено више од 315.000 динара

Радован Радовић

Инжењерска комора Србије од 2005. године ре
довни је учесник пратећег програма Београдског 
сајма грађевинарства, понекад самостално, чешће у 
сарадњи са другим струковним/грађевинским саве
зима, удружењима,... На 39. СЕЕББЕу ИКС је била 
гост/суорганизатор са Удружењем грађевинских 
инжењера Србије (УГИС). Пред више од стотину 
присутних (чланова ИКС и УГИС, али и неколико 
десетина студената Универзитета Унион), слобод
но можемо тврдити да је ово била најбоље посећен 
догађај комплетног пратећег програма овогодишњег 
Сајма грађевинарства. 

Дан Удружења грађевинских инжењера Србије, 
среда 18. април, отворио је академик Слободан 
Отовић, председник УГИСа, и најавио да ће скуп 
имати три целине и да ће га водити, поред њега, и 
Глигор Обреновић, председник Надзорног одбо
ра ИКС.  Уследило је кратко поздравно обраћање 
присутнима Милована Главоњића, председника 
Инжењерске коморе Србије, после чега је скуп по
чео са радом. 

У првој целини о програмским делатностима и 
плановима рада за 2013. годину УГИСа и ИКСа 
говорили су Војислав Поповић и Глигор Обреновић.

“Удружење грађевинских инжењера Србије ин
тензивно наставља колективно учлањивање но
вих чланова и до сада смо учланили 61 фирму и 33 
заједнице грађевинских и геодетских школа и 33 
извођача суве градње”, рекао је Поповић и нагласио 
добру сарадњу са Инжењерском комором од које 
је  добијена материјална помоћ пошто Удружење 
нема никаквих средстава. “Радимо аматерски и во
лонтерски, али веома стручно и предано. Тренутно 
реализујемо три програма: перманентно образовање 
кадрова у грађевинарству, затим, ревитализација 
лифтова у Београду и Србији и енергетска ефикас
ност старих стамбених зграда. Ове ћемо године 
организовати две стручне презентације од којих 
издвајам монографију “Југославија на техничком 
пољу 1919 – 1929” (мало се зна да је Краљевина 
Југославија између два светска рата била највеће гра
дилиште светско). Планирамо организовање већег 
броја стручних тема за рад на иновативним програ
мима у грађевинарству. Настављамо и са сарадњом 
са бројним струковним и стручним организацијама 
у циљу јачања струке, а по већ створеној традицији 
крајем године објавићемо УГИСов “Кален
дар 2014” са представљањем најбољих фирми у 
грађевинарству”.

О Плану и програму рада ИКС у 2013. години ис
црпно је говорио Глигор Обреновић, заправо, прире
дио је получасовну пауер презентацију, али пошто у 
овом броју “Гласника” као специјални додатак доно
симо тај документ, о њему нећемо ништа више рећи. 

Друга целина скупа имала је само једног говорника, 
академика др Слободана Отовића са темом – “Ново
сти са Сајма грађевинарства 2013. у Београду”. До
брих 40 минута говорник је држао пажњу присутних 
маркирајући производе и програме, односно, фирме 

које неизоставно морају да погледају како би употпу
нили своја знања и искуства. Посебно су биле корисне 
информације везане за програме и производе фирми 
којих нема на 39. СЕЕББЕ, од којих већи број више 
и не постоји. Да изванредно познаје стање у српској 
грађевинској индустрији академик Отовић је презен
тирао на следећи начин: говорећи о фирми “Брабо” и 
њеним изванредним кровним прозорима, најавио је 
да ће добити највеће сајамско признање за иновацију 
– “Нову визуру”, што се дан касније и догодило.

Последња целина на Дану УГИСа и ИКСа 
биле су промоције и презентације изванредних 
домаћих (мање) и иностраних компанија: Примена 
система СИКА програма при грађењу савремених 
грађевинских објеката; Системи за грађење фир
ме “Исомат”; Новости из грађевинских материјала 
– програм “Фатрафол”, Чешка Република – Драун 
– 3, нови хидроизолациони системи; Нови програм 
за дренажу фирме “МАCCАFЕRRI” – Италија – 
“TERRA DRAIN” гео композит, иновативно решење 
за високоградњу са специјалном наменом за приме
ну у зеленој градњи; Грађење разноврсних објеката у 
Србији применом нових решења “ПЕРИ” оплата.

Радош О. Драгутиновић

Са вез гра ђе вин ских ин же ње ра и 
тех ни ча ра Ср би је (СГИТС) имао је, 
као и прет ход них го ди на, свој Дан на 
39. SE EB BE ко ји је ис ко ри стио да по
кре не две  ини ци ја ти ве – ор га ни зо ва
ње Тре ће кон фе рен ци је гра ђе ви на ра 
Ср би је и фор ми ра ње Гра ђе вин ско 
ин ду стриј ске ко мо ре Ср би је у скла
ду са из ме на ма За ко на о при вред ним 
ко мо ра ма. Као ре лак са ци ја по сле за
и ста “те шких те ма и ди ле ма” ве за них 
за прет ход на пи та ња, усле ди ла су че
ти ри из у зет но за ни мљи ве и ква ли
тет не пре зен та ци је: о по крет ној ха ли 
као рад ној сре ди ни на ли цу ме ста, 
но вом же ле знич ко друм ском “Же же
љо вом мо сту” пре ко Ду на ва у Но вом 
са ду, но во и за шлој књи зи “Спрег ну те 
кон струк ци је у прак си” из да ва ча ча
со пи са „Из град ња“ и ак ту ел ном ста
њу и ци глар ској ин ду стри ји.  

У увод ној те ми, пред сед ник 
СГИТС Ан ђел ко Ко ва че вић, под
се тио је да су до са да одр жа не две 
кон фе рен ци је гра ђе ви на ра, обе у 
ор га ни за ци ји Са ве за гра ђе вин ских 
ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је, и то: 
пр ва,  1994. а ба ви ла се гра ђе ви на ри
ма Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, и 
дру га ко ја је одр жа на де сет го ди на 
ка сни је 2004. го ди не, и да ка ко, опет 
се ба ви ла про бле ми ма/раз во јем гра
ђе ви нар ства, са мо ово га пу та Др жав
не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре, што 
зна чи да би тек тре ћа у фо кус ин те
ре со ва ња ста ви ла срп ске не и ма ре. 

По сле из ла га ња Ан ђел ка Ко ва че ви ћа, 
Уро ша Ба ња ни на, Ве ли бо ра Пе ци је, 
мр Пе ре Мр гу да, Алек сан дра По по
ви ћа, Бра ни сла ва Во ји но ви ћа и Јо вa 
Сми ља ни ћа јед но гла сно је за кљу че но 
да је нео п ход но да се до кра ја го ди не 
одр жи “Тре ћа кон фе рен ци ја гра ђе
ви на ра Ср би је – до при нос ре а фир
ма ци ји гра ђе вин ске при вре де” као и 
да се ини ци ра осни ва ње Гра ђе вин ске 
ко мо ре Ср би је. Већ у до ла зе ћим не
де ља ма СГИТС ће фор ми ра ти ини
ци ја тив не од бо ре и рад не гру пе ко је 
ће ин тен зив но ра ди ти на ре а ли за ци
ји ових за да та ка. 

Пре зен та ци је су би ле иузет но за
ни мљи ве и иза зва ле су по себ ну па
жњу. Пр во је мр Бо рис Га гић из Ин
сти ту та за ма те ри ја ле и кон струк ци је 
Гра ђе вин ског фа кул та та у Бе о гра ду 
пред ста вио “По крет ну ха лу као рад
ну сре ди ну за мон та жу кон струк
ци ја in si tu”, чи ји је аутор за јед но са  
Све ти сла вом Син ђе ли ћем, до а је ном 
ме ђу срп ским не и ма ри ма и чла
ном Скуп шти не Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је. Ина че овај ре а ли зо ва ни 
про је кат до био је го ди шњу на гра ду 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је за 2012. 
го ди ну. 

По себ но атрак тив на би ла је пре
зен та ци ја про јек та “Но вог же ле знич
ко–друм ског мо ста пре ко Ду на ва у 
Но вом са ду – глав ни про је кат и ста ње 
ра до ва” ко ју је имао Алек сан дар Бо јо
вић, од го вор ни про јек тант кон струк
ци је мо ста. Тре ћа пре зен та ци ја би ла 
је по све ће на књи зи “Спрег ну те кон
струк ци је у прак си” ауто ра Ми ро сла
ва Де бељ ко ви ћа, а про мо те ри су би ли 
Ми лош Де бељ ко вић, уред ник из да ња, 
и мр Бран ко Бо јо вић, глав ни уред ник 
ча со пи са “Из град ња”, из да вач књи ге. 
По след ња пре зен та ци ја би ла је по
све ће на “Ак ту ел ном ста њу у ци глар
ској ин ду стри ји – ка ко асор ти ма ном 
и ква ли т е том про из во да од го во ри ти 
по тре ба ма тр жи шта” чи ји је аутор 
био др Зо ран Бач ка лић из но во бе чеј
ског “По ле та” чла на Ne xe гру пе.

Милован Пауновић

Тре ћа Кон фе рен ци ја гр ађе ви на ра и Гра ђе вин ско 
ин ду стриј ска ко мо ра

Заједнички наступ УГИС и ИКС

Најпосећенија пратећа манифестација 39. SEEBBE била је заједнички 
организован скуп ИКС и УГИС – Глигор Обреновић, председник НО 
Коморе и др Слободан Отовић, председник Удружења грађевинских 
инжењера Србије

Савез грађевинских инжењера и техни
чара види излаз из тешкоћа – Анђелко 
Ковачевић и Урош Бањанин челници СГИТС
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Осма Бе о град ска ин тер на ци о нал
на не де ља ар хи тек ту ре (8. БИ НА) 
има ла је те му  “Раз от кри ва ње ар хи
тек ту ре” и у ово го ди шњем из да њу 
тра ја ла је две не де ље – од 18. до 30. 
апри ла. У истом ду ху је би ло и све ча
но отво ре ње – по че ло је  у Кул тур ном 
цен тру Бе о гра да у 19 са ти на ко ме је 
На да Ву ко вић, сту дент ки ња пр ве го
ди не Ар хи тек тон ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, по де ли ла са оку пље ни ма 
сво је ста во ве и емо ци је о ар хи тек
ту ри, на кон че га је на сту пи ла гру па 
“Грубб”, а на ста ви ло се у Фран цу ском 
ин сти ту ту из ло жбом “Реар хи тек
ту ра” ко ја пред ста вља пре зен та ци ју 
про је ка та 15 европ ских аген ци ја ко је 
ути чу на раз вој европ ских ме тро по
ла, а по ти че из па ри ског Па ви љо на 
Ар се нал. Ин же њер ска ко мо ра Ср би
је има ла је част да и ове го ди не бу де 
спон зор Бе о град ске ин тер на ци о нал

не не де ље ар хи тек ту ре, за јед но са 
Гра дом Бе о гра дом и Ми ни стар ством 
кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма
ци о ног дру штва Ре пу бли ке Ср би је.

Про грам 8. БИ НЕ био је кон ци
пи ран та ко да је об у хва тио го сту
ју ће из ло жбе и пре да ва ња до ма ћих 
и ино стра них струч ња ка. То ком 13 
да на тра ја ња ове ме ђу на род не ма ни
фе ста ци је, струч на и на уч на за јед ни
ца, али и сва ко ли ка јав ност има ло је 
при ли ку да ви ди и при су ству је на го
то во сто ти ну до га ђа ја – од из ло жби, 
ра ди о ни ца, пре да ва ња, пре ко де чи
јих игра ри ја, до про мо ци ја књи га, 
ви део ин ста ла ци ја и шет њи по „бе
лом гра ду“ и оби ла ску нај зна чај них 
згра да, пар ко ва, кул тур них уста но ва. 
Сва та евент си ле си ја одр жа ва ла се 
ди љем Бе о гра да  Кул тур ном цен тру 
Бе о гра да, на Ар хи тек тон ском фа кул
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, у Деч

јем кул тур ном цен тру, Фран цу ском 
ин сти ту ту у Ср би ји, Му зе ју са вре ме
не умет но сти и НИ ТЕА из ло жбе ном 
са ло ну.

Из ло жба у Фран цу ском ин сти ту ту 
у Ср би ји под име ном  Ре–ар хи тек ту
ра, па ри ског Па вил лон Ар се нал, пред
ста вља про јек те пет на ест европ ских 
аген ци ја ко је ути чу на раз вој европ
ских ме тро по ла. Три де сет пред ста
вље них про је ка та, при ка за них у раз
ли чи тим фа за ма кон цеп ци је, опи су ју 
све фа зе про јек та, од на руџ бе, пре ко 
ис тра жи ва ња, до ре а ли за ци је. По ред 
па ноа са про јек ти ма, на из ло жби су 
би ли пред ста вље ни ви деора до ви 
ко ји илу стру ју по ме ну те про це се. 
У Кул тур ном цен тру Бе о гра да пред
ста вље но је шест из ло жби са ра зно
вр сним те ма ма. У Га ле ри ји Под ро ом 
при ка за на је мул ти ме ди јал на ин ста
ла ци ја ауто ра Ел ке Кра сни и Да ви да 

раз от кри ва ње (ре) ар хи тек ту ре

„Национално удружење „Српске куће“ ос
новано је због очувања српске градитељске 
традиције и веома смо задовољни што је Бе
оградски сајам препознао значај наших ак
тивности“, каже Славољуб Закић, генерални 
секретар Националног удружења. Удружење 
се бави очувањем и унапређењем образовне 
и културне баштине српских домаћинстава и 
кућа, кроз упознавање, проучавање и примену 
искустава народног градитељства у савреме
ном пројектовању и изградњи. На Сајму смо, 
кроз графике и фотографије, представили ра
дове/куће најзначајнијих аутора који су обе
лежили српско градитељство. Поред тога орга
низовли смо и два предавања која су одржали 
стручњаци за ову област архитекта мр Бран
ко Бојовић, који је говорио о градитељском 
наслеђу овог подбебља, односно, простора и 
подручја у којима су Срби живели, у последњих 
неколико векова, са посебним освртом на 
дело генијалног неимара професора Божи
дара Петровића (1922 – 2012), односно, архи
тект мр Тихомир Обрадовић, који је говорио 
о односу градитељске традиције и савременог 
пројектовања и грађења.

Под насловом је „Народ гради, а ми учи
мо“, другог дана 39. Међународног сајма 
грађевинарства у Београду, специјалиста мр  
Тихомир Обрадовић, дипл. инж. арх. одржао 
презентацију у на галерији хале 4. Пред неве
ликим бројем слушалаца овај познавалац на

родног градитељства је  неуобичајено говорио 
о односу градитељске традиције и савремене 
градитељске праксе. У краћем уводу осврнуо 
се на познате „типологије“ кућа на просторима 
Србије (Дероко, Којић), климатских услова и 
материјала, и кретања градитељских дружина. 
У наставку пореди  примере прелазних просто
ра (тераса и тремова) на савременим кућама 
са изабраним бисерима народне архитектуре. 
Кроз истовремени приказ по једне градске 
куће 19. и 21. века, обраде зидова ломљеном 
керамиком (поређење примера из Шпаније 20. 
века и куће из 19. века у Источној Србији) и  
конструктивног система армирано бетонског 
скелета (Корбизије) и дрвеног бондрука тра
диционалне куће у долини Мораве предавач 
сугестивно показује колико се принципа и 
елемената савремене архитектуре одавно сад
ржи у пребогатој ризници градитељских об
лика нашег поднебља. Закључак је поткрепљен 
антромометријском анализом фреско фигу
ре из Дечана (Ђ.Петровић) и тродимензио
нално модуларном анализом конака мана
стира Никоље самог аутора. Завршна порука 
ове презентације је да је наша градитељска 
традиција и даље жива, (мада тренутно не
препозната од  савремене школе, теорије па и 
градитељске праксе), за шта је најочитији при
мер дело недавно преминулог професора Бо
жидара Петровића.   

                                                                        Р. Радовић

Бер жеа под на зи вом Ле Кор би зје о во 
ре О РИ ЈЕН Ти са но пу то ва ње, 1911–
2011. Ви зу ел ни умет ник Да вид Бер же 
и ку сто ски ња Ел ке Кра сни ода бра ли 
су пет гра до ва: Ати ну, Бе о град, Ис
тан бул, Рим и Беч, ко ји су би ли део 
пр во бит не Кор би зје о ве ту ре, као по
чет не тач ке ур ба ни стич ког ис тра жи
вач ког про це са. Ви деоин ста ла ци ја 
ко ја је има ла за циљ да ни зом крат
ких до ку мен тар них фил мо ва по ка же 
пре сек ар хи тек тон ске прак се у Сло
ве ни ји, Но ва сло ве нач ка ар хи тек ту
ра, ауто ра Да ми ра Ко ва чи ћа, би ла је 
из ло же на у Ли ков ној га ле ри ји. Из ло
жба фо то гра фи ја ОкО гра да, ауто ра 
Дра га на Ку јун џи ћа и Жељ ка Ша фа ра 
из Асо ци ја ци је фо то граф ских ауто
ра, јед на од нај за ни мљи ви јих на ово
го ди шњој БИ НИ одр жа на је у Га ле
ри ји Арт гет. Ин ста ла ци је Не ви дљи ви 
гра до ви сту де на та док тор ских сту ди
ја Де парт ма на за ар хи тек ту ру Фа кул
те та тех нич ких на у ка у Но вом Са ду, 
под мен тор ством Је ле не То до ро вић,  
по ста вље ни су у ПОПУП про сто ру. 
Ин спи ри са на де лом Не ви дљи ви гра
до ви, чу ве ног ита ли јан ског књи жев
ни ка Ита ла Кал ви на, ова из ло жба ма
ке та гра до ва пред ста вља про стор но 
и кре а тив но ис тра жи ва ње по и ма ња 
гра нич ног про сто ра у књи жев но сти. 
У фо а јеу Дво ра не Кул тур ног цен тра 
при ка за на је Пра те ћа из ло жба Бал
кан ске кон фе рен ци је ар хи те ка та. 
Ин ста ла ци ја БИ НА#13 ауто ра Бо ри
са Ја ко вље ви ћа и Ми ли це Јев то вић 
у ор га ни за ци ји Фа кул те та за умет
ност и ди зајн, Уни вер зи тет Ме га

тренд, би ла је по ста вље на на Пла тоу 
ис пред Кул тур ног цен тра Бе о гра да.  
На Ар хи тек тон ском фа кул те ту Уни
вер зи те та у Бе о гра ду, би ле су при ка
за не две из ло жбе са мно га зна чај них 
оства ре ња и ауто ра мо дер не ар хи
тек ту ре у Ср би ји: Пе де сет обје ка
та мо дер не Ни ша, од 1930. до 1970, 
ауто ра Алек сан дра Ке ко ви ћа, и из
ло жба у ор га ни за ци ји До.цо.мо.мо. 
Ср би ја – Са вре ме на ар хи тек ту ра: 
Мо дер ни зам у Ср би ји, сту де на та пр
ве го ди не ди плом ских ака дем ских 
сту ди ја ма стер 2010/11. Ар хи тек
тон ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, у окви ру из бор ног пред
ме та Са вре ме на ар хи тек ту ра: Мо
дер ни зам у Ср би ји ко јим је ру ко во
ди ла проф. др Љи ља на Бла го је вић. 
У из ло жбе ном са ло ну НИ ТЕА, на 
Из ло жби ми ни ја ту ра сто ли ца му
зе ја Ви тра де сигн, 100 кла си ка: 
Сто ли це ко је има ју сво је ме сто у 
исто ри ји, при ка за на је јед на од нај
зна чај ни јих и нај за ни мљи ви јих ко
лек ци ја тог је дин стве ног му зе ја. Ко
лек ци ја ми ни ја ту ра сто ли ца са др жи 
100 кла си ка – сто ти ну сто ли ца ко је 
су обе ле жи ле про из вод њу на ме шта ја 
у два ве ка, од 1850. до 1990. го ди не. 
Из ло жбу је пра ти ла се ри ја пре да ва ња 
ко ја су раз ма тра ла те ма ти ку раз от
кри ва ња ар хи тек ту ре. По себ ни го сти 
из ино стран ства – Шо еј Ши ге ма цу из 
сту ди ја ОМА (САД) и Волф Прикс 
из би роа КО ОП ХИ МЕЛБ(Л)АУ из 
Аустри је – одр жа ли су пре да ва ња на 
Ар хи тек тон ском фа кул те ту БУ.

Три би ну по све ће ну бу ду ћем трет

ма ну ком плек са Ге не рал шта ба, на 
ко јој су осве тли ли ис ку ства ре кон
струк ци је обје ка та мо дер ног до ба у 
Евро пи и САД с ци љем да се са гле да
ју мо гућ но сти об но ве нај им по зант
ни јег де ла Ни ко ле До бро ви ћа, во ди
ла је мо де ра тор Та ња Да мља но вић.  
Као и сва ке го ди не БИ НА је ор га
ни зо ва ла из ло жбу на ко јој се при
ка за ни на гра ђе ни ра до ви, као и из
ло жбу на ко јој се при ка зу ју ра до ви 
са ар хи тек тон ских и ур ба ни стич
ких кон кур са из прет ход не го ди
не Го ди шње на гра де за ар хи тек ту ру 
и Ар хи тек тон ски и ур ба ни стич ки 
кон кур си у ПОПУП про сто ру. Ми
ле ни ја и Дар ко Ма ру шић одр жа ли 
су, у Га ле ри ји Арт гет,  пре да ва ње о 
свом ар хи тек тон ском опу су. Те ма 
пре да ва ња је би ла   про ми шља ње 
ар хи тек ту ре у про це су на ста ја ња.  
Спе ци јал ни до га ђај ове го ди не пред
ста вљао је УИА Ре ги он 2 – Бал кан ска 
кон фе рен ци ја ар хи те ка та, у ор га ни
за ци ји Удру же ња ар хи те ка та Ср би је 
и Ар хи тек тон ског фа кул те та Уни вер
зи те та у Бе о гра ду. Бал кан ска кон фе
рен ци ја ар хи те ка та је ме ђу на род на 
плат фор ма за по ве зи ва ње ар хи тек
та и ар хи тек тон ских ор га ни за ци ја 
из бал кан ских зе ма ља под ру ко вод
ством ор га ни за ци је УИА Ре ги он 2. 
Те ма Бал кан ске кон фе рен ци је ар
хи те ка та 2013 је зна чај ар хи тек ту ре. 
По себ ни БИ НИН про грам био је 
по све ћен пред ста вља њу про јек та 
Ур ба ни ин ку ба тор Бе о град – Са ва
ма ла: Пре по род град ске че твр ти, у 
ор га ни за ци ји Ге те ин сти ту та у Бе
о гра ду. Озна ку По се бан БИ НИН 
про грам има ла је Лет ња шко ла ар
хи тек ту ре у Пет ни ци и њен При
руч ник за при руч ник и ин тер
нет плат фор ме По ли гон Ро тор.  
БИ НА шет ње кроз ар хи тек ту ру је
дан су од нај по се ће ни јих до га ђа ја 
Не де ље ар хи тек ту ре и пред ста вља ју 
струч на те мат ска во ђе ња за ин те ре
со ва них по се ти ла ца кроз јед но но во 
ис ку ство пер цеп ци је гра да. Не ке од 
ово го ди шњих шет њи би ле су: Ар
хи тек ту ра и вој ска, Сав ске оба ле и 
оно што их спа ја, Тај не Бе о гра да, Се
це си ја у Бе о гра ду, Ја сам Бе о гра ђа
нин, Но ви по глед на Но ви Бе о град. 
Ово го ди шњу Бе о град ску ин тер на ци
о нал ну не де љу ар хи тек ту ре ор га ни
зо ва ли су: Кул тур ни цен тар Бе о гра да 
и Дру штво ар хи те ка та Бе о гра да, уз 
су ор га ни за ци ју Ар хи тек тон ског фа
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и 
Цен тра за про мо ци ју на у ке Ср би је.

                                    Сло бо дан Ку ју џић

Народ гради, а ми учимо

Осма Београдска интернационална недеља архотектуре отворена је у Културном 
центру Београда по систему мало напољу, више унутра
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КРУпАН плАН

СЛОБОДАН  ЈОВАНОВИЋ

О то ме се и до са да во ди ло ра чу на у Ин же њер
ској ко мо ри Ср би је, а та ко ће би ти и убу ду ће с 
об зи ром да је 1. фе бру а ра 2013. го ди не име но ва
на сед мо чла на Ко ми си је за при пре му за кон ске и 
дру ге ре гу ла ти ве ко ју са чи ња ва ју тро ји ца гра ђе ви
на ца, дво је ар хи те ка та и по је дан ма ши нац и про
стор ни пла нер. Пред сед ник је Урош Ба ња нин, док 
су чла но ви чла но ви Ја сми на Жи ва нов, проф. др 
Ми ли сав Дам ња но вић, проф. др Ми ло рад Тер зић, 
Ра дој ко Об ра до вић, Ра де Об ра до вић и мр Ђор ђе 
Ми лић, а се кре тар Ана Жде ро, са рад ник за прав не 
по сло ве у Ко мо ри. Ко ми си ја је осно ва на од лу ком 
УО ИКС, а за пред сед ни ка је име но ван ни ма ло 
слу чај но Урош Ба ња нин дипл. грађ. инж. не са мо 
због зна ња и ис ку ства у стру ци, не го и за то што је 
оба вљао ду жност ми ни ста ра гра ђе ви нар ста и ур
ба ни зма у ка би не ти ма – др Ра до ма на Бо жо ви ћа и 
Ни ко ле Ша и но ви ћа, од де цем бра 1991. до фе бру
а ра 1993. го ди не. Ко ми си ја за при пре му за кон ске 
и дру ге ре гу ла ти ве до не ла је план и про грам ра да, 
али и ор га ни зо ва ла пр ве ак ци је и ак тив но сти, што 
је био по вод за раз го вор са Уро шем Ба ња ни ном и 
из пр ве ру ке чу је мо шта ће и ка ко Ко ми си ја ра ди ти 
у до ла зе ћим не де ља ма и ме се ци ма.

„Те шко је про на ћи не ку дру гу реч до ха ос, ка да 
је реч о про пи си ма у Ср би ји – шта ва жи, шта не 
ва жи из на след ства оне ве ли ке Ју го сла ви је, шта 
је уса гла ше но са про пи си ма ЕУ, ко јим тем пом то 
иде, мо же мо ли то сти за ти, на ко ји на чин мо же
мо оспо со бља ва ти ко ле ге да мо гу ра ди ти и ван 
гра ни ца ове зе мље“, ре као је на по чет ку раз го во
ра Урош Ба ња нин. „Као што се зна, ла не су Евро
ко до ви по ста ли у Евро пи за вр ше на ствар! То су 
стан дар ди или нор ме, Европ ске нор ме, ко је сад не 
мо же те, јед но став но, пре не ти у не ку зе мљу. То су 
основ ни прин ци пи, основ на на че ла ко ја мо ра те 
по што ва ти код про јек то ва ња и из град ње обје ка
та као што су ме ха нич ке от пор ност и ста бил ност 
кон струк ци ја, без бед ност у слу ча ју по жа ра, за
шти та од бу ке, еко но мич но ко ри шће ње енер ги
је, за шти та жи вот не сре ди не, жи во та и здра вља 
љу ди и жи во ти ња, одр жи ва упо тре ба при род них 
ре сур са. Европ ска еко ном ска ко ми си ја на осно ву 
са ве та, за кљу ча ка, од лу ка, и ди рек ти ва, ка ко то 
они зо ву у ЕУ, до не ла је сво је пре по ру ке и од ре
ђе не стан дар де ко ји ва же у зе мља ма ЕУ. Од мах да 
ка жем, да се у Ср би ји на овим пи та њи ма ин тен

зив но ра ди, али и да нас оче ку је још ја ко мно го 
по сло ва, ка ко би ти стан дар ди по ста ли део сва ко
днев не ин же њер ске прак се“.

ка ко сте ор га ни зо вао рад ко ми си је за при пре му за кон ске 
и дру ге ре гу ла ти ве?

„Под руч је на шег ра да је ве о ма ши ро ко и Ко ми
си ја, ње них сед мо ро чла но ва, не мо же са мо стал но 
да га по кри је, па смо се до го во ри ли да сва ки члан 
Ко ми си ја, сход но сво јим ин те ре со ва њи ма, афи
ни те ти ма и про фе си о нал ној во ка ци ји, узме јед ну 
област, чи јим ра дом ће ко ор ди ни ра ти. Већ смо по
сти гли на чел ни до го вор са на шим ре сор ним ми ни
стар ством (Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства и ур ба
ни зма МГУ) око уса гла ше ног де ло ва ња. И то је 
ја ко ва жно, да јед ном већ и стру ка до ђе у по зи ци ју 
да пред ла же тех нич ка ре ше ња ко ја би се на шла у 
за ко ну. Прав не нор ме, дик ци ју, уса гла ше ност за 
ви шим или ни жим до ку мен ти ма, ка зне не санк ци
је и то ме слич но, ра ди ће прав ни ци, али оно што је 
су шти на, што је срж, то ће ура ди Ко мо ра, од но сно, 
стру ка. На и шли смо на ве о ма до бар од зив у на шем 
Ми ни стар ству и вр ло смо им за хвал ни што је то 
та ко. Ми смо „за су ка ли ру ка ве“ и при хва ти ли се 
по сла“. У то ме пла ни ра мо ин тен зив ну са рад њу са 
на шим ма тич ним сек ци ја ма пла не ра, ур ба ни ста, 

УрОШ бА ЊА НИН, пред Сед НИк кО МИ СИ је зА прИ пре МУ зА кОН Ске И дрУ Ге ре ГУ ЛА ТИ Ве ИкС

Мо ра мо ићи у су срет до га ђа ји ма
Је дан од нај ва жни јих по сло ва за сва ку ор га ни зо ва ну за јед ни цу је 
до но ше ње и при ме на за кон ске регула ти ве, по себ но оне на ни воу 
др жа ве, јер се њи ма ства ра ју усло ви за нор ма лан рад и ак тив ност 
сва ког чла на дру штва и свих ње го вих ор га ни за ци ја

НА ГРА ДЕ  КО МО РЕ

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је до де љу је го ди шње на гра де чла но ви ма Ко мо ре и дру гим ли ци
ма, као при зна ње и сти му ла ци ју за успех и на пре дак у стру ци, и то у три ка те го ри је: 

• за жи вот но де ло

• за из у зет но до стиг ну ће у стру ци из де лат но сти чла но ва Ко мо ре  

• за оства ри ва ње из у зет них ре зул та та на по чет ку струч не ка ри је ре

Пред ло зи кан ди да та за до де лу ових на гра да се мо гу до ста ви ти нај ка сни је до 20. ма ја 2013. 
го ди не, по штом или лич но, на адре су: Ин же њер ска ко мо ра Ср би је, Бу ле вар вој во де Ми ши
ћа 37, II спрат, 11000 Бе о град. 

На гра де Ко мо ре се ла у ре а ти ма до де љу ју на све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња Да на Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је, 14. ју на 2013. го ди не. 

Пра во под но ше ња пред ло га за до де лу на гра да има ју сви ор га ни и те ла Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је, ма тич ни фа кул те ти као и нај ма ње 24 чла но ва Ко мо ре.

Пред лог кан ди да та тре ба ло би да са др жи на зив пред ла га ча са пот пи сом овла шће ног ли ца, 
лич но име кан ди да та, за ни ма ње, го ди не жи во та, ме сто пре би ва ли шта и адре су ста на, и рад
ну би о гра фи ју и оства ре ња у стру ци. Уз пред лог кан ди да та, по треб но је до ста ви ти и из ја ву 
о при хва та њу кан ди да ту ре за до де лу на гра да Ко мо ре.

Де таљ ни је ин фор ма ци је о усло ви ма и по ступ ку пред ла га ња кан ди да та, на ла зе се на Ин тер
нет стра ни ци: http://www.ing ko mo ra.rs/ak ti/, на ко јој су об ја вље ни: Од лу ка о по ступ ку до де
ле на гра да и Пра вил ник о на гра да ма Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

За на гра де ће кон ку ри са ти са мо бла го вре ме не и пот пу не при ја ве кан ди да та.

Да би ком пле тан по сао око до де љи ва ња при зна ња На гра да Ко мо ре за 2013. го ди ну био без 
про бле ма ре а ли зо ван, Управ ни од бор Ин же њер ске ко мо ре Ср би је је на 51. сед ни ци, одр
жа ној 28. мар та 2013. го ди не, до нео од лу ку о обра зо ва њу Ко ми си је за утвр ђи ва ње ис пу ње
но сти усло ва за до де лу на гра да Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, ко ју ће са чи ња ва ти де ве то ро 
чла но ва – Дра го мир Ацо вић, дипл.инж.арх. –пред сед ник и чла но ви – мр Алек сан дар Ву
чи ће вић, дипл.пр.пла нер, Ми ло рад Ми ла ди но вић, дипл.инж.арх., Алек сан дар Авра мо вић, 
дипл.инж.арх., Ра до мир Ри бић, дипл.инж.ел., Та тја на Ђор ђе вић, дипл.грађ.инж., мр Би сер ка 
Шварц, дипл.маш.инж., проф. др Рај ко Ун ча нин, дипл.инж.техн. и проф. др Вој кан Лу ча нин, 
дипл.маш.инж.

Кон курс за го ди шње на гра де  
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik
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КРУпАН плАН КРУпАН плАН

про јек та на та и из во ђа ча ра до ва из свих тех нич ких 
стру ка у окви ру Ко мо ре, ка ко би смо до шли до нај
бо љих ре ше ња.

ка ко ће ко ми си ја ко му ни ци ра ти са ба зом, од но сно, са за-
ин те ре со ва ним чла но ви ма ко мо ре?

„Са вре ме на ин фор ма ци о на тех но ло ги ја нам је 
ство ри ла мо гућ ност да мо же мо не сме та но и јед но
став но ком ни ци ра ти са свим чла но ви ма пре ко по
себ ног „бок са“ на сај ту Ко мо ре ко ји ће мо отво ри ти 
и на ко ји ће мо „ка чи ти“ пред ло ге за ко на, пра вил
ни ка, под за кон ских ака та, ка ко би чла но ви мо гло 
ре а го ва ти не по сред ним пред ло зи ма, при ло зи ма, 
ин тер вен ци ја ма итд..... На тај ће мо на чин ослу
шки ва ти ми шље ње члан ства и у пред ло ге угра ђи
ва ти зна ње и па мет на ших ко ле га. Ве ру јем да ће то 
би ти дра го це но, јер без об зи ра ко ли ко хо ће те да 
не ку јав ну рас пра ву о не ком пред ло гу де мо крат ски 
ор га ни зу је те, то је ја ко те шко из ве сти на јед ном са
стан ку, ску пу, збо ру. Тај „бокс“ ће нам омо гу ћи ти 
да не по сред но ко му ни ци ра мо са члан ством, што 
до са да ни смо има ли. На и ме, кад се до но си не ки 
за кон, он уре ђу је од но се у не кој обла сти људ ског 
жи во та и ра да и не ма те па ме ти ко ја уна пред мо
же да ти нај бо ља ре ше ња, јер је жи вот то ли ко бо гат 
у сво јим ма ни фе ста ци ја ма да га не мо же те јед но
став но „са пе ти“ у  прав не нор ме. У прак си че сто 
има мо до бре за ко не, а ло шу при ме ну. То је озби
љан про блем, по го то ву у зе мља а ма у тран зи ци ји, 
ко је су у жи вој ак тив но сти, про сто, у не ком вре њу, 
у сва ком по гле ду. Ми ће мо сад има ти ту мо гућ ност 
да на не ки на чин пра ти мо при ме ну за ко на, где су и 
ка кви су про бле ми ко ји се ја вља ју, и на осно ву овог 
на шег „бок са“ има ће мо пон де ри са не или оце ње не 
про бле ме ко ји се ко ји се ја вља ју у при ме ни. Ако, 
на при мер, 200ти нак љу ди ука зу је на на про блем 
у не ком чла ну, не ког за ко на, пра вил ни ка, уред бе, 
он да је то по ка зу је где тре ба на не ки на чин ин тер
ве ни са ти. И он да има мо осно ва да пред ла же мо 

из ме ну тог  за ко на, да га до ра ђу
је мо, пре ра ђу је мо, јед но став но 
ре че но – по бољ ша ва мо“. 

да ли су већ фор ми ра не не ке рад не гру-
пе, ана ли зи ра но по сто је ће ста ње, ко ли-
ко је пред ход на ко ми си ја ура ди ла?

Кад смо за по че ли рад, ам
би ци о зно смо ства ри по ста ви
ли, ре клао бих да смо са гле да ли 
сву озбиљ ност (или још ни смо 
све сни че га смо се ухва ти ли у 
ко штац) и пр во смо ура ди ли 
„ин вен тар“ шта је то Ко ми си ја 
пред ход но ура ди ла. У кон так ту 
са на шим Ми ни стар ством смо 
ви де ли шта су то ње го ви при
о ри те ти и на ко ји на чим ми то
ме да при сту пи мо. Де фи ни са ли 
смо, да кле, при о ри те те. Пре све
га, на ја вље не из ме не у за ко но
дав ној обла сти и обла сти гра ђе
вин ског зе мљи шта, пла ни ра ња, 
гра ђе ња. Ви де ли смо да још не
ма мо не ких ва жних под за кон

ских ака та, а са дру ге стра не има мо пра вил ни ке 
ко ји су до не ти та ко дав но да се ви ше ни ко и не се
ћа кад су сту пи ли на сна гу. Зна чи, из вр ши ли смо 
ана ли зу по сто је ћег ста ња и при о ри те та. „Бокс“ 
још ни је отво рен на сај ту, али то сле ди ових да
на. До го во ри ли смо се да сва ки члан Ко ми си је на 
„бок су“, пра ти ти је дан кон кре тан сег мент укуп не 
обла сти ре гу ла ти ве у за ви сно сти од лич них афи
ни те та, да га про у чи и при ре ди ка ко би Ко ми си ја 
мо гла да раз ма тра та пи та ња и да пред у зи ма кон
крет не ме ре, од но сно, пред ла же их на шем Управ
ном од бо ру и да ље Ми ни стар ству. На рав но, да је 
и за пи са ње за ко на и пра вил ни ка, као и за њи хо во 
ис пра вља ње и до ра ђи ва ње, нео п хо ди ни су зна ње и 
па мет. Ми тог зна ња не ма мо до вољ но, по го то ву не 
оног спе ци фич ног зна ња (нпр. пра вил ник за бра не 
и сл.) и за то при пре ма мо рад не гру пе на ших нај е
ми нент ни јих струч ња ка да нам у то ме по мог ну. За
то смо већ ус по ста ви ли кон так те са њи ма ка ко би 
би ле по моћ и парт нер Ко ми си је за при пре му за
кон ске и дру ге ре гу ла ти ве, би ло да је реч о из ра ди 
за ко на или под за кон ских ака та. Не ке рад не гру пе 
ће би ти укљу че не у рад на ак ти ма ко ји су у то ку, да 
се та ствар опо сли до кра ја, док ће дру ге би ти ан
га жо ва не на пот пу но но вим до ку мен ти ма ко ја ће 
ини ци ра ти Ко мо ра, од но сно, ко је пла ни ра на ше 
над ле жно ми ни стар ство. 

да ли ће ко ми си ја и њен „бокс“ на сај ту би ти до вољ но ефи-
ка сни и ефект ни у по пра вља ју, до ра ди за ко на и под за кон-
ских ака та?

Од мах да ка жем да ће мо пот пу но дру га чи је ра
ди ти – не ће мо „трч кра ти“ за до га ђа ји ма, већ ће мо 
им ићи у су срет. По зна та је ствар да кад се на пра ви 
на црт или пред лог, ја ко је те шко би ло шта у ње
му кроз до пу не про ме ни ти. Ту су фор ми ра на ми
шље ња, фор ми ра ни су од но си по је ди них ре ше ња, 
и обич но пред ла га чи ни су спрем ни да  ин тер
ве ни шу. За то смо ре кли – с об зи ром да има мо 

по тен ци јал и зна ње, за струч ни, тех нич ки део за ко на, да 
ми иде мо про ак тив но, да иде мо усу срет то ме. Кон крет но, 
на отва ра њу Сај ма гра ђе ви нар ства ми ни стар Илић је ре
као да оче ку је да ће но ви За кон о пла ни ра њу и из град њу 
то ком ју на  ју ла ући и скуп штин ску про це ду ру, што зна чи 
да ће Ко мо ра, кад је реч о ње го вом струч ном/стру ков ном 
де лу бла го вре ме но по ну ди ти тех нич ка ре ше ња. Ка да је реч 
о не ким пра вил ни ци ма  на ко ји ма рад још ни је за по чет и 
Ми ни стар ству ће до бро до ћи на ше ан га жо ва ње да што пре 
до ђе мо до тих ака та. Ми ће мо за јед но са њи ма де фи ни са ти 
при при те те, ка ко би смо на шу ди на ми му из ра де тих под за
кон ских ака та ускла ди са њи хо вим пла но ви ма. И још не
што  ја ко ће мо се тру ди ти да под за кон ска ак та, ко ја до но си 
ми ни стар на осно ву за ко на, пра те сам за кон, да се ду го на 
њих не че ка“.

ко ли ко је тре нут но љу ди из ко мо ре ан га жо ва но на овим 
по сло ви ма?

Мо ја је за ми сао да има мо кре а ти ван и пот пу но отво рен 
од нос за све оне ко ји мо гу по мо ћи у ра ду Ко ми си је. Оче ки
јем да ће то про из ве сти је дан но ви ква ли тет. За то се и тру
ди мо да оста врим не по сред ну ко му ни ка ци ју са свим из вр
шним од бо ри ма ма тич них сек ци ја. При ме ра ра ди, у ју ну 
би тре ба ло на сна гу да сту пи Пра вил ник о про јек то ва њу 
стам бе них згра да и ста но ва, ко ји је усво јен про шле го ди не, 
и на ко је од ре ђе не при мед бе има ју по је ди ни на ши чла но
ви. Та ко је Ре ги о нал ни од бор Ни ша одр жао је дан са ста нак, 
на ко ме су кон ста то ва ли мно га не а де кват на ре ше ња у том 
Пар вил ни ку и пред ло жи ли да га Ко ми си ја, пре не го сту
пи на сна гу, још јед ном  пре гле да и иза ђе са су ге сти ја ма, 
до пу на ма, из ме на ма. Та кву са рад њу оче ку јем од свих из
вр шних од бо ра ма тич них сек ци ја. И оно што ме по себ но 
ра ду је је сте спре ме ност и же ља на ших чла но ва да се и без 
на кна де ан га жу ју на по мо ћи Ко ми си ји – сво јим зна њем, 
ор га ни зо ва њем са ста на ка, јав ним рас пра ва ма, па не ли ма, 
три би на ма,...“.

I    Уче шће у за ко но дав ној ак тив но сти 
А)  Не по сред но уче шће и са рад ња у по ступ ку до но ше ња про пи са
Овo под ра зу ме ва по кре та ње рас пра ве и раз ма тра ње свих ак ту ел них пи та ња о мо гућ но сти ма уна пре ђе ња и прав

ци ма раз во ја гра ди тељ ске стру ке у нај ши рем сми слу, са ста но ви шта за кон ске ре гу ла ти ве у Ср би ји, укљу чу ју ћи си
стем обра зо ва ња од го ва ра ју ћих струч них ка дро ва, пре ко мо гућ но сти њи хо вог за по шља ва ња у обла сти ма про јек
то ва ња, гра ђе ња и одр жа ва ња обје ка та, до пи та ња зе мљи шне по ли ти ке, про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња, 
из град ње гра до ва, са о бра ћај не и ко му нал не ин ра струк ту ре и за шти те жи вот не сре ди не. Пре ма на ја ва ма из над ле
жних ми ни стар ста ва овај са да је дин стве ни За кон би ће тран сфор ми сан у по себ не за ко не по по је ди ним обла сти ма. 
Нај ва жни ји за кон ски про јек ти ко ји ће се у том сми слу раз ма тра ти је су: за ко ни ко ји де фи ни шу зе мљи шну по ли ти ку, 
за кон о из град њи обје ка та,  за кон о про стор ном и ур ба ни стич ком пла ни ра њу, за кон ско де фи ни са ње зна ча ја, ме ста  
и уло ге Ре пу блич ке аген ци је за про стор но пла ни ра ње (као по се бан за кон или у окви ру за ко на о про стор ном и ур ба
ни стич ком пла ни ра њу), та ко ђе, Ко ми си ја је већ пар ти ци пи ра ла у да ва њу при мед би на од ред бе За ко на о ге о ло шким 
ис тра жи ва њи ма и ру дар ству. Ко ми си ја ће се ак тив но укљу чи ва ти и у све фа зе при пре ма и до но ше ња и свих дру гих 
за кон ских про пи са ак ту ел них за на ше тех нич ке стру ке.

Б)  Пар ти ци па ци ја у из ра ди под за кон ских ака та (пра вил ни ка и др.).
В)  Из ра да пред ло га  За ко на о ин же њер ској ко мо ри Ср би је и ње го во про мо ви са ње за про це ду ру усва ја ња, ра ди 

ин сти ти ту ци о нал ног по зи ци о ни ра ња Ко мо ре. У окви ру ове ак тив но сти из вр ши ће се упо ред на ана ли за по сто је ћих 
за ко на у зе мља ма у окру же њу и по себ но не ких раз ви је них зе ма ља Евро пе ко је су по ве ли чи ни слич не на шој.

Г)  Пра ће ње спро во ђе ња за ко на и дру гих нор ма тив них ака та од зна ча ја за тех нич ку стру ку. Ва жан део про грам
ске ак тив но сти Ко ми си је је сва ка ко нео п ход ност кон ти ну и ра ног ан га жо ва ња на уна пре ђе њу и до град њи за кон ске 
ре гу ла ти ве  и ак тив но уче шће у јав ним рас пра ва ма о сви за кон ским про јек ти ма ко ји су од ин те ре са за члан ство Ко
мо ре. У том сми слу Ко ми си ја ће без од ла га ња про у чи ти већ ис ка за ну по тре бу за из ме на ма и до пу на ма За ко на о јав
ним на бав ка ма у де лу ко ји се од но си на при пре му и спро во ђе ње тен дер ских про це ду ра. Ко ми си ја ће, уз што ши ре 
ан га жо ва ње члан ства, пра ти ти и све дру ге ак ту ел не из ме не за кон ске ре гу ла ти ве и ак тив но пар ти ци пи ра ти у њи ма.

Д) Пред лог из ме на и до пу на Пра вил ни ка о на чи ну, по ступ ку и са др жи ни по да та ка за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти 
усло ва за из да ва ње ли цен це за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен це за гра ђе ње обје ка та за ко је одо бре ње за 
из град њу из да је Ми ни стар ство, од но сно ауто ном на по крај на, као и о усло ви ма за од у зи ма ње тих ли цен ци.

Ђ) При пре ма пре у зи ма ња од го ва ра ју ће ре гу ла ти ве ЕУ.
II    Уса гла ша ва ње и хар мо ни за ци ја на ше тех нич ке ре гу ла ти ве са од го во а ра ју ћом ре гу ла ти вом Европ ске уни је у 

обла сти гра ди тељ ства и ин ве сти ци ја
По себ на па жња ће се по све ти ти ини ци ра њу и ор га ни зо ва њу аде кват ног об ли ка др жав ног ан га жо ва ња у ра ду на 

из ра ди на ци о нал них до ку ме на та за евро ко до ве, и од го ва ра ју ћа пар ти ци па ци ја Ко мо ре на овом из у зет но ва жном и 
мо же се ре ћи трај ном за дат ку.

III    Са рад ња са од го ва ра ју ћим ин сти ту ци ја ма на по сло ви ма из ра де пред ло га стан дар да и тех нич ких нор ма ти ва
По себ но ће се ра ди ти на оства ри ва њу што са др жај ни је стал не са рад ње са од го ва ра ју ћим ин сти ту ци ја ма ко је се 

ина че ба ве по сло ви ма тех нич ке ре гу ла ти ве и тех нич ких спе ци фи ка ци ја. 
IV     Ана ли за ста ња и ре ви зи ја тех нич ких про пи са уз утвр ђи ва ње си сте ма кон тро ле им пле мен та ци је но ве ли ра не 

ре гу ла ти ве
V     Ор га ни зо ва ње и одр жа ва ње јав них рас пра ва, окру глих сто ло ва, струч них пре да ва ња, се ми на ра и ра ди он ца 

из до ме на ра да ко ми си је као и ан ке ти ра ње члан ства о по је ди ним за кон ским ре ше њи ма и њи хо вој при ме ни у прак си 
VI    Оста ли за да ци по од лу ка ма Управ ног од бо ра и/или дру гих ор га на Ко мо ре

про грам ра да ко ми си је за при ме ну за кон ске и дру ге  
ре гу ла ти ве за 2013. го ди ну
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СКУпШТИНА

РА ДОш О. ДРА ГУ тИ НО ВИЋ

Скуп шти на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, тре
ћег са зи ва, сво ју дру гу ред нов ну сед ни цу одр
жа ла је 28. ја ну а ра у свом се ди шту у Бе о гра ду. 
Ра дом Скуп шти не је ру ко во дио њен пред сед
ник, проф. др Дра гол сав Шу ма рац, уз по моћ и 
са рад њу Ми ло ра да Ми ла ди но ви ћа, пот пред
сед ни ка Скуп шти не, Дра га не Ђу рић, се кре
та ра Скуп шти не и Ане Жде ро, са рад ни це за 
прав не по сло ве у Се кре та ри ја ту Ко мо ре. Дру га 
сед ни ца Скуп шти не ИКС за по че ла је рад са 99 
при сут них чла но ва, од 120, ко ли ко бро ји пи ни 
скуп штин ски са зив. Пред 4. тач ку днвног ре да 
(Утвр ђи ва ње пре стан ка ман да та пред сед ни ку 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је) 
број при сут них је по ве ћан за тро ји цу, па је у ра
ду Скуп шти не уче ство ва ло 102 чла но ва. Од 18 
„не до ста ју ћин“ чла но ва тач но њих 10 (Дра ган 
Ран чић, Ла тин ка Об ра до вић, Бра ти слав Ђор ђе
вић, Нпви ца Ву ко вић, Ђу ро Ороз, Да мир Пе цо, 
Пре драг Бла го је вић, Зо ран Лу ко вић, Ми лош 
Ар се ни је вић и Зо ран Ко стић) на ја ви ло је не до

ла зак, док де ве то ро чла но ва ни чим ни је оправ
да ло из о ста нак. 

„Скуп штин ско за се да ње за по чо ње мо са ви ше 
но го по треб ним кво ру мом, над по ло вич на ве ћи
на, та ко да мо же мо до но си ти пу но прав не од лу
ке“, ре као је пред сед ник Шу ма рац, за по чи њу ћи 
рад 2. сед ни це. „Сед ни ци при су ству ју чла но ви 
Управ ног и Над зор ног од бо ра, пред сед ник Су да 
ча сти, ту жи лац и бра ни лац Ко мо ре, а по себ но 
бих на ја вио до ла зак на ову сед ни цу Мил на Ми
ље ви ћа, др жав ног се кре та ра на шег ми ни стар
ства (Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства и ур ба ни
зма  МГУ), од но сно, при су ство но вих чла но ва 
Управ ног од бо ра ИКС (проф. др Рај ко Ун ча нин, 
дипл. инж. тех но ло хи је, др Сло бо дан Ото вић, 
ака де мик Ин же њер ске ака де ми је Ср би је и Ми
ло рад Рак че вић, дипл. инж. маш.), де ле ги ра них 
од истог ми ни стар ства. На по ми њем и да је из 
МГУ у Над зор ни од бор ИКС де ле ги ран до цент 
др Не над Ива ни ше вић. У исто вре ме же лим да 
се за хва лим до са да шњим чла но ви ма Управ ног 
и Над зор ног од бо ра, ко је је де ле ги ра ла Вла да 
Ср би је, од но сно, над ле жно ми ни стар ство, а то 

дрУ ГА ре дОВ НА Сед НИ ЦА СкУп ШТИ Не кО МО ре - 28. јА НУ А р

Да ва ње смер ни ца, из бор пред сед ни ка УО ИКС, 
кон ста то ва ње члан ства по по ло жа ју

Ми ло ван Гла во њић, дипл.ел.инж. иза бран за пред сед ни ка Управ ног од бо ра 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, од но сно, пред сед ни ка Ко мо ре. при су ство ва ло 
102 чла но ва, из о ста нак на ја ви ло де се то ро, без оправ да ња са мо ше сто ро чла
но ва. пред ло же не и усво је не смер ни це за из ра ду нај ва жни јих до ку ме на та за 
2013. го ди ну. Ре ги о нална кан це ла ри ја у Ни шу по зи ва да се јед но од сле де ћих 
скуп штин ских за се да ња одр жи у гра ду на Ни ша ви, чи ме би се ИКС укљу чи ла у 
сла вље ње и обе ле жа ва ње 1700 го ди на од до но ше ња „Ми лан ског едик та“.

Сва ки ра ста нак је те жак, чак и кад је оче ки ван, али ка кви су 
тек они из не над ни и за у век. Упра во тај, наjтежи и нај ту жни ји, до
го дио се по след њег април ског да на. 

У ле ген ду се пре се лио – Син ђа, за јед не, Све та, за дру ге – пу
ним име ном и пре зи ме ном Све ти слав Син ђе лић, ва тре ни Ва ље
вац, ти хи и му дри Чу бу рац, не у мор ни гра ди тељ, та лен то ва ни 
не и мар, га лант ни ка фан ски са брат, бри жни отац Алек сан дрин и 
не жни Ста ни сла вин су пруг. Јед но ве ли ко ср це ко је је по че ло да 
ку ца 24. мар та 1937. у Ва ље ву, за у век је ста ло 30. апри ла 2013. у 
Бе о гра ду. 

Пр вих 18 је про вео у Ва ље ву, основ на шко ла и чувeна Гим
на зи ја, успе шни сту дент са сте че ном ди пло мом Гра ђе вин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду 1964., као је дан од нај бо љих у ге не ра ци ји, 
па по вра так у род ни град да „од ра ди сти пен ди ју“. Он да трај но 
на пу шта род ни град и за у век га по хра њу је у свом ср цу. Ма ло „за
у ста вља ње“ у Пан че ву, а све оста ле го ди не тро ши у Бе о гра ду.

У не и мар ску бран шу упи сао се 1964. го ди не као дипл. грађ. 
инж. у ва љев ској „Ја бла ни ци“, а да је по тра јао још го ди ну, тач но 
по ла сто ле ћа би жи вео гра ђе ња и гра ђе ви нар ства. Про фе си о
на лац и тех нич ки ди рек тор  је био у „Кон струк то ру“ из Пан че ва, 
он да не ко ли ко го ди на слу жбе ник јед не сло ве нач ке фир ме са 
се ди штем у Бе о гра ду, па члан про јект ног би роа „Ин ду стро ин вест“ ко ји је по след ње со ци ја ли стич ке го ди не био 
део Си сте ма Ло ла Ри бар. Већ од 1992. фор ми ра при ват но про јек тант ско и ин же ње ринг пред у зе ће – Но ве тех но
ло ги је гра ђе ња, ко је по след њу де це ни ју и по ра де под име ном НТГ плус.

За вр ше так фа кул те та и по че так прак тич ног про фе си о нал ног де ло ва ња за ње га су би ли не пре кид но уче ње 
и са зна ва ња. Та ства ра лач ка цр та пра ти ће га на ред них го ди на и де це ни ја. Та ко су про из вод не ха ле ва љев ских 
фир ми „Ср би јан ка“ и „Сте ван Фи ли по вић“ ура ђе не у тех но ло ги ји пред на прег ну тог  бе то на, са јед ном ино ва ци јом 
– „су вим на став ком кон струк ци је“ као пр ви на у оној ве ли кој Ју го сла ви ји. За тим су усле ди ле  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 те ли Пут ник у Бе о гра ду 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 след ње две де це ни је Све ти слав Син ђе лић се ин тен зив но ба вио но вим гра ђе вин ским ма те ри ја ли ма, као 
са рад ник свом „ду хов ном оцу“, та ко ђе Ва љев цу, про фе со ру Ми ло ра ду „Ми ши“ Ив ко ви ћу. Пр ви су се ба ви ли ис
тра жи ва њи ма на пла ну са мо у гра ди вих бе то на (Self com pac ting con cre te) у исто вре ме ка да су се тим фе но ме ном 
ба ви ли и Ја пан ци. На и ме, пр ви пут се о са мо у гра ди вим бе то ни ма у струч ној ли те ра ту ри по ја ви ла ин фор ма ци ја 
1989. го ди не, а пр ви мост од те вр сте бе то на ура ђен је 1992. го ди не (Ака ши Аикио мост укуп не ду жи не 3.911 
ме та ра и са цен трал ним ра спо ном 1.991 ме та ра). Осим са мо у гра ди вим бе то ни ма, ин же њер Син ђе лић се ба вио 
и ре ак тив ним пу дер бе то ном ко ји са до дат ком че лич них опи ља ка има свој ства че ли ка. До би је не ре зул та те из 
ис тра жи ва ња са мо у гра ђу ју ћих бе то на и ре ак тив них пу дер бе то на, екс пе ри мен тал но при ме њу је од 2000 го ди не, 
док је про ле ће 2005. го ди не за бе ле же но као исто риј ски да тум у срп ском, али и ре ги о нал ном гра ђе ви нар ству, јер 
је та да пр ви пут при ме њен по сту пак са мо у гра ђу ју ћег бе то на. На и ме, 27. ма ја 2005. го ди не пр вих 120 то на са мо у
гра ђу ју ћег бе то на ули ве но је пре ко ар ма ту ре, а у те ме ље „Цр вен ка пе 2“, згра де на Но вом Бе о гра ду. 

По след њи ства ра лач ки бље сак ин же њер Све ти слав Син ђе лић имао је пре три го ди не ка да је за јед но са мр Бо
ри сом Гли ги ћем про јек то вао и из вео „По крет ну ха лу као рад ну сре ди ну за мон та жу кон струк ци је in si tu“ за ко ју је 
до био Го ди шњу на гра ду Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“.

То ком свог ви ше де це ниј ског ра да у гра ђе ви нар ству био је ве о ма ак ти ван у број ним стру ков ним ор га ни за ци
ја ма, пр во у Са ве зу гра ђе вин ских ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је, по себ но се ан га жу ју ћи на ства ра њу Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је. На про шло го ди шњим из бо ри ма по стао је члан Скуп шти не тре ћег са зи ва, и то као нај ста ри ји 
иза бра ник.

                                                                                                                                                                                      Ра дош Гли шић

СветиславСинђелић
1937–2013.

Не и мар ски бард пре се љен у ле ген ду

ПОСЛЕДЊИПОЗДРАВ
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су Дра га на Ђор ђе вић, Дра го мир Ацо вић и Го
ран Ву ко бра то вић, од но сно, Дра ган Ми лен ти
је вић ко ји је ра дио у на шем Над зор ном од бо ру.  
По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, пре не го што 
утвр ди мо днев ни ред 2. сед ни це Скуп шти не, 
мо рам да вас под се тим, пре свих чла но ве Скуп
шти не, на не ко ли ко про це ду рал них пра ви ла, 
јер ду же од два сто ле ћа де фи ни ци ја де мо кра ти је 
је – по што ва ње за ко ном и пра ви ли ма утвр ђе не 
про це ду ру, од но сно, на од ред бе По слов ни ка о 
ра ду Скуп шти не, чл. 42. ст.  4. 5. и 6. да се „при
ли ком јав ног гла са ња пре бро ја ва ју са мо гла со
ви ма њи не осим ако ве ћи на ни је очи глед на“, да 
се „по и ме нич но гла са ње по про зив ци вр ши ако 
то Скуп шти на од лу чи, на пред лог пред сед ни ка 
Скуп шти не или чла на Скуп шти не, ра ди тач ног 
утвр ђи ва ња ре зул та та гла са ња“, та ко ђе, са гла
сно чл. 41. ст. 2. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не, 
„за до но ше ње свих од лу ка ко је су на пред ло
же ном днев ном ре ду ове сед ни це Скуп шти не, 
по треб на ве ћи на гла со ва пр си ут них чла но ва 
Скуп шти не“. Пре ма еви ден ци ји Се кре та ри ја та, 
не ма пред ло га за из ме не или до пу не днев ног 
ре да у ро ку ко ји је пред ви ђен на шим ак ти ма. 
Сти гао је до пис проф. др Бра ни сла ва Ив ко ви ћа 
са да на шњим да ту мом (28. ја ну ар 2013. го ди не 
у 12,08 ча со ва), ко јим пред ла же да се од ло жи 5. 
тач ка  – „Из бор пред сед ни ка Управ ног од бо ра“. 
С об зи ром на на ше ак те и Ста тут, По слов ник о 

ра ду, ко је мо ра мо да по шту је мо, на ко је је над
ле жно ми ни стар ство да ло са гла сност, ми не мо
же мо ово да увр сти мо у рас пра ву“. 

Усле ди ло је утвр ђи ва ње и из ја шња ва ње о 
пред ло же ном днев ном ре ду Дру ге сед ни це 
Скуп шти не, ко ји је имао шет та ча ка: Усва ја ње 
За пи сни ка са Пр ве (кон сти ту тив не) сед ни це 
Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је одр
жа не 21. де цем бра  2012. го ди не; Кон ста то ва ње 
члан ства по по ло жа ју пред сед ни ка под сек ци ја 
у Из вр шном од бо ру Ма тич не сек ци је про јек
та на та; Кон ста то ва ње члан ства по по ло жа ју 
пред сед ни ка под сек ци ја у Из вр шном од бо ру 
Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва; Утвр ђи ва ње 
пре стан ка ман да та пред сед ни ку Управ ног од
бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је; Из бор пред
сед ни ка Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је; Да ва ње смер ни ца за утвр ђи ва ње Пред
ло га пла на и про гра ма ра да и Пред ло га фи нан
сиј ског пла на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у 
2013. го ди ни. 

Пр ве три тач ке ап со ли вра не су вр ло бр зо, 
го то во или „го то во“ без рас пра ве – усва ја ње 
За пи сни ка са Пр ве, кон сти ту тив не, сед ни це 
Скуп шти не, од но сно, кон ста то ва ње члан ства 
у из вр шним од бо ри ма МСП и МСИР пр ви пут 
ди рект но/не по сред но би ра них пред сед ни ка 
под сек ци ја. На и ме,  Дра ган Жив ко вић, члан 
Скуп шти не из Ни ша, је дан од нај а ги лил ни јих 
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ак ти ви са та ИКС, пред ло жио је да се иза бра ни 
пред сед ни ци по де скци ја пред ста ве Скуп шти ни 
„да их чла но ви ви де и упо зна ју“, што ни је мо
гло да се ре а ли зу је, јер „де се тор ка под сек циј
ских ли де ра“ ни је по зва на на сед ни цу. Ипак, да 
де ли мич но по др жи мо пред лог Дра га на Жив
ко ви ћа и још јед ном пред ста ви мо (у про шлом 
бро ју „Гла сни ка“ об ја вљен је по се бан при лог на 
стра ни 32.) по пр ви пут иза бра не пред сед ни ке 
по дек ци ја. Реч је о Ива ну Ра шко ви ћи, под сек
ци ја ар хи те ка та, Љу би ши Ми ти ћу, гра ђе ви на
ца, Зо ра ну Ста ји ћи, ма ши на ца, Зо ра ну Ха џи ћи, 
елек тро ин же ње ра, Ми ла ну Са мар џи ји, оста
лих тех нич ких стру ка из Ма тич не сек ци је про
јек та на та  МСП,  од но сно, Љу би ци Бо шњак, 
ар хи те ка та, Ду ша ну Пе тро ви ћу, гра ђе ви на ца, 
Бра ти сла ву Џи ни ћу, ма ши на ца, Ве сни Илић
Ми ло ва но вић, елек тро ин же ње ра и Но ви ци 
Пе тро ви ћу, оста лих тех нич ких стру ка, из Ма
тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва – МСИР.

И 4. тач ка днев ног ре да „Утвр ђи ва ње пре
стан ка ман да та пред сед ни ку Управ ног од бо
ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је“ про шла је без 
рас пра ве, с тим да је ра дом сед ни це ру ко во дио 
Ми ло рад Ми ла ди но вић, пот пред сед ник Скуп
шти не, и ре као: „У ве зи са овом тач ком днев ног 
ре да пот се тио бих Скуп шти ну да је пред сед ник 
Управ ног од бо ра, проф. др Дра го слав Шу ма рац 
да на 20. де цем бра 2012. го ди не под нео остав
ку на функ ци ју у Управ ном од бо ру Ко мо ре због 
кан ди до ва ња за пред сед ни ка ове Скуп шти не. 
Са гла сно  чла ну 44. Ста ту та Ко мо ре и чла ну 19. 
став 5. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не, на пр вој 
на ред ној сед ни ци Скуп шти на без гла са ња утвр
ђу је да је пред сед ни ку Управ ног од бо ра пре стао 

ман дат да ном под но ше ња остав ке. На овај на
чин Скуп шти на утвр ђу је пре ста нак ман да та 
да ном под но ше ња остав ке 20.12.2012. го ди не, 
без гла са ња. У пи та њу је са мо кон ста та ци ја“.

Нај ва жни ја тач ка 2. сед ни це би ла је „Из бор 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра  Ин же њер ске ко
мо ре Ср би је“ под бро јем 5. днев ног ре да. 

„Ка ко је ман дат пред сед ни ку Управ ног од бо
ра пре стао  да ном под но ше ња остав ке, ти ме је 
и број чла но ва Управ ног од бо ра сма њен на де
сет“ обр зло жио је пред сед ник Шу ма рац „ста ње 
ства ри“ у Ко мо ри. „Има ју ћи у ви ду да је пред
сед ник Управ ног од бо ра по Ста ту ту и пред
сед ник Ко мо ре, у скла ду са чла ном 49. Ста ту та 
ИКС, ко ји је про пи сао да, уко ли ко се за вре ме 
тра ја ња ман да та сма њи број чла но ва ор га на 
Ко мо ре, вр ши се  до пун ски из вор по по ступ ку 
за ре дов ни из бор. На днев ном ре ду ове сед ни
це је из бор пред сед ни ка Управ ног од бо ра, ко ји 
је по Ста ту ту и пред сед ник Ко мо ре. Са гла сно 

на ве де ном чла ну, ман дат на кнад но иза бра ном 
чла ну ор га на, од но сно у кон крет ном слу ча ју 
ман дат иза бра ном пред сед ни ку Управ ног од
бо ра ис ти че ка да и ман дат оста лим чла но ви ма 
Управ ног од бо ра ко је би ра Скуп шти на. Прав
не и Ста ту тар не по је ди но сти ве за не за из бор 
пред сед ни ка Ко мо ре, обра зло жи ће Дра га на 
Ђу рић, се кре тар Скуп шти не, ко ја је и нај бо ље 
упу ће на у ову про бле ма ти ку“.

„Са гла сно чл. 61. став 1. По слов ни ка о ра
ду Скуп шти не, Скуп шти на по ред оста лог би ра 
пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Управ ног од бо
ра, а све у скла ду са Ста ту том Ко мо ре“, ре кла 
је Дра га на Ђу рић. „Од ред бе чл. 62. По слов ни ка 
про пи су ју да кан ди да те за пред сед ни ка и пот

Радом Другог редовног скупштинског заседања руководили су, с лева на десно, Драгана Ђурић, секретар Скупштине, проф. др 
Драгослав Шумарац, председник, Милорад Миладинович, потпредседник ИКС и Ана Ждеро, из Секретаријата ИКС ангажована 
на правним пословима
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пред сед ни ка Управ ног од бо ра мо же пред ло жи
ти нај ма ње 15 чла но ва Скуп шти не и да се из
бор и опо зив пред сед ни ка и пот пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра вр ше по по ступ ку  утвр ђе ном 
По слов ни ком за из бор и опо зив пред сед ни ка 
Скуп шти не, та ко да се на из бор  пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра при ме њу ју од ред бе ко ји ма је 
ре гу ли сан из бор пред сед ни ка Скуп шти не. Да
кле, кан ди да та за пред сед ни ка Управ ног од бо
ра мо же пред ло жи ти нај ма ње 15 чла но ва Скуп
шти не. Члан Скуп шти не мо же уче ство ва ти у 
пред ла га њу са мо јед ног кан ди да та за пред сед
ни ка Управ ног од бо ра. Пред лог са др жи  име 
и пре зи ме кан ди да та и број ли цен це. Пред лог 
кан ди да та за пред сед ни ка Управ ног од бо ра  
од но си се пред се да ва ју ћем у пи са ном об ли ку. 
Пред се да ва ју ћи оба ве шта ва чла но ве Скуп шти
не о свим прим ње ним пред ло зи ма кан ди да та 
за пред сед ни ка Управ ног од бо ра. У име пред
ла га ча, из ве сти лац пред ла га ча има пра во да 
обра зло жи пред лог. Пред ло же ни кан ди дат за 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра има пра во да се 

пред ста ви. О пред ло гу кан ди да та за пред сед ни
ка Управ ног од бо ра се рас пра вља. На кон рас
пра ве пред се да ва ју ћи утвр ђу је ли сту кан ди да та 
за пред сед ни ка Управ ног од бо ра и то по азбуч
ном ре ду пре зи ме на. Гла са ње за из бор пред
сед ни ка Управ ног од бо ра спро во ди  Из бор на 
ко ми си ја. По сту пак гла са ња ко ји спро во ди Из
бор на ко ми си ја ре гу ли сан је од ред ба ма чл. 12. 
до 16. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не. Скуп
шти на на пред лог пред се да ва ју ћег, ве ћи ном 
гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не обра зу
је Из бор ну ко ми си ју од пет чла но ва, ко ју чи ни 
пред сед ник и че три чла на, по је дан члан из сва
ке ма тич не сек ци је. Кан ди дат за пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра не мо же би ти пред сед ник, ни 
члан Из бор не ко ми си је. За пред сед ни ка Управ
ног од бо ра иза бран је кан ди дат ко ји је до био 
ве ћи ну гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не. 
Ако ни је дан кан ди дат ни је до био по треб ну ве
ћи ну, по но ви ће се гла са ње из ме ђу два кан ди да
та ко ја су до би ла нај ве ћи број гла со ва, од но сно 
из ме ђу ви ше кан ди да та ко ји су до би ли нај ве
ћи и јед нак број гла со ва. Ако ни у дру гом кру гу 
пред сед ник Управ ног од бо ра ни је иза бран, цео 
из бор ни осту пак се по на вља са но вим кан ди да
ти ма. Са гла сно чл. 17. По слов ни ка, ко ји се при
ме њу је и код из бо ра пред сед ни ка у Управ ном 
од бо ру, у слу ча ју да је за пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра пред ло жен са мо је дан кан ди дат, гла са ње 
за из бор пред сед ни ка је јав но и од лу ка о из бо ру 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра до но си се ве ћи
ном гла со ва при сут них чла но ва“.

Иако је не зва нич но на ја вљи ван не ма ли број 
пре тен де на та за нај зна чај ни је и нај у ти цај ни је 
ме сто у ор га ни за ци ји ин же њер ки и ин же ње ра 
ко ја ко ја оку пља ви ше од 25.000 нај кре а тив ни
јих и ства ра ла чи нај спо соб ни јих чла но ва срп
ског дру штва, ис па ло је да је пред ло жен са мо 
је дан ка ни дат. Кан ди да ту ру Ми ло ва на Гла во
њи ца за пред сед ни ка Ко мо ре по др жа ло је 24 
чла но ва ИКС, а пред лог је обра зло жи ла Ве сна 
Илић Ми ло ва но вић, ди пло ми ра ни елек тро ин
же њер са 32 го ди не рад ног ис ку ства у стру ци.

Ми ло ван Гла во њић је ро ђен 1955. го ди не у 
ме сту Ви ча, Оп шти на Лу ча ни. По на ци о нал
но сти је Ср бим и има др жа вљан ство Ре пу бли
ке Ср би је. Основ ну шко лу за вр шио је у Ви чи, 
а сред њу Елек тро тех нич ку шко лу „Ни ко ла Те
сла“ у Бе о гра ду 1974. и исте го ди не се упи су
је на Елек тро тех нич ки фа кул тет Бе о град ског 
уни вер зи те та на ко ме ди пло ми ра 1979. го ди не, 
на  е нер гет ском смеру.

По сле ди пло ми ра ња од 1979. до 1984.го ди не 
ра дио је у Хи дро тех ни ци, РО  Бе о градград ња, 
ООУР Пар ти зан град ња као ин же њер гра ди ли
шта, шеф гра ди ли шта и ру ко во ди лац опе ра ти
ве са  пре ко 300 за по сле них. Од 1984. до 2005. 
го ди не ра ди у МУП Ре пу бли ке Ср би је, Упра ва 
про тив по жар не и пре вен тив не тех нич ке за
шти те као ин спек тор, а за тим као шеф од се ка 
за пре вен тив не тех нич ке за шти те, те над зор 
сло же них про из вод них система и тех нич ки 
при јем обје ка та. Од 2005. до 2007. го ди не ра дио 
је у МУП Ре пу бли ке Ср би је, у сек то ру за за шти

ту и спа са ва ње и у Управ ни за пре вен ти ву као 
на чел ник Упра ве. Пен зи о ни сао се 31. де цем бра 
2007. го ди не, али је на ствио са ин же њер ским 
при вред ним ак тив но сти ма, осни ва њем соп
стве не при ват не фир ме Ми двеј МГВ, спе ци ја
ли зо ва но Дру штво за про јек то ва ње, из во ђе ње 
ра до ва, кон сал тинг и тр го ви ну. Од 1981. го ди
не до да нас ак ти ван је и у Са ве зном за во ду за 
стан дар ди за ци ју, са да шњем Ин сти ту ту за стан
дар ди за ци ју РС, кроз рад у ве ћем бро ју ко ми си

ја и рад них гру па на до но ше њу стан дар да ЈУСа 
са да СРПС, пра вил ни ка из обла сти елек трич
них ин ста ла ци ја ни ског на по на, за шти те од по
жа ра, за шти те од ат мос фер ских пра жње ња.

У то ку про фе си о нал ног ра да по ло жио је 
струч ни ис пит из облса ти енер ге ти ке, елек
трич не ин ста ла ци је 1983. го ди не, струч ни ис
пит из облсти за шти те од по жа ра, основ ни 
1984 го ди не и струч ни ис пит за из ра ду глав них 
про је ка та за шти те од по жа ра, струч ни ис пит 
за из ра ду про јек та по себ них си сте ма по ло жен 
2012. го ди не, струч ни ис пит за рад у др жав ним 
ор га ни ма, струч ни ис пит из без бед но сти здра
вља на ра ду 2007. го ди не, струч ни ис пит за рад  
са опа сним ма те ри ја ла кла са 1, 2 и 3, струч ни 
ис пит из енер гет ске ефи ка сно сти згра да 2012. 
го ди не. По се ду је се дам ли цен ци Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је и то че ти ри про јек тант ске две 
из во ђач ке, као и ли цен цу за енер гет ску ефи
ка сност. Био је и ак тив ни уче сник ве ћег бро ја 
са ве то ва ња са пре ко 27 ра до ва из обла сти за
шти те од по жа ра, про ти век спло зиј ске за шти
теелек трич них уре ђа ја, гро мо бран ске за шти те, 
те ле сикс, без бед но сти у елек тро тех ни ци. Је дан 
је од ауто ра књи га „Пре вен тив на за шти та и 
спра ве и опре ме за га ше ње по жа ра“ за МУП Ре
пу бли ке СР би је, Ви ше шко ле по сло ва Бе о гра да, 
као и При руч ни ка за ис пи ти ва ње елек трич них 
и гро мо бран ских ин ста ла ци ја.

Што се ти че Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, ак
тив но уче ству је у ње ном ра ду од осни ва ња до 
да нас. Био је члан Скуп шти не и члан Из вр шног 
од бо ра Ма тич не сек ци је про јек та на та, пред
сед ник Под сек ци је ди пло ми ра них ин же ње ра 
Ср би је и ре ги о на Бе о гра да. Са да је пред сед ник 
Ко ми си је за про пи се и пре сед ник Ко ми си је за 
по ла га ње струч них ис пи та за еле тро стру ку за 
енер ге ти ча ре.

Ми ло ван Гла во њић има 32 го ди не про фе си
о нал ног ис ку ства и тре нут но оба вља функ ци
ју ди рек то ра пред у зе ћа Ми двеј МГВ. До бро се 
слу жи  ру ским и ен гле ским је зи ком. Оже њен је 
и отац две кћер ке.

Та ко је по сле из ла га ња Ве сне Илић Ми ло
ва но вић, кан ди да ту ру про ко мен та ри сао пред
сед ник Шу ма рац кон стат ци јом да у „про шлом 
са зи ву Управ ног од бо ра ни смо има ли ни јед
ног елек тро ин же ње ра, а број елек тро ин же ње ра 
ја ко ра сте, а по сле на ро чи тог ан га жо ва ња Ко
мо ре на пла ну елек тро е нер гет ске ефи ка сно сти, 
од но сно, уво ђе њем ли цен це за ову спе ци јал
ност, оче ку јем да ова стру ка по ста не тре ћа по 
број но сти у Ко мо ри, од мах иза гра ђе ви на ца и 
ар хи те ка та“. 

А од мах по сле Гла во њи ће вог екс по зеа за реч 
се ја ви ла Та тја на Ђор ђе вић, по тр пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ком пре Ср би је, 
кон ста ту ју ћи да је из бор прд сед ни ка Ко мо ре – 
не по тре бан, с об зи ром да ман дат сад шњем УО 
ИКС ис ти че за ме сец–два да на и да би „иако 
окр њен, да ва њем остав ке пред сед ни ка и од ла
ском на дру гу функ ци ју/ду жност УО ИКС успе
шно во дио Ко мо ру“ до но вих из бо ра. Ево шта је 
још ре кла Та тја на Ђор ђе вић.

„Го спо ди на Гла во њи ћа ја ко до бро по зна је мо 
и ја ко ле по смо са њим са ра ђи ва ли. По што је то 
те ма днев ног ре да, го во ри ла бих о не чем дру
гом а не о ње го вим ка рак те ри сти ка ма. Ми слим 
да је овог тре нут ка из ли шно и би ра ти на два 

Та тја на Ђор ђе вић

Ве сна Илић Ми ло ва но вић
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ме се ца пред сед ни ка Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је. По Ста ту ту овај Управ ни од бор мо же да за
вр ши ла ко ман дат. Оста ло је још два ме се ца, јер 
су из бо ри у апри лу. Ман дат Управ ног од бо ра  је 
до 24. апри ла. Не ви дим раз ло га, по Ста ту ту, да 
се са да иде на из бор. Управ ни од бор бро ји 10 
чла но ва. Ра ди по пла ну и про гра му  у  про те кле 
три го ди не, а ваљ да мо же мо да за вар ши мо још 
ова два ме се ца наш ман дат. Ми смо пла но ве и 
про гра ме и фи нан сиј ски већ ура ди ли. То је би
ло у при пре ми и за прет ход ну Скуп шти ну. Хте
ла сам да из не сем сво је ми шље ње на ову тач ку 
днев ног ре да. Ми слим да је овај Управ ни од бор 
био спо со бан, има мо са да и но ве чла но ве, да у 
на ред на два ме се ца за вр ши све оба ве зе и да се 
у апри лу би ра ју но ви чла но ви и но во ру ко вод
ство Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. По Ста ту ту 
то мо же мо да оба ви мо и са да. Хте ла сам да из
не сем свој ко мен тар да је из ли шна уоп ште ова 
тач ка днвног ре да. Као пот пред сед ник Управ
ног од бо ра, иза бра на сам на прет ход ној Скуп
шти ни и ман дат ми тра је до 24. апри ла. По Ста
ту ту, за ме њу јем пред сед ни ка Управ ног од бо ра 
у од су ству. Ово од су ство мо же да се ту ма чи 
јед на ко да ли од су ство или остав ка, а ту ма чи
ли су га и дру ги прав ни ци. Да кле, ми сли ла сам 
да је из ли шно за ова два ме се ца то ра ди мо, јер 
је не по треб но. Ми слим да је Управ ни од бор са 
10 чла но ва мо гао у ова два ме се ца не сме та но да 
ра ди, по што су про гра ми ра да и фи нан сиј ски 
план, од но сно, ура ђен је план  при вре ме ног фи
нан си ра ња Ко мо ре“.

„Мо рам да на по ме нем и ис так нем да Управ
ни од бор оста је у ста ром са ста ву, осим тро ји
це но вих чла но ва ко је је Ми ни стар ство гра ђе
ви нар ства и ур ба ни зма пред ло жи ло“, ре као је 
пред сед ник Шу ма рац, од го ва ра ју ћи на ана ли
зе и кон ста та ци је Та тја ње Ђор ђе вић. „Да кле, 
и Ми ни стар ство је по што ва ло из бо ре ко је смо 
има ли по Ста ту ту и по за ко ну. Они има ју три 
ме ста у Управ ном од бо ру и јед но у Над зор
ном од бо ру и они су да ли сво је пред став ни ке. 
Мо рам да се за ха лим Та њи Ђор ђе вић, ко ја је у 
на ста лом ин те рег ну му би ла на че лу УО ИКС, 
ко ја је од мах и де по но ва ла пот пис, али не као 
пред сед ник Ко мо ре, јер по на шим до ку мен ти ма 
пот пред сед ник УО ИКС, ни је и пот пред сед ник 
или ВД пред сед ни ка Ко мо ре, већ са мо – пот
пред сед ник УО ИКС.   Зна чи, по Ста ту ту, члан 
49. на сва ко упра жње но  ме сто мо ра да се би ра 
но ви члан, без об зи ра ко ли ко ду го ће му ман дат 
по тра ја ти. Овај ман дат пред сед ни ка УО ИКС ће 
се ра чу на ти, уко ли ко иза бе ре мо да нас пред сед
ни ка, као ман дат овог Управ ног од бо ра. Пре ма 
то ме, Управ ни од бор оста је у свом са ста ву. Да
кле, оно што при па да над ле жно сти Скуп шти не, 
то су пот пред сед ник Ко мо ре, од но сно, Управ
ног од бо ра, пред став ник Под сек ци је из во ђа ча 
и Под сек ци је про јек та на та као ди рект ни из бор 
и он да  из ме ђу се бе из вр шни од бо ри ће би ра ти 
свог пред сед ни ка. Та ко „ка же“ Ста тут Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је. Још јед ном се за хва љу
јем ко ле ги ни ци Та њи Ђор ђе вић, ко ја је и по ред 
оба ве за ко је је има ла у про фе си о нал ном ан га

жов њу, сва ког да на је до ла зи ла у Ко мо ру и за
вр ша ва ла све оба ве зе ко је је Ко мо ра тре ба ло да 
ре а ли зу је. У пе ри о ду ка да је ко ле ги ни ца Ђор ђе
вић би ла нај од го вор ни ја у Ко мо ри, има ли смо 
ин спек ци је и све је би ло ка ко тре ба, све је успе
шно ре ше но“.

Од луч ну по др шку за из бор на ме сто пред сед
ни ка УО ИКС Ми ло ван Гла во њић је до био и од 
Ја сми не Жи ва нов, ди пло ми ра не ин же њер ке ар
хи тек ту ре из Зре ња ни на.

„Ја ко бих по хва ли ла пред лог за ме сто пред
сед ни ка Управ ног од бо ра, по што сам че ти ри 
го ди не са го со ди ном Гла во њи ћем ра ди ла у Ко
ми си ји за про пи се. Пот пу но сам убе ђе на да је 
он пра ви лик за ову функ ци ју, јер уме да про
це ни шта је про блем, али и да до но си аде кват
не од лу ке. То је, по ме ни, пра ви ин же њер, то 
што фа ли свим стру ка ма а ин же ње ри ма не сме 
да фа ли да би би ли ин же ње ри. Ми слим да је 
то ње го во бо га то ис ку ство на гра ди ли шту от
при ли ке опре де ли ло тај ње гов про фил да од
лу ке мо ра ју да се до но се. Ра ди ли смо са вр ше но 
че три го ди не и што год смо за по че ли то смо и 
за вр ши ли. Ко ли ко је то тра ја ло тра ја ло је, јер 
не ра ди мо ми са ми, увек са ра ђу је мо са не ким, 
али он је као во ђа тог ти ма био стра шно опе

ра ти ван, так да ми слим да све ово што је на вео 
у обра ћа њу Скуп шти ни, про ба ће и да за вр ши. 
То јсте ду гач ко,те шко и ком пли ко ва но, али он 
ту не ће по су ста ти, јер уме да пре по зна про блем  
и пред ло жи ре ше ње, а не са мо да при ча шта је 
про блем“. 

Ов де је рас пра ва о кан ди да ту ри Ми ло ва на 
Гла во њи ћа за пред сед ни ка Ко мо ре за вр ше на, па 
је пред лог ста вљен на гла са ње. По др жа ли су га 
сви чла но ви Скуп шти не, јер ни је би ло ни „про
тив“, ни „уз др жа ни“.

По след ња тач ка днев ног ре да (6.) би ла је – 
До но ше ње смер ни ца за утвр ђи ва ње Пред ло
га пла на и про гра ма ра да Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је за 2013. го ди ну, од но сно, Пред ло га фи
нан сиј ског пла на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
за 2013. го ди ну.

„Ка ко је Скуп шти на, на осно ву чла на 15. тач
ка 18. Ста ту та Ко мо ре над ле жна да утвр ђу је 
ста во ве и да је смер ни це за рад ор га на и те ла Ко
мо ре, нео п ход но је да се за 2013. го ди ну до не се 
план и про грам ра да Ко мо ре, као и фи нан сиј
ски план“, ре као је проф. др Дра го слав Шу ма
рац, пред сед ник Скуп шти не ИКС. „С об зи ром 
да пред лог ових ака та при пре ма УО ИКС, на 
днев ном ре ду да на шње сед ни це је да ва ње смер
ни ца Управ ном од бо ру за утвр ђи ва ње Пред ло
га пла на и про гра ма ра да и Фи на сниј ског пла на 
за 2013.го ди ну. Смер ни це сте до би ли. Ми слим 
да би би ло до бро да про чи та мо оно што ми сли
мо да је ва жно. С об зи ром да у из бор ној го ди ни 
увек има мо ви ше сед ни ца у по чет ку, мо рам да 
вас из ве стим да су ду жни да фи нан сиј ски план 
и про грам ра да  са ста ве у што кра ћем пе ри о ду. 
Ве ро ват но ће мо у мар ту има ти још јед ну сед
ни цу, а из бор на сед ни ца ће би ти ка да ис ти че 
ман дат Управ ном од бо ру, у апри лу или мо жда 
да про ду жи мо за још је де љу да на, па да то бу де 
у ма ју“.

Сле де смер ни це за из ра ду нај ва жни јих до
ку ме на та Ин же њер ске ко мо ре Ср би је за 2013.  
го ди ну.

Пр во. Да се у по гле ду ак тив но сти, ко је се 
од но се на из ра ду за ко но дав них и нор ма тив
них ака та, као при о ри тет но, утвр ди ин тен
зив ни је уче шће Ко мо ре на по бољ ша њу за кон
ских и под за кон ских ака та ре ле вант них за рад 
у де лат но сти ма свих чла но ва Ко мо ре,као и да 
се пред ви де ак тив но сти Ко мо ре на до но ше
њу за кон ских ака та ко ји се од но се на уре ђе ње 
и обољ ша ње ра да Ко мо ре, те у скла ду са тим 
при о ри те том, пред ви де ти из два јањ аде кват них 
сред ста ва у пред ло гу фи нан сиј ског пла на,

Дру го. Ак тив но сти ко је се од но се на уса вр
ша ва ње и уна пре ђе ње стру ке  као при о ри тет 
утвр ди оба ве за пер ма нент ног уасвр ша ва ња 
чла но ва Ко мо ре,ко ја би се про пи са ла зак ном о 

пла ни ра њу и из град њи, те у скла ду са тим пред
ви де ти на ста вак ак тив но сти на до но ше њу ре ле
вант них нор ма тив них ака та Ко мо ре,

Тре ће. Да се у по гле ду ак тив но сти ко је се од
но се на сер ви си ра ње по тре ба чла но ва Ко мо ре, 
а по ла зе ћи од то га да је је дан од ци ље ва Ко мо
ре уна пре ђе ње усло ва за оба вља ње струч них 
по сло ва у облсти ма зна чај ним за пла ни ра ње и 
из град њу, као при о ри тет утвр ди из ра да стра те
ги је раз во ја гра ђе ви нар ства од ре ги о нал ног до 
ре пу блич ког ни воа, ко ја би се до ста ви ла над
ле жном ми ни стр ству. Сви ре ги о нал ни цен три 
тре бло би да сво је про јек те пред ло же ка ко би 
кон ку ри са ли код над ле жног ми ни стар ства. 

Че твр то.  Ак тив но сти ко је се од но се на сер
ви си ра ње по тре ба чла но ва Ко мо ре, уве ду као 
при о ри тет ак тив но сти на уна пре ђе њу про је
ка та оси гу ра ња  чла но ва Ко мо ре у сми слу про
ши рењ ња дос да шњег об ли ка оси гу ра ња од про
фе си о нал не од го вор но сти на до дат не об ли ке у 
ци љу по ве ћа ња по год но сти за члан ство у Ко
мо ри.

Пе то. Да се у пред ло гу пла на и про гра ма ра да 
ко ји се од но си на ор га ни за ци ју и функ ци о ни
са ње Ко мо ре пред ви ди на ста вак ак тив но сти на 
из ра ди мно гра фи је по во дом 10 го ди на осни ва
ња Ко мо ре. 

Ше сто. У пред ло гу пла на и про гра ма ра да 
пред ви де ти ак тив но сти ко је би се од но си ле на 
бри гу о по ло жа ју мла дих чла но ва Ко мо ре, кроз 
ор га ни зо ва ње го ди шњег ску па у ци љу са гле
да ва ња ја сне сли ке  њи хо вих ствар них по тре
ба, као и ак тив но сти ко ји ма би се омо гу ћи ло 
мла дим ин же ње ри ма да до мо мен та до би ја ња 
ли цен це има ју при ступ ба зи про пи са, по се те 
сај мо ви ма и струч ним пре да ва њи ма ко је ор га
ни зу је Ко мо ра и сл, те ра ди ре а ли за ци је на ве
де них ак тив но сти, те у по гле ду фи нан сиј ског 
пла на пред ви де ти од го ва ра ју ћа сред ства.

На по зив пред се да ва ју ћег да чла но ви Скуп шти не 

Ја сми на Жи ва нов
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„по бољ ша ју и кон ди ци о ни ра ју“ смер ни це за из
ра ду Пла на ра да и Фи нан сиј ског пла на за 2013. 
го ди ну, ја вио се „је дан, али вре дан“ пре гла гач. 
На и ме, про фе сор Ми лан Са мар џи ја, тех но лог 
из Но вог Са да, по др жао је по ну ђе не смер ни це, 
али и сам по ну дио из у зет но ак ту ел не пред ло ге/
смер ни је, ко је до но си мо In extenso, што зна чи 
без скра ћи ва ња и ко мен та ри са ња.

Пр во, да се ра ди на уво ђе њу оба ве зном еду
ко ва њу чла но ва,  да ти пла но ви има ју као у ме
ди ци ни и оста лих у на ред них пет го ди на има ју 
од ре ђен број по се та, од но сно уче шћа у од ре ђе
ним ак тив но сти ма у свим обла сти ма од про јек
то ва ња, до из во ђе ња ра до ва. То ћу обра зло жи
ти за што.

Ми смо про шле го ди не усво ји План крат ко
роч ног и ду го роч ног ра да Ин жи њер ске ко мо
ре и, из ме ђу оста лог, су уста но вље на два но ва 
под руч ја – енер гет ска ефи ка сност и об но вљи ви 
из во ри енер ги је.

Ми смо у Вој во ди ни ура ди ли овај дру ги део, 
об но вљи ве из во ре енер ги је из по љо при вред не 
и пре храм бе не ин ду стри је, али не у прав цу ово
га што је енер гет ска ефи ка сност ве о ма ва жна 
и по се ће ња. Она има пред ност за то што су ли
цен ци ра ни љу ди. Ве ли ки број љу ди је ишао да 
би до био ли цен це. То је ми шље ње нас из Вој во
ди не – да до би јем ли цен цу.

Код овог дру гог де ла (об но вљи ви из во ри 
енер ги је – ОИЕ), где смо има ли струч не љу де 
од ака де ми ка, про фе со ра, ин же ње ра у об но
вљи вим из во ри ма енер ги је из по љо при вре не и 
пре храм бе не ин ду стри је има ли смо 17 пре да
ва ња, где је би ло око 1.800 до 2.000 по се ти о ца, 
али има мо јед ну при мед бу – ве о ма ма ли број  
ли цен ци ра них ин же ње ра је за ин те ре со ван  за 

еду ков ње. То мо ра мо од ве сти у дру гом прав цу, 
а то је да их оба ве зу је од ре ђе ни број бо до ва, а 
то ће ве ро ват но Скуп шти на ура ди ти. 

То је пр ва ствар ко ју смо код нас у Вој во ди
ни ура ди ли, с тим да об но вљи ве из во ри енер
ги је и у овој го ди ни ће мо има ти у пр вом пла
ну, па пред ла же мо да се ура де че три про јек та 
 би о ди зе ла, би о га са, би о ал ко хо ла и би о ма се и 

да се ста ви на сајт Ин же њер ске ко мо ре да сви 
ин же ње ри има ју уви да, јер је основ на ин тен
ци ја Европ ске за јед ни це (а и на ша но ва ин ду
стриј ска по ли ти ка) усво је на 2000. го ди не у Ли са

бо ну, и по ко јој је нео п ход но ра ди ти на но вим 
про гра ми ма ин ду стри је, а то су ма ла и сред ња 
пред у зе ћа. То би тре ба ло да бу ду но си о ци на
шег бу ду ћег раз во ја, као што је то у Евро пи.  
Да кле, сви ин же ње ри да се еду ку ју у том прав
цу и са мо стал но, а не са они са  ли цен цом, јер 
смо уста но ви ли да са ли цен цом мно го њих че ка 
да се за по сле у др жав ним ор га ни ма. Мо ра ју се 
ства ра ти пред у зе ћа, ин ду стри ја, ко ја тре ба да 
нас во ди на пред.

Дру го ми шље ње ко је смо има ли је сте да се 
при пре ме ли цен це, по мо гућ но сти за све ди
пло ми ра не ин же ње ре и да то бу де, као што је  
пред сед ник ма ло пре ре као, да се омо гу ћи да и 
дру ги има ју ли цен це. Ако не же ли мо да при ми
мо оста ле ди пло ми ра не ин же ње ре, да има ју у 
на шој Ин же њер ској ко мо ри ли цен це, као што 
су агро ин же ње ри, ру да ри и оста ли, они ће са ми 
фор ми ра ти сво је ко мо ре, што ми сли мо да то не 
тре ба да се до зво ли не го тре ба да бу де јед на ин
же њер ска ко мо ра. У Хр ват ској по сто ји по себ на 
Агро ин же њер ска ко мо ра. Зна чи, то тре ба про
ши ри ти. 

Тре ће, ве о ма је ин те ре сант но, од фор ми
ра ња Ин же њер ске ко мо ре 2003. го ди не има ли 
смо јед но кон цен три са но ми ни стар ство, а са
да по сло ве ко је ра ди мо у Ин же њер ској ко мо ри 
ра де че три ми ни стра. Део где смо ми нај ви ше 
за ин те ре со ва ни је енер гет ска ефи ка сност и об
но вљи ви из во ри енер ги је ра ди Мин стар ство 
енер ге ти ке  раз во ја и за шти те жи вот не сре ди
не, ко је има по себ но при ступ, а ми ве ро ват но 
не ма мо јер се на ла зи у овом ми ни стар ству и 
тра жи мо да то бу де ин те гри са но. Има мо и Ми
ни стар ство ру дар ства и при род них ре сур са 
и има мо још јед но ми ни стар ство. Зна чи,то су 
че три ми ни стар ства ко ја тре ба оп слу жи ва ти.  
Ми сли мо да би тре ба ло да се то об је ди ни пре ко 
јед ног пот пред сед ни ка Вла де, ко ји би са сво јим 
ми ни стри ма ко ор ди ни рао и ра дио ове по сло ве.

Че твр то, да се обез бе ди на ре ги о нал ном ни
воу аа на ро чи то на ре пу блич ком ни воу, по што 
су са да при вред не ко мо ре уни ште не и ви ше не 
по сто је као при вред не ко мо ре ко је су оба ве зне, 
не го су са да не ке стру ков не, да ми као струч
ни да је мо струч на ми шље ња  за Вла ду јер има
мо мно ге про пу сте до са да. На и ме, да те су ве
ли ке па ре за мно ге фир ме ко је су про ма ше не. 
Ку пље не су ино ли цен це ко је су за ста ре ле. Не 
мо же се ра ди ти по њи ма еко ло ги ја и за шти та 
жи вот не сре ди не по на шим за ко ни ма, а да те су 
ве ли ке па ре, то од го вор но ка жем. Тра жи мо да 
на ши чла но ви уче ству ју ка ко на ре ги о нал ном, 
та ко и на ре пу блич ком ни воу, да да мо струч но 
ми шље ње, а не да се ка же да то мо ра та ко, не го 
да се ка же да ли то ва ља или не ва ља по на шим 
за ко ни ма.

Пе то, има мо по да так да чак 65 од сто чла но
ва не пла ћа чла на ри ну. Ако је ова ин фор ма ци
ја тач на, тра жи мо да се у Ста тут Ко мо ре уне се 
од ред ни ца да  они ко ји не пла ћа ју чла на ри ну 
не уче ству ју у од лу чи ва њу и из вр ша ва њу од ре
ђе них за да та ка Ин же њер ске ко мо ре. Мо гу би
ти чла но ви, али не мо гу од лу чи ва ти у од ре ђе

ним обла сти ма, ка ко  Из вр шног од бо ра, та ко и 
Управ ног од бо ра и свих оста лих од бо ра. То су 
зах те ви из Вој во ди не, а ови пред ло зи се до ста 
по кла па ју са ста во ви ма но во и за бра ног пред
сед ни ка.

Усле дио је за ни мљив пред лог Ја сми не Жи ва
нов – да се јед на сед ни ца Скуп шти не ИКС одр
жи у Ни шу и да то бу де до при нос Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је  обе ле жа ва њу, али и еду ка ци је о 
„Ми лан ском едик ту“, до ку мен та о то ле ран ци ји 
ко ји је до нео цар Кон стан тин. 

Пред лог је пао на плод но тле, јер се Ни шли ја 
Љу би ша Ми тић дилп. грађ. инж. ја вио се да га 
по др жи, али и да сам пред ло жи јед ну иде ју ка ко 
да се „при бли жи мо на шој стру ци и ка ко да Ин
же њер ску ко мо ру пла си ра мо у јав но сти на је
дан по зи ти ван на чин“, о че му је го во рио на јед
ној од пред ход них сед ни ца Скуп шти не, али до 
са да ни је до био ни ка кву са гла сност из УО ИКС.

„Иде ја је ве о ма јед но став на – све ло кал не за
јед ни це не ма ју до во љан број про је ка та и мо гле 
би или код на шег ми ни стр ства или да кон ку
ри шу не ким при ступ ним фон до ви ма“, ре као је 
Ми тић. „Иде ја је да на ло ка лу све под сек ци је 
ор га ни зу ју са пред сед ни ци ма оп шти на је дан 

са ста нак, где би они би ли у оба ве зи да по зо ву 
све ин же ње ре из те сре ди не, где би смо ми као 
стру ков на ор га ни за ци ја пред ло жи ли од ре ђе ни 
идеј ни про је кат, где би они мо гли да кон ку ри
шу, а ка сни је ка да се то ре а ли зу је, ти ин же ње
ри то нов ча но и на пла ти ли. Пред ла жем да ово 
бу де на ша про мо ци ја. Ре ци мо, ако је то Ни шки 
ре ги он, у 15 гра до ва да ура ди мо по јед но од ре
ше ња, за пра во да љу ди из те сре ди не то ура де 
са мо да ми то ор га ни зу је мо и ме диј ски се при
ка же мо и бу де мо до на то ри ло кал ној за јед ни
ци са тим про јек том, а та из ло жба да ље иде у 
свих 15 сре ди на, 15 гра ди ћа и за не ке од њих 
ће би ти за и ста је дан леп до га ђај. На тај на чин 
би упо зна ли на ше члан ство, ор га ни зо ва ли их 

Љу би ша Ми тић

Ми лан Са мар џи ја
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и укљу чи ли у ра ду Ин же њер ске ко мо ре. Во лео 
бих да о то ме сви раз ми сли те, јер се ра ди о јед
ној идеј ном ре ше њу ко је би би ло вр ло зна чај но 
ло кал ној за јед ни ци, а ми би про мо ви са ли се бе 
и упо зна ли јед ни дру ге на те ре ну и укљу чи ли 
све ин же ње ре у ак ти ван рад Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је“.

По след њи уче ник у рас пра ви по во дом „смер
ни ца“ за пла но ве и про гра ме за 2013. го ди ну 
био је Дра ган Жив ко вић, већ смо ре кли, нај ак
тив ни ји члан ИКС, не са мо кад су у пи та њу сед
ни це Скуп шти не, већ и кад је реч о свим оста
лим ак ци ја ма и ак тив но сти ма Ко мо ре.

„Би ћу ве о ма кра так по сле ових по здрав них 
ре чи и пред ло жи ћу не ке тач ке ко је су ве о ма 
чи сте и кри стал но ја сне“, ре као је Дра ган Жив
ко вић. „Ми слим да се пот кра ла гре шка у Пред
ло га пла но ва и про гра ма, а то је да се у том на
ред ном пла ну још јед ном мо ра на пра ви ти но ва 
кла си фи ка ци ја свих ли цен ци ко је из да је Ко мо
ра, јер је, по ме ни, то (из да ва ње ли цен ци) цен
тар оку пља ња це ле Ко мо ре. У по след њих по ла 
го ди не до шло до то га да од би ја мо ви ше од 50 
про це на та ко ле га ко ји апли ци ра ју за не ке ли
цен це. Мо же мо се сло жи ти, ако у не ком про це
су  по ло ви на за ин те ре со ва них, ту сво ју же љу 
не мо же да ре а ли зу је, то је ве ли ки знак пи та ња 
за не ку ма ло де таљ ни ју ана ли зу. У су прот ном 
ће мо до ћи у си ту а ци ју да све на ше ко ле ге ко је 
ра де 20, 30 и ви ше го ди на, не ће мо ћи да апли
ци ра за ли цен ту, због сме ро ва ко јих је ра ни је 

би ли мно го ма ње, што је па ра докс сам по се би. 
При ме ра ра ди, не ка да је Ма шин ски фа кул тет у 
Ни шу има 45 сме ро ва, та ко је би ло 1982. ка да 
сам га ја за вр шио, док је да нас ви ше од 10 сме
ро ве. До ћи ће мо у про блем да по сто је сме ро ви 
ко ји не мо гу да апли ци ра ју за би ло ка кву ли
цен цу. То мо ра мо што пре да ура ди мо, да не
би смо ушли у про цес ту жа ка ња са ко ле га ма, да 
то ма ло „пре тре се мо“ и при ме ре но са да шњем 
вре ме ну уре ди мо. Дру го, оно што је већ ре че
но, да про ши ри мо ли сту свих мо гу ћих по тен
ци јал них на ших чла но ва, као што су ин же ње ри 

ру дар ства, ин же ње ра за шти те на ра ду, где до
ла зе и ин же ње ри ко ји уре ђу ју област за шти те 
од по жа ра и за шти те жи вот не сре ди не, а они 
ни су на ши чла но ви. Тре ба ло би ту ствар да ин
тен зи ви ра мо са јед не и са дру ге стра не, да се 
на пра ве усло ви под ко ји ма они мо гу би ти на ше 
ко ле ге и чла но ви. Тре ће се ти че раз во ја Ко мо ре 
у сми слу ко ор ди на ци је са ло кал ним са мо у пра
ва ма, по ди за ња Ко мо ре ко ја би има ла ути цај и 
кроз да ва ње пред ло га за ко на и тра жи ла ме сто у 
дру штву, где би се ин же ње ри по ве за ли, па да се 
то ин тен зи ви ра пре све га у ре ги о нал ним цен
три ма, да би има ли ор га ни за ци ју ко ја тре ба да 
има све ва жни ју и ва жни ју уло гу јер ми то ра
ди мо и гра ди мо. То бих на звао раз вој Ко мо ре, о 
че му стал но го во рим. Чи та ју ћи овај лист „Гла
сник“ ко ји нам је да нас пред сед ни цу по де љен, 
оду ше вљен сам, јер је у ње му бо ље на пи са но  да 
сам го во рио о раз во ју Ко мо ре, не го што сам мо
жда и сам го во рио у по след њих пар пу та и због 
то га се за хва њу јем глав ном уред ни ку. Че твр то, 
за хва љу јем се ко ле ги ни ци Ја сми ни Жи ва нов на 
пред ло гу, ко ји и ја по др жа вам. Пред ла жем да то 
бу де у ма ју, а да се сви под се ти мо, ка да су Ни
шли је, у Ни шкој ба њи ма ја 2010. го ди не, би ли 
до ма ћи ни 5. сед ни ци Скуп шти не дру гог са зи ва. 
Сла жем се са тим да Ко мо ра у 2013.го ди ни уче
ству је и у том про јек ту, ко ји је ве о ма зна ча јан 

за овак ре гон Ср би је и уоп ште цео свет, ми слим 
на Ми лан ски едикт. На кра ју, да јем два па пи ра 
пред сед ни ку Скуп шти не. Пр ви је од лу ка Скуп
шти не, од сеп тем бра 2011. го ди не да по мог не
мо из град њу Цр кве све тог ца ра Кон стан ти на, 
од но сно да Ни шкој епар хи ји да мо до на ци ју од 
2.000.000 ди на ра. Дру ги је па пир да је до Ни
шке епар хи је из Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
сти гло са мо ми ли он ди на ра, и тај до ку мент о 
при спе де ла обе ћа не до на ци је пот пи сао је вла
ди ка Јо ван, ста ре ши на Ни шке епар хи је. На дам 
се да ће мо оста так до на ци је што пре упла ти ти. 
Та ко ђе се на дам да ће Ре ги о нал на кан це ла ри ја у 
Ни шу, већ у апри лу –ма ју, би ти до ма ћин сед ни
це Скуп шти не“. 

За кљу чу ју ћи рас пра ву о „смер ни ца ма за из
ра ду нај ва жни јих до ку ме на та за 2013. го ди ну“, 
пред сед ник Шу ма рац ста вио на гла са ње основ
ни до ку мет, плус, по ну ђе не до му не, па су чла
но ви Скуп шти не јед но гла сно до не ли од лу ку 
– „Усва ју ју се смер ни це за утвр ђи ва ње Пред ло
га пла на и про гра ма ра да Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је за 2013. го ди ну, од но сно, Пред ло га фи
нан сиј ског пла на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
за 2013. го ди ну“.

Дру га сед ни ца Скуп шти не за по че ла је са ра
дом у 13,13 са ти, а окон ча ла 75 ми ну та ка сни је, 
тач но у 14,30 ча со ва.

Дра ган Жив ко вић

Дру гом за се да њу Скуп шти не 
Ко мо ре тре ћег са зи ва при су ство
вао је и Ми лан Ми ље вић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству гра ђе
ви нар ства и ур ба ни зма, у окви ру 
ко га ра ди и де лу је и Ин же њер ска 
ко мо ра Ср би је. За у зет број ним 
по сло ви ма Др жав ни се кре тар за 
ур ба ни зам сти гао је то ком дру
гог де ла тра ја ња 2. сед ни це Скуп
шти не. Обра ћа ју ћи се при сут ни ма 
Ми лан Ми ље вић, дипл.инг.арх. је 
ре као:

„По здра вљам све ко ле ге и по
ча ство ван сам што сам по зван на 
сед ни цу Скуп шти не, ко ја је има
ла на свом про гра му пре нез та ци ју 
ре зул та та ко ји су оба вље ни у по
ступ ку из бо ра но ве Ко мо ре. Ми 
смо као Ми ни стар ство да ли наш 
пред лог за три чла на Управ ног 
од бо ра и јед ног чла на Над зор ног 
од бо ра, у скла ду са за ко ном. Ми
ни стар ство гра ђе ви нар ства и ур
ба ни зма ни је  „по сма тра ло“ ове 
из бо ре, да упо тре бим ту не де фи
ни са ну реч. Оба вље ни су та кви 

ка кви је сту и са да је по треб но  да 
се при сту пи да љој ре а ли за ци ји 
из бо ра ор га на, пре све га ми слим 
на пред сед ни ка Управ ног од бо ра 
и дру ге функ ци је ко је из то га сле
ду ју. Ми ни стар гра ђе ви нар ства 
и ур ба ни за, мр Ве ли мир Илић, у 
сво јим на ја ва ма за ме ди је, дао је 
суг сти ју да рад и по сто ја ње Ко мо
ра тре ба да се ре гу ли ше по себ ним 
за ко ном. Лич но сма трам да она не 
тре ба да бу де у си стем ском за ко ну 

ка кав је За кон о пла ни ра њу и из
градњ. То исто ва жи и за Аген ци ју 
за по слов но пла ни ра ње. За кон о 
пла ни ра њу и из град њи или ка ко ће 
се зва ти, тре ба да бу де је дан ге не
рал ни за кон, прет по ста вљам но ви 
за кон. Ис ко ри стио бих при ли ку да 
по зо вем све ко ји има ју би ло ка кву 
су ге сти ју или до бре струч не на ме
ре, да нам ша љу сво ја ми шље ња на 
по је ди не од ред бе за ко на и по је ди
не обла сти, јер је чи ње ни ца да нас 
је по сто је ћи За кон о пла ни ра њу и 
из град њи, ма ло пре ви ше уда љио 
од ре ша ва ња, па  по ма ло и од ове 
стру ке. По ме ни, то је нај би ро
крат ски ји за кон ко ји сам ви део у 
по след ње вре ме. На кра ју, ње го ви 
ре зул та ти су 100 ме ста на за до ва
ња ква ли те том. Дао бих су ге сти ју 
да Ко мо ра и у ма њим сре ди на ма, 
од но сно гра до ви ма, не са мо у ре
ги о нал ним цен три ма, по ку ша да 
ус по ста ви сво је при су ство, ма кар 
сим бо лич но у не ким про сто ри ја
ма, из најм љи ва њем, да би ин же
ње ри мо гли не где да се са ста ју“.

По зи вам на са рад њу љу де са до брим су ге сти ја ма и 
струч ним на ме ра ма
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них и трај них ве за и од но са. За ин тен зи ван 
реги о нал ни раз вој нео п ход но је обез бе ди ти/
ку пи ти по слов ни про стор у оста лим цен
три ма  Кра гу јев цу, Чач ку, Кра ље ву, Ва ље ву 
и Су бо ти ци.

„Од мах пред ла жем и про ме ну Ста ту та, јер 
ми слим да је нео п ход но одво ји ти/раз дво ји
ти  функ ци ју пред сед ни ка Управ ног од бо ра 
од пред сед ни ка Ко мо ре“, на гла сио је Гла во
њић. „Не мо же је дан чо век, ма ко ли ко био 
спо со бан, да на пра ви на чин по кри је обе 
функ ци је. Ис ку ство ми ве ли да у цен тра ли 
Ко мо ре, на рав но и у ре ги о нал ним кан це ла
ри ја ма, увек мо ра да бу де 
при су тан не ко из нај у жег 
ру ко вод ста од пред сед ни ка 
(Ко мо ре и/или Скуп шти не), 
пре ко чла но ва УО ИКС, ИО 
МС, до пред сед ни ка под
сек ци ја, док се при су ство 
за по сле них у свим се кре та
и ја тим ИКС – под ра зу ме ва. 
Ако смо мо гли да осну је мо 
Ко мо ру, да је укљу чи мо у 
европ ске и свет ске асо ци ја
ци је,  ми слим да мо же мо да 
утвр ди мо/уте ме љи мо њен 
рад у на ред ном пе ри о ду, јер 
иза нас је ис ку ство од јед не 
де це ни је“. 

Же ља но вог пред сед ни
ка УО ИКС је да се са да шња 
тен ден ци ја раз во ја Ко мо
ре на ста ви, а да би се то и 
оства ри ло, нео п ход но је 
да сви чла но ви уло же мно
го ви ше на по ра, ра да, уса
вр ша ва ња и кре а тив но сти. 
По себ но се на да да се до са да шњи ру ко во
ди о ци и ис так ну ти ак ти ви сти Ко мо ре не ће 
па си ви зи ра ти, на про тив, а да ће но ви пред
став ни ци ре сор ног ми ни стар тсва у Управ
ном и Над зор ном од бо ру, по пут ко ме та во
ди ти у но ви сна жни раз вој Ко мо ре. 

„Ра де ћи до сaда у ор га ни ма и те ли ма Ко
мо ре, а као што се зна, био сам и на че лу Из
вр шног од бо ра Ма тич не сек ци је про јек та на
та до 2007. го ди не, најв е ће сек ци је,  док сам 
у пе ри о ду 2007. – 2009. био члан ИО МСП“, 
на гла сио је Ми ло ван Гла во њић. „Знам да је 
из у зет но те шко опе ра ци о на ли зо ва ти сва 
опре де ље ња ре ги о нал них цен та ра, ко ји се 
спро во де пре ко из вр шних од бо ра ма тич них 
сек ци ја. У до са да шњем ра ду ИО МСП осе
тио сам да ру ко вод ство Ко мо ре мо ра ак ци је 
и ак тив но сти спу сти на не по сред но уче шће 
и са рад њу, не са мо са члан ством, не го и са 
оста лим сег мен ти ма и струк ту ра ма, а пре 
све га са ло кал ном упра вом, као и са над ле
жним Ми ни стар ством. На рав но да знам, да 
са рад ња са ми ни стар стви ма, ли кал ном са мо
у пра вом, по здра зу ме ва и уче шће у жуч ним 
рас пра ва ма, а у ци љу до ла ска до пра вих ре
ше ња ко ја су у ин те ре су стру ке и са мих чла

но ва Ко мо ре. Ни ка ко Ко мо ра не сме да бу де 
сниснодљива, још ма ње да из бе га ва са рад њу, 
јер то ни за ко га ни је до бро. Ни за ин сти ту ци
је си сте ма, још ма ње за Ко мо ру.  Тре ба ло  би 
ис ко ри сти ти по тен ци ја ле ко је Ко мо ра има, 
а то зна чи ис ку ства ин же ње ра у свим тим 
обла сти ма, са јед ним мо јим мо том – „ко зна 
циљ, на ћи ће пут до ње га“.

Го во ре ћи о са рад њи Ко мо ре са над ле жним 
ми ни стар стви ма у про те ких де сет го ди на 
Гла во њић је за кљу чио да је (сарадње) го то во 
и ни је би ло. На и ме, при ли ком ра да на из ме
на ма и до пу на ма За ко на о пла нир њу и из

град њи (2004. и 2009.) Ко мо ра је над ле жним 
ми ни стар стви ма про сле ди ла ви ше де се ти на 
пред ло га, струч них при мед би и ко мен та ра, 
али је тек по ко ји при хва ћен, у го то во не пре
по зна тљи вој фор ми.

„На ма би тре ба ло да бу де циљ да се ува
жа ва ми шље ње Ко мо ре у ве зи до но ше ња за
ко на и под за кон ских ака та и ми мо ра мо да 
се из бо ри мо за та кву по зи ци ју“, на гла сио је 
Гла во њић. „Пра ви про стор за нас из Ко мо ре 
су пре по ру ке о са др жа ју тех нич ке до ку мент
ци је по ра зним ти по ви ма обје ка та. Да кле, 
по ку ша ти да се кроз за кон и под за кон ска ак
та, спре чи да ље ома ло ва жа ва ње пре све га, 
про јек тант ских па и из во ђач ких услу га, да 
се спре чи не ло јал на кон ку рен ци ја, од но сно 
по кре ну ти стимулативне ценовникe про јек
тант ских услу га, ор га ни за ци ју, сук це сив но 
за сва ку вр сту ра до ва и сва ки тип објек та“.

Го во ре ћи о раз ло зи ма за при хва та ње кан
ди да ту ре за ме сто пред сед ни ка ко мо ре Ми
ло ван Гла во њић је ова ко обра зло жио: 

„Ме сто пред сед ни ка при хва там из раз ло га 
на став ка кон ти ну и ра ног ра да, пре све га са про
фе со ром Шу мар цем, го спо ђом Та њом Ђор ђе
вић и дру гим чла но ви ма Управ ног од бо ра из 

Пре него што је пред ста вио свој „про грам 
ра да“, бо ље ре че но, ак ци је и ак тив но сти ко је 
ће во ди ти као пред сед ник УО ИКС, од но сно, 
као пред сед ник ко мо ре, Ми ло ван Гла во њић 
се за хва лио сви ма ко ји су пред ло жи ли и по
др жа ли ње го ву кан ди да ту ру, а то су пре свих 
ре ги о нал ни центри из Бе о гра да, Чач ка, Кра
гу јев ца и Ва ље ва.

„На по чет ку бих ре као да су из бо ри за 
пред сед ни ка Ко мо ре, од но сно, пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра ИКС  из ну ђе ни остав ком 
про фе со ра Шу мар ца и ње го вим из бо ром за 
пред сед ни ка Скуп шти не ИКС“, ре као је Ми
ло ван Гла во њић.“ Као што зна те, не би ра ју се 
сви ор га ни Ко мо ре што је, по ме ни, мо жда и 
мо гло да се ор га ни зу је за јед но, али ’ту смо 
где смо’. Као је дан од ини ци ја то ра и уче сни
ка у фор ми ра њу Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
имао сам же љу да то бу де ор га ни за ци ја ко ја 
ће, пре све га, да шти ти ин те ре се чла но ва и 
стру ке. То ком про те кле де це ни је ра да и по
сто ја ња, по го то ву у по след ње че ти ри го ди не, 

Ко мо ра се ин тен зив ни је ба ви ла не по сред
ним про бле ми ма сво јих чла но ва. Та кво ста
ње де ко ди рам из из бор не ста ти сти ке. На и ме, 
на из бо ри ма за Скуп шти ну, одр жа ним у то
ком 2008. го ди не, уче ство ва ло је 2 – 2,2 од сто 
члан ства, док је за про шло го ди шње уче шће 
узе ло де сет пу та ви ше чла но ва, од но сно, 22 
про це на та. Као што се ви ди по ве ре ње је по
ра сло, а искре но се на дам да ће у бу дућ но сти 
би ти знат но ве ће. Раз лог ви дим у то ме што 
ћу Ко мо ру још ви ше при бли жи ти члан ству, 
па сход но то ме пред ла жем ње ну пот пу ну ре
ор га ни за ци ју, кроз де цен тра ли за ци ју ак ци ја 
и ак тив но сти. По себ но на гла ша вам – не тре
ба нам ор га ни за ци ја ко ја ће са мо на пла ћи ва
ти чла на ри ну, а ну ди ти го то во ни шта сво јим 
чла но ви ма“.

Пр ве ак ци је ко је ће пред у зе ти су – по
прав ке. По прав ка са рад ње са ло кал ним и 
град ским вла сти ма кроз кон ди ци о ни ра ње 
ре ги о нал них од бо ра, а на ро чи то са над ле
жним ми ни стар ством уз по моћ кон ти ну и ра

Ко зна циљ, на ћи ће пут до ње га

ИНА У ГУ рА ТИВ НИ ГО ВОр ИЛИ ТИ прО ГрАМ рА дА МИ ЛО ВА НА ГЛА ВО ЊИ ЋА, 
НО ВОГ пред Сед НИ кА кО МО ре

На из ла га ње Др жав ног се кре та ра за ур ба ни
зам Вла де Ср би је ре а го вао је Са ља ху дин Му ра
то вић, дипл.грађ.инж. ре кав ши:

„Же лим да кон цен три шем сво ју при чу са мо 
на јед ну те му.  С об зи ром да је са на ма ува же ни 
гост, др жав ни се кре тар Ми ље вић, же лео бих да 
пру жи мо ру ку бу ду ће до бре са рад ње са Ми ни
стар ством гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма, јер ин
же ње ри су ти ко ји ко нач но тре ба да де фи ни шу 
за кон, а прав ни ци са мо да га прав но уоб ли че. 
Ја сам ап со лут но си гу ран да За кон о пла ни ра
њу и из град њи у вер зи ји Ин же њер ске ко мо ре 
ће би ти жи во тан, јер ће по што ва ти кон крет не 
про бле ме ко ји до са да ни су по што ва ни, због 
то га што прав ни ци че сто зна ју да за ком пли ку
ју жи вот ра зно ра зним прав нич ким фор ма ма и 
фо ра ма. Пот пу но сам си гу ран да но ви За кон о 
пла ни ра њу и из град њи мо же у ве о ма крат ком 
ро ку да се ура ди и по зи вам ко ле ге да, без  об зи
ра на све мо гу ће те шко ће у ко му ни ка ци ји,  са
ми се при ја ве, да не че ка ју да их ико де ле ги ра, у 
Рад ну гру пу Ин же њер ске ко мо ре. Си гу ран сам 
да нам не тре ба ви ше од ме сец да на да ура ди мо 
пот пу но но ви За кон. Пр ви ре зул тат тог но вог 
За ко на тре ба да бу ду: гра ђе вин ске до зво ле за 15 
да на и ап со лут но сам си гу ран да је то мо гу ће и 
из во дљи во је. Хтео бих да на гла сим да ће та кав 

За кон би ти до каз да је Ин же њер ска ко мо ра у 
слу жби на ше до мо ви не, да је Ин же њер ска ко
мо ра ме сто по др шке Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 
по нај пре на шим гра ђа ни ма. Же лим да тај наш 
ре зул тат бу де са мо пр ви ко рак у ком пакт но сти 
те са рад ње вла сти и Ин же њер ске ко мо ре као 
стру ков не ор га ни за ци је“. 

Вла да и Ко мо ра на истом за дат ку
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прет ход ног са зи ва 20072009.го ди не, а ко је 
сам ре а ли злвао као пот пред сед ник Управ
ног од бо ра у том са зи ву, као и  Из вр шног 
од бо ра Ма тич не сек ци је  про јек та на та. То
ком ра да у њи ма ви део сам ма не и до бре 
стра не до са да шње ор га ни за ци је Ко мо ре. У 
лич ном кон так ту са но вим чла но ви ма Ко
мо ре, стал но ми  по ста вља ју ра зна пи та ња, 
уз пер цеп ци ју да је ру ко вод ство Ко мо ра изо
ло ва на од члан ства и да се ИКС пре тво ри ла 
у не ку ад ми ни стра ци ју. Не сла жем се са тим 
кон ста та ци ја ма, јер сма трам да ни су тач не. 
У тим кон так ти ма по ку ша вам да об ја сним 
шта је Ко мо ра учи ни ла у прет ход ним го ди
на ма, шта тре нут но чи ни, од но сно, шта би 
тре ба ло да чи ни? Сма трам да је нео п ход но 
ство ри ти усло ве за „бу ђе ње“ струч ног по
тен ци ја ла чла но ва Ко мо ре, али и пред ло жи
ти ка ко да се то „бу ђе ње“ не по сред но из ве де. 
За то је, пре све га нео п ход но по бољ ша ње ко
му ни ка ци је са члан ством. Пре ко ре ги о нал
них од бо ра тре ба ло  би што ви ше ко мор ску 
ор га ни за ци ју и ин сти ту ци је при бли жи ти 
сва ком по је ди цу, чла ну Ко мо ре. Пре ко из
вр шних од бо ра ма тич них сек ци ја, те жи ште 
ра да Ко мо ре, ре а ли за ци ју про је ка та сек ци је 
про јек та на та и из во ђа ча ра до ва тре ба пре
не ти на под сек ци је ма тич них сек ци ја. То се 
мо же из ве сти да љом ре ор га ни за ци јом Ко мо
ра и уче шћем пред став ни ка сва ког ре ги о на у 
из вр шном од бо ру. Ово се мо же спро ве сти уз 
из ме ну нор ма тив них ака та Ко мо ре, пре свих 
Ста ту та, По слов ник о ра ду Управ ног од бо
ра, из вр шних од бо ра, го ди шњих пла но ва и 
про гра ма ра да Ко мо ре, ма тич них сек ци ја и 
стру ков них под сек ци ја, фи нан сиј ског пла на 
Ко мо ре и пра вил ни ка о бу ду ћој ор га ни за ци
ји и си сте ма ти за ци ји Се кре та ри ја та ИКС“.

Но ви пред сед ник УО ИКС по себ но се за
ло жио да се кроз за кон ска ак та спре чи да ље 
ома ло ва жа ва ње,  али и да се ство ре усло ве 
за при ме ну це нов ни ка услу га про јек то ва ња 
обје ка та и оси гу ра ња за сва ки тип обје ка та. 
За це нов ник про јек тант ских услу га ко је је 
Ко мо ра до не ла пре не ко ли ко го ди на, Гла во
њић кон ста ту је да је с пра вом ста вљен ван, 
а нај ва жни ји раз лог је што је не при мен љив. 
На ја вио је да ће од до ми цил ног ми ни стар
ства за тра жи ти да до не се нео п ход на под за
кон ска ак та ко ја ре гу ли шу ову област, од но
сно, це нов ник про јек тант ских услу га.

„Нео п ход но је Ко мо ру пре у сме ри ти да бу
де сер вис чла но ви ма и још лак ше омо гу ћи ти 
и про ши ри ти пра ће ње тех нич ке и прав не ре
гу ла ти ве пре ко сај та Ко мо ре, што и са да по
сто ји мо гућ ност, као и при сту пи ти  ор га ни
за ци ји про гра ма пер ма нент ног уса вр ша ва ња 
у ви ду  пре да ва ња и кур се ва“, ис та као је Гла
во њић. „За што? У ци љу упо зна ва ња чла но
ва  о но вој тех нич кој ре гу ла ти ви и на чи ну 
сна ла же ња  у шу ми но вих стан дар да. На и ме, 
усво је но је ви ше од 16.000  стан дар да, а то су 
углав ном пре ве де не европ ске нор ме, а само 
1.615 је преведено на српски. Из  усво је них 

стан дар да иза шло је мно го пра вил ни ка ко ја 
су из да ва ла  ра зно ра на ми ни стар ста ва. На
рав но да мно ги чла но ви Ко мо ре уоп ште и не 
зна ју да је то ли ки број про пи са об ја вљен, а 
ка мо ли да их при ме њу ју. Ко мо ра је, пре три 
го ди не, пре у зе ла ор га ни за ци ју при пре ме и 
по ла га ња струч них ис пи та и ми слим да се 
тај по сао бе пре кор но оба вља. Ме ђу тим, у 
на ред ном пе ри о ду по треб но је омо гу ћи ти 
из да ва ње струч нотех нич ке ли те ра ту ре, од
но сно, омо гу ћи ти да мла ди ин же ње ри, на ши 
бу ду ћи/по тен ци јал ни чла но ви, има ју све на 
јед ном ме сту и да не губ е вре ме на бавља ју
ћи по треб ну ли те ра ту ру. И још је дан по сао/
иде ја ко ју ћу по ку ша ти да ре а ли зу јем  тре
ба ло  би пре у зе ти ор га ни за ци је и из да ва ња 
ли цен ци ко је су у над ле жно сти дру гих ми ни
стар са ва, на при мер, ли цен ци за за шти ту од 
по жа ра, а у ци љу ујед на ча ва ња ме ђу соб ног 
при зна ва ња си ја сет ли цен ци ра них ин же ње
ра, а све у ци љу прак тич не упо тре бљи во сти 
из ра ђе не тех нич ке до ку мент ци је“.

Те ма ко ји ма би Ко мо ра тре ба ло да се (по)
за ба ви су ана ли за им пле мен та ци је За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи, За ко на о јав ним на
бав ка ма и ре а ли за ци ји гра ђе вин ских обје
ка та, За ко на о по ре зу на до да ту вред ност из 
ста но град ње у обла сти из во ђе ња ра до ва, за
тим, За ко на о за шти ти од по жа ра и За кон о 
тех нич ким зах те ви ма, про из вод има и  сер
ти фи ка ци ји, јер је тај за кон усво јен још 2009. 
го ди не, а сту пио је на сна гу про шле го ди не. 
Ако се ти за ко ни па жљи во про чи та ју, ја сно 
се ви ди да у њи ма ин же ње ра про јек та на та 
– не ма, од но сно, у њи ма (за ко ни ма) по сто је 
не ке „шу пљи не“ у ко је су про јек тан ти про
па ли. Уз то но ви пред сед ник Ко мо ре по себ но 
је го во рио ка ко на ме ра ва да раз ви је из да вач
ку де лат ност, не са мо за спро во ђе ње струч
них ис пи та не го и дру ге струч нотех нич ке 
ли те ра ту ре.

„У на ред ном пе ри о ду сле ди из ра да го ди
шњег пла на и про гра ма ра да Ко мо ре, где ће 
би ти им пле мен ти ра ни сви го ди шњи пла
но ви и про гра ми ра да ма тич них сек ци ја и 
под сек ци ја“, ис та као је Ми ло ван Гла во њић. 
„По себ но па жљи во ће мо про јек то ва ти фи
нан сиј ски план Ко мо ре. Та ко ђе, тре ба ана
ли зи ра ти рад у Се кре та ри ја ту ИКС и да ти 
пред лог за си сте ма ти за ци ју рад них ме ста и 
то ре а ли зо ва ти кроз из ме ну Прав нил ни ка о 
уну тра шњој ор га ни за ци ји. Ин же њер ска ко
мо ра Ср би је је стру ков на ор га ни за ци ја, скуп 
ра зно вр сних тех нич ких спе ци јал ности на 
за јед нич ком по слу у про це су пла ни ра ња  и 
из во ђе ња. Сва ка стру ка, пре све га под сек
ци је, ће сво је  спе ци фич но сти ор га ни зо ва ти 
у скла ду са сво јим по тре ба ма и ре ше њи ма, 
што је де фи ни са но са да шњим ак ти ма Ко мо
ре и пре ма то ме се уре ди ти, по бољ ша ти рад 
сек ци је. За то нам је по треб на  по моћ свих 
вас из ре ги о нал них од бо ра и кан це ла ри ја, 
свих чла но ва Ко мо ре, над ле жног ми ни стар
ства и град ских ин сти ту ци ја ши ром Ср би је“. 
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ПЛАН И ПРО ГРАМ РА ДА
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

у 2013. ГО ДИ НИ

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка 2. 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), Скуп шти на Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, на Тре ћој ре дов ној сед ни ци одр жа
ној 29. мар та 2013. го ди не, до не ла је

I. РАД НА ИЗ РА ДИ ЗА КО НО ДАв НИХ И НОР
МА ТИв НИХ АКА ТА

- 
А) при о ри те ти у ра ду Ко мо ре

- Aк тивније уче шће Ко мо ре на по бољ ша њу за
кон ских и под за кон ских ака та ре ле вант них за 
рад у де лат но сти ма свих чла но ва Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је;

- Ино ви ра ње за кон ских про пи са од зна ча ја за 
ин же њер ску стру ку;

- Ак тив но сти Ко мо ре у при пре ми нор ма тив них 
ака та ко ји се од но се на уре ђе ње и ста тус Ко
мо ре, као и до но ше ње ака та ко ји се од но се на 
ор га ни за ци ју и на чин оба вља ња по сло ва Ко
мо ре;

- Са рад ња са ре сор ним ми ни стар стви ма по 
свим пи та њи ма од ин те ре са за чла но ве Ко
мо ре; 

- Са рад ња са над ле жним ми ни стар стви ма и 
ин сти ту ци ја ма на хар мо ни за ци ји срп ских 
стан дар да (СРПС) и тех нич ке ре гу ла ти ве са 
европ ском.  

- 
Б) Крат ко роч ни ци ље ви Ко мо ре 

-  На ста вак ак тив но сти на из ра ди нор
ма тив них и ин сти ту ци о нал них прет по став ки 
за вр ше ње струч них екс пер ти за по зах те ви ма 
при вред них су бје ка та и ин сти ту ци ја;

-  На ста вак ак тив но сти на про на ла же
њу за кон ских ре ше ња у ци љу обез бе ђе ња за
шти те имо ви не Ко мо ре.

в) Сред њо роч ни ци ље ви Ко мо ре
- На ста вак ак тив но сти на утвр ђи ва њу на чи на и 

мо да ли те та за шти те чла но ва Ко мо ре од угро
жа ва ња њи хо вог струч ног и про фе си о нал ног 
ин те гри те та;

- На ста вак ак тив но сти и са рад ње са ре сор ним 
Ми ни стар ством на де фи ни са њу и спро во ђе
њу по сту па ка утвр ђи ва ња ускла ђе но сти ли
цен ци ко је из да ју дру ге зе мље са пра ви ли ма 
Ко мо ре.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ КО МО РЕ

А) при о ри те ти у ра ду Ко мо ре               
- Рад на да љем ин сти ту ци о нал ном ор га ни зо ва

њу Ко мо ре и ње не ин фра струк ту ре;
- Ак тив но сти на обез бе ђи ва њу по слов ног про

сто ра у вла сни штву  Ко мо ре  за по тре бе ре ги
о нал них цен та ра и ре ги о нал них кан це ла ри ја;

- По др шка раз во ју ре ги о нал них кан це ла ри ја;
- Уна пре ђи ва ње ра да и тех нич ко опре ма ње 

ре ги о нал них кан це ла ри ја, као и ре ги о нал них 
цен та ра, у ци љу пру жа ња по др шке ра ду ре ги
о нал них од бо ра и члан ству Ко мо ре;

- Ак тив но сти на уна пре ђе њу ра да Су да ча сти 
Ко мо ре;

- Ак тив но сти на уна пре ђе њу по сто је ћег ин
фор ма ци о ног си сте ма и ви део пре но са

Б) Крат ко роч ни ци ље ви Ко мо ре
- Са рад ња са стру ков ним ор га ни за ци ја ма и 

удру же њи ма;
- Уче ство ва ње у ху ма ни тар ним ак ци ја ма од на

ци о нал ног зна ча ја;
- Из ра да на цр та го ди шњег пла на и про гра ма 

ра да, као и на цр та фи нан сиј ског пла на по сло
ва ња Ко мо ре, у це ли ни и ма тич них сек ци ја зa 
2014. го ди ну.

- Из ра да пла на и про гра ма ра да ре ги о нал них 
цен та ра у скла ду са пла ном и про гра мом ма
тич них сек ци ја;

- Ак тив но сти на из ра ди мо но гра фи је по во
дом де сет го ди на ра да Ин же њер ске ко мо ре 
Ср би је.

в) Сред њо роч ни ци ље ви Ко мо ре
- Про ши ре ње ма те ри јал не осно ве за функ ци о

ни са ње Ко мо ре; 
- Ак тив но сти на ан га жо ва њу и ор га ни зо ва њу 

чла но ва Ко мо ре у от кла ња њу по сле ди ца у 
слу ча је ви ма  еле мен тар них не по го да; 

- Стал но ажу ри ра ње ба за по да та ка Ко мо ре и 
про ши ре ње се лек тив ног при сту па ба за по да

та ка са ни воа ре ги о нал них цен та ра;
- Обез бе ђе ње до пун ских сред ста ва за рад Ко

мо ре кроз на кна де за ре кла ме на: сај ту, Гла сни
ку Ко мо ре, струч ним ску по ви ма.

СЕР вИ СИ РА ЊЕ пО ТРЕ БА члА НО вА КО МО РЕ

А) при о ри те ти у ра ду Ко мо ре
- Ак тив но сти на об ја вљи ва њу за ко на, под за кон

ских ака та, про пи са и ли ста стан дар да ко ји су 
од зна ча ја за чла но ве Ко мо ре на сај ту и у Гла
сни ку Ко мо ре;

- Ак тив но сти на уна пре ђе њу ко му ни ка ци је из
ме ђу чла но ва Ко мо ре и чла но ва Ко мо ре са Се
кре та ри ја том Ко мо ре;

- Ак тив ни ји рад на раз ви ја њу и ино ви ра њу ин
фор ма ци о ног си сте ма Ко мо ре, са ани ми ра њем 
ши рег члан ства за са рад њу и рад на пу бли ко
ва њу те ма од зна ча ја за члан ство на ин тер нет 
стра ни Ко мо ре, као и у пу бли ка ци ја ма чи ји је 
спон зор или из да вач Ко мо ра;

- Ор га ни зо ва ње пре да ва ња, се ми на ра и кур се
ва из до ме на ра да чла но ва Ко мо ре;

- Про мо ци ја чла но ва Ко мо ре сер ви си ра њем и 
лич ним пре зен та ци ја ма на сај ту Ко мо ре;

- Ак тив но сти на уна пре ђе њу про јек та оси гу ра
ња чла но ва Ко мо ре у сми слу про ши ре ња до са
да шњег об ли ка оси гу ра ња од про фе си о нал не 
од го вор но сти на до дат не об ли ке у ци љу по ве
ћа ња по год но сти за члан ство Ко мо ре;

- Ак тив но сти на уво ђе њу и раз ви ја њу Слу жбе 
прав не по мо ћи ко ја ће чла но ви ма Ко мо ре 
пру жа ти бес плат ну прав ну по моћ;

- Уче шће на из ра ди стра те ги је раз во ја ин же
њер ских стру ка од ре ги о нал ног до ре пу блич
ког ни воа, ко ја би се до ста ви ла над ле жним ми
ни стар стви ма.

- Рад на уна пре ђи ва њу Гла сни ка Ко мо ре.

Б) Крат ко роч ни ци ље ви Ко мо ре
- Ак тив но сти на из ра ди про гра ма за по бољ ша

ње на чи на и тех но ло ги је гра ђе ња стам бе них 
обје ка та у Ср би ји;  

- Ак тив но сти на до би ја њу олак ши ца (по пу ста) у 
ку по ви ни струч нона уч не ли те ра ту ре и ли цен
ци ра них софт ве ра за чла но ве Ко мо ре;

- Ак тив но сти на упо зна ва њу и еду ка ци ји чла но
ва Ко мо ре о трен до ви ма из обла сти енер гет ске 
ефи ка сно сти и ак тив но сти на им пле мен та ци ји 
про пи са из обла сти енер гет ске ефи ка сно сти.

в) Сред њо роч ни ци ље ви Ко мо ре
- Пру жа ње по мо ћи у об ја вљи ва њу струч не ли

те ра ту ре ко ја је од зна ча ја за чла но ве Ко мо ре; 
- Стал но уна пре ђи ва ње сај та Ко мо ре;
- Из да ва ње струч них ча со пи са Ко мо ре;

- На ста вак ак тив но сти на ства ра њу усло ва за 
пре у зи ма ње у елек трон ском об ли ку струч них 
ма те ри ја ла;

- На ста вак ак тив но сти на уна пре ђе њу сер ви си
ра ња чла но ва Ко мо ре;

- Ак тив но сти на упо зна ва њу и еду ка ци ји чла но
ва Ко мо ре о трен до ви ма из обла сти об но вљи
вих из во ра енер ги је и ак тив но сти на им пле
мен та ци ји про пи са из ове обла сти.

- 
- 

лИ ЦЕН ЦИ РА ЊЕ
- 

A) Крат ко роч ни ци ље ви Ко мо ре
- Пре и спи ти ва ње опи са и усло ва по сто је ћих вр

ста ли цен ци;
- На ста вак ак тив но сти на до пу ни опи са по сто је

ћих и утвр ђи ва ња по себ них усло ва за сти ца ње 
но вих вр ста ли цен ци;

- Уво ђе ње но вих вр ста ли цен ци у ци љу ускла
ђи ва ња са  За ко ном о ви со ком обра зо ва њу и 
ње го вим из ме на ма и до пу на ма, у ве зи са тим 
пер ма нент на са рад ња са Ми ни стар ством  про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. 

- 
Б) Сред њо роч ни ци ље ви Ко мо ре

- На ста вак ак тив но сти на уна пре ђи ва њу тех ни
ке и по ступ ка за из да ва ње ли цен ци;

- 
- 

УСА вР ША вА ЊЕ И УНА пРЕ ЂИ вА ЊЕ СТРУ КЕ
- 

А) при о ри те ти у ра ду Ко мо ре
- Утвр ђи ва ње оба ве зе пер ма нент ног уса вр ша

ва ња чла но ва Ко мо ре ко ја би се про пи са ла За
ко ном о пла ни ра њу и из град њи;

- На ста вак ак тив но сти на до но ше њу ре ле вант
них нор ма тив них ака та Ко мо ре ве за них за пер
ма нент но уса вр ша ва ње чла но ва Ко мо ре;

- Из ра да го ди шњег про гра ма пер ма нент ног уса
вр ша ва ња чла но ва Ко мо ре;

- Раз ви ја ње и уса вр ша ва ње ин фо р ми са ња члан
ства о Ко мо ри и ње ном ра ду; 

- Ор га ни зо ва ње струч них пре да ва ња, на уч но 
струч них су по ва, као и ор га ни за ци ја из ло жби 
и сл., по пла ну и про гра му ра да из вр шних од
бо ра и ре ги о нал них од бо ра ма тич них сек ци ја;

- Ор га ни зо ва ње пре зен та ци ја – три би на, сту ди
ја про јект не до ку мен та ци је за све ин же њер ске 
про јек те и за све стру ке на ро чи то за ве ли ке 
ин фра струк тур не про јек те;

- Ор га ни зо ва ње кур се ва на те му „Но ве тех но ло
ги је у гра ђе ви нар ству“;

- Уво ђе ње стан дар ди зо ва них спе ци фи ка ци
ја ра до ва у гра ђе ви нар ству  МА СТЕР фор
мат (на сај ту Ко мо ре об ја ви ти отво рен по зив 
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про из во ђа чи ма гра ђе вин ских ма те ри ја ла и 
пред у зе ћи ма ко ји се ба ве из во ђе њем ра до ва 
у гра ђе ви нар ству да по ша љу сво је спе ци фи
ка ци је ра до ва);

- Омо гу ћа ва ње по се та сај мо ви ма ко ји су од ин
те ре са за чла но ве Ко мо ре;

- Ак тив но сти ко је ће омо гу ћи ти ли цен ци ра ним 
и мла дим ин же ње ри ма при ступ мул ти ме ди
јал ним са др жа ји ма, од но сно ма те ри ја ли ма са 
струч них пре да ва ња ко ја су одр жа на у Ко мо ри.

- Омо гу ћа ва ње при сту па ба зи про пи са ли ци ма 
ко ја су у по ступ ку по ла га ња струч ног ис пи та 
у ор га ни за ци ји Ко мо ре.

- Ак тив но сти на уво ђе њу у по себ ну ба зу по да
та ка бу ду ћих чла но ва Ко мо ре, ко ји још не ма ју 
усло ве за до би ја ње ли цен ци (по себ на еви
ден ци ја).

- 
Б) Крат ко роч ни ци ље ви Ко мо ре

- Уна пре ђи ва ње ин фор ми са ња јав но сти о Ко
мо ри и ње ном ра ду;

- Ак тив но сти око при ку пља ња по да та ка о по
тен ци јал ним кан ди да ти ма за до де љи ва ње 
го ди шње на гра де по Пра вил ни ку о по ча
сним чла но ви ма и Пра вил ни ку о на гра да ма 
Ко мо ре.

- В) Сред њо роч ни ци ље ви Ко мо ре
- По др шка раз вој ним про гра ми ма у ци љу 

афир ма ци је стру ке;
- На ста вак ак тив но сти на су фи нан си ра њу про

је ка та по ре а ли зо ва ним кон кур си ма рас пи са
ним од стра не Ма тич них сек ци ја;

- Раз ви ја ње и уна пре ђи ва ње мар ке тин га Ко
мо ре;

- Спро во ђе ње ре а ли за ци је из да вач ке де лат
но сти у скла ду са Пра вил ни ком о из да вач кој 
де лат но сти.

- 
СТРУч НИ ИС пИ ТИ

- Ак тив но сти на при пре ми, ускла ђи ва њу и из
ра ди ма те ри ја ла за по ла га ње струч них ис пи
та и ње го вим ускла ђи ва њем са опи си ма ли
цен ци ко је из да је ИКС;

- Ак тив но сти на из ра ди но вих и ино ви ра њу 
по сто је ћих про гра ма за по ла га ње струч них 
ис пи та по стру ка ма у скла ду са но вим на став
ним про гра ми ма фа кул те та у са рад њи са ре
сор ним ми ни стар стви ма и стру ков ним ор га
ни за ци ја ма; 

- Ор га ни зо ва ње при прем них пре да ва ња за 
кан ди да те пре по ла га ња струч них ис пи та и 
ускла ђи ва ње по стру ка ма;

- Спро во ђе ње про гра ма обу ке из обла сти 
енер гет ске ефи ка сно сти згра да. 

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА И СА РАД ЊА СА КО МО
РА МА У  ОКРУ ЖЕ ЊУ

А) при о ри те ти у ра ду Ко мо ре
- Уна пре ђе ње са рад ње са дру гим ин же њер

ским ко мо ра ма;
- На ста вак ак тив но сти на уса гла ша ва њу срп

ских про пи са, стан дар да и нор ма ти ва са ва
же ћом европ ском ре гу ла ти вом а на ро чи то 
про пи си ма Европ ске уни је;

- На ста вак ак тив но сти ве за но за члан ство Ко
мо ре у FI DICу, ECEC–у, EC CE у и WFEO. 

Б) Сред њо роч ни ци ље ви Ко мо ре
- Раз ма тра ње усло ва и пред ло га плат фор ме за 

ме ђу соб но при зна ва ње из да тих ли цен ци по 
би ла те рал ном и мул ти ла те рал ном прин ци пу 
са ко мо ра ма – чла ни ца ма ECEC;

- Ор га ни за ци ја су сре та чла но ва Ко мо ре са 
пред став ни ци ма дру гих ко мо ра из европ ског 
окру же ња и ор га ни за ци ја по се та и струч них 
пу то ва ња на ших чла но ва гра до ви ма и зе мља
ма где су ре а ли зо ва ни про јек ти и про гра ми 
од из у зет ног зна ча ја за свет ску гра ди тељ ску 
и кул тур ну ба шти ну;

- 
VI II. УчЕ ШЋЕ У пРО ЈЕК ТИ МА ОД ЈАв НОГ ИН ТЕ РЕ СА 

- Упо зна ва ње члан ства Ко мо ре са зна чај ним 
про јек ти ма од на ци о нал ног ин те ре са;

пРЕД СЕД НИК СКУп ШТИ НЕ
ИН ЖЕ ЊЕР СКЕ КО МО РЕ СР вИ ЈЕ

проф. др Дра го слав Шу ма рац,  
дипл. грађ. инж, с.р.

1.  плАН пРИХОДА

Р. Б. Врста прихода

1 Приход од 
чланарине

136,000,000.00

2 Приход од накнада 
за издавање 
лиценци

20,000,000.00

3 Приход од накнада 
за издавање печата

5,000,000.00

4 Приход од камате 
на орочени депозит

2.500.000,00

5 Приход од 
организовања 
стручних испита

67,000,000.00

6 Остали приходи 5,500,000.00

УКУПНО  ПРИХОДИ                                              236,000,000.00

Напомена: Краткорочно орочена финансијска средства 
Коморе износе 60.000.000,00 динара.

Врсте расхода

А Програм рада ИКС 84,500,000.00

Стручни испити 47,500,000.00

Б Програм рада 
матичних секција  
ИКС

32,950,000.00

В Материјални 
трошкови 
пословања Суда 
части

3,200,000.00

Д Материјални 
трошкови 
пословања ИКС

114,000,000.00

УКУПНО РАСХОДИ 234,650,000.00

ПРИХОД  РАСХОД = 1.350.000,00 дин.

Врсте расхода

Г Материјални 
трошкови на 
одржавању 
опремању и 
уређењу посл.
прост. Коморе

35.000.000,00

Расходи под Г су у функцији набавке, опремања и 
уређења пословног простора. 
У књиговодственом смислу они немају карактер 
трошкова па зато не улазе у збир укупних расхода

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

ЗА 2013. ГОДИНу

2.  плАН РАСХОДА

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

ДОКУМЕНТИ
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Р. Б. Врста расхода

А1 Рад на законодавној и 
нормативној пракси

4,000,000.00

А2 Организација и  
функционисање Коморе

3.300.000,00

А3 Сервисирање потреба  
чланова Коморе

5,500,000.00

А4 Стручни испити 47,500,000.00

А4.1 трошкови пореза (ПДВ) 12,000,000.00

А4.2 бруто накнаде члановима 
комисија

35,000,000.00

А4.3 путни трошкови чланова 
комисија

500,000.00

А5 Усавршавање и унапређење 
струке

3,000,000.00

А6 Перманентно усавршавање 
чланова КомореС

4,000,000.00

A7 Сарадња са струковним 
организацијама уз финансијску 
подршку по критеријумима 
Коморе

500,000.00

Врста расхода

Б1.1 Реализација активности 
матичне секције (Извршног 
одбора и регионалних 
одбора)

7,500,000.00

Б1.2 Бруто накнада чланова ИО 4,650,000.00

Б1. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПРОЈЕКТАНАТА
12.150.000,00

Б2.1 Реализација активности 
матичне секције (Извршног 
одбора и регионалних одбора)

6.500.000,00

Б2.2 Бруто накнада чланова ИО 4.750.000,00

Б. ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013. ГОДИНИ

Р. Б. Врста расхода

В.1. Путни трошкови 100.000,00

В.2. Остали материјални  
трошкови

100.000,00

A8 Сарадња са часописима од 
интереса за струку и чланове 
Коморе по критеријумима 
Коморе

200,000.00

A9 Активности на изради 
монографије поводом десет 
година од оснивања Коморе

1,500,000.00

A10 Обележавање дана Коморе и 
додела награда Коморе

3,500,000.00

А11 Међународне активности 
органа и тела Коморе и 
реализација програма 
међународне сарадње

2,500,000.00

А12 Чланарине страним и домаћим 
удружењима

500,000.00

А13 Реализација пројеката УО 2,000,000.00

А14 Осигурање професионалне 
одговорности чланова Коморе

5,500,000.00

А15 Резерве за реализацију 
програма рада Коморе у 2013. 
години 

1,000,000.00

УКУПНО РАСХОДИ (А) 84,500,000.00

2. плАН РАСХОДА

Б2. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
11.250.000,00

Б3.1 Реализација активности 
матичне секције

3.500.000,00

Б3.2 Бруто накнада чланова ИО 3.150.000,00

Б3. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА УРБАНИСТА
6.650.000,00

Б4.1 Активности матичне секције 1.550.000,00

Б4.2 Бруто накнада чланова ИО 1.350.000,00

Б4. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПЛАНЕРА
2.900.000,00

УКУПНО РАСХОДИ (Б) 32.950.000,00

В.3. Бруто накнаде за чланове 
Суда части: председник суда, 
судије, тужиоц, бранилац и 
заменици

3.000.000,00

УКУПНО РАСХОДИ (В)                                    3.200.000,00

В.   МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА СУДА ЧАСТИ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013. ГОДИНИ

А.   ПРОГРАМ РАДА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  У 2013. ГОДИНИ

Р. 
Б.

Врста расхода

Г.1. Набавка основних средстава 
и нематеријална улагања у 
просторијама Коморе у Београду

3.500.000,00

Р.Б. Врста расхода

Д.1. Бруто зараде и накнаде за запослене у 
Секретаријату у Београду

38.500.000,00

Д.2. Бруто зараде и накнаде за запослене у 
регионалним канцеларијама 

10.900.000,00

Д.3. Бруто накнаде за чланове органа Коморе 
: УО,НО, председник и потпредседник 
Скупштине

24.100.000,00

Д.4. Трошкови одржавања  
седница Скупштине

2,000,000.00

Д.5. Бруто накнада чланова комисија Управног 
одбора

2.500.000,00

Д.6. Путни трошкови запослених и чланова органа 
Коморе

1,500,000.00

Д.7. Трошкови превоза запослених у Секретаријату 
Коморе

1,000,000.00

Д.8. Трошкови горива за службени ауто,одржавање 
и осигурањe

2.000.000,00

Д.9. Трошкови осигурања имовине и запослених 
у Комори

600,000.00

Д.10. Трошкови канцеларијског материјала 3,200,000.00

Д.11. Развој информационог система Коморе и 
трошкови интернет услуга

2.000.000,00

Д.   МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013 ГОДИНИ

Г.    МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИРАЊА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР УЗ ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ И 
УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2013.

Г.2. Набавка основних средстава 
и нематеријална улагања у 
просторијама Коморе у регионалним 
центрима

31,500,000.00

УКУПНО РАСХОДИ (Г)                                 35,000,000.00

Краткорочно орочена финансијска средства у износу од 60.000.000,00 динара биће утрошена за набавку и 
опремање пословног простора  у власништву Инжењерске коморе Србије у регионалним центрима

Д.12. Трошкови услуга одржавања (сервиси) 600.000,00

Д.13. Трошкови комуналних услуга и телефона 
у Београд

2.000.000,00

Д.14 Трошкови закупа у Београду 2,800,000.00

Д.15. Трошкови закупа,комуналних услуга и 
телефона у регионалним канцеларијама

3,000,000.00

Д.16. Трошкови рекламе и пропаганде 400,000.00

Д.17. Трошкови репрезентације 1.500.000,00

Д.18. Трошкови платног промета 400.000,00

Д.19. Трошкови поштанских услуга 2.000.000,00

Д.20. Остали финансијски расходи - донације 2.000.000,00

Д.21. Остали расходи 500.000,00

Д.22. Трошкови непроизводних услуга 500.000,00

Д.23. Трошкови израде печата 4.500.000,00

Д.24. Порези, таксе, обавезна давања 3.500.000,00

Д.25. Стална резерва 2.000.000,00

УКУПНО РАСХОДИ (Д)                                  114,000,000.00

УКУПНО ( А+Б+В+Д)                                    234,650,000.00

3.  СпРОвОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ плАНА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  У 2013. ГОДИНИ вРШИЋЕ СЕ НА СлЕДЕЋИ НАчИН:

3.1.  Расходом под А15 (резерва) Управни одбор Коморе усаглашава реализацију расхода наведених од А1 до А14.
3.2.  План расхода под Б реализује се на предлог Извршних одбора матичних секција, одлукама Управног одбора и то на основу 
усаглашених програма рада матичних секција, које усваја Управни одбор Коморе.
3.3.  Расходом под Д.25. (стална резерва) Управни одбор усаглашава реализацију расхода или усмерава средства за непредвиђене 
материјалне трошкове и може се користити за врсте расхода дате у деловима В и Д.
3.4   Расходи под Г.1., Г.2., су у функцији набавке, опремања и уређења пословног простора. Пошто набављена основна средства и 
уређење пословног простора немају карактер књиговодствених трошкова, расходи под Г. неће ући у збир укупних расхода.
3.5.  Управни одбор  Коморе  ће  квартално  пратити  реализацију  Финансијског плана, како у приходима тако и у расходима и доносити 
потребне одлуке  у  правцу усаглашавања  реализације Финансијског плана Коморе за 2013. годину.
3.6.  Овлашћује  се  Управни  одбор Инжењерске коморе Србије,  да  између  две  седнице  Скупштине, у случају потребе, изврши 
ребаланс финансијског плана за 2013 годину.
3.7   Финансијски план Инжењерске коморе Србије у 2013. години  примењује се до доношења Финансијског плана Коморе за 
2014. годину.
3.8   Овлашћује се Управни одбор Инжењерске коморе Србије, да између  две седнице Скупштине, донесе одлуку о куповини пословног 
простора у  власништву Коморе, у  регионалним  центрима, уколико се за то буду указали повољни услови. 

                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
                                                                                                                                       Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

ДОКУМЕНТИИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

ДОКУМЕНТИ
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СКУпШТИНА

РА ДОш О. ДРА ГУ тИ НО ВИЋ

Тре ћа ре дов на сед ни ца Скуп шти не Ин же
њер ске ко мо ре Ср би је одр жа на је 29. мар та у 
Бе о гра ду. На днев ном ре ду је би ло де вет та ча ка 
о ко ји ма је рас пра вља ло и усва ја ло их 91 чла
но ва (од 29 не до ста ју ћих чла но ва не до ла зак 
су оправ да ли  Зо ран Ста јић, Дра га на Дун чић, 
Вла ди сла ва Жи ва но вићРи сто вић, Пр во слав ка 
Јо ва но вић, Дра га на Си но бад Пе тро вић, Пре
драг Бла го је вић, Дра ган Ву јо вић, То ша Нин ков, 
Гор да на Ва си ље вић Ми ло ва но вић и Све ти слав 
Син ђе лић). Скуп шти ни су по ред чла но ва при
су ство ва ли и чла но ви Управ ног и Над зор ног од
бо ра, пред сед ник и ту жи лац Су да ча сти. Ра дом 
Скуп шти не ру ко во ди ли су проф. др Дра го слав 
Шу ма рац, пред сед ник, Ми ло рад Ми ла ди но вић, 
пот пред сед ник, Дра га на Ђу рић, се кре тар и Ана 
Жде ро, са рад ник у се кре та ри ја ту ИКС.

Пр во је јед но гла сно усво јен Днев ни ред ко ји 
у ма те ри ја лу за Скуп шти ну има се дам та ча ка, 
али су му за ко ном/пра вил ни ком у до зво ље ном 
ро ку до да те две тач ке. Зна чи, ра ди ло се са овим 
Днев ним ре дом: 1. Усва ја ње За пи сни ка са 2. ре
дов не сед ни це Скуп шти не ИКС, 2. До но ше ње 
Од лу ке о  кон ста то ва њу члан ства име но ва них 

пред став ни ка Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и 
ур ба ни зма у Управ ни од бор ИКС, 3. До но ше ње 
Од лу ке о кон ста то а ва њу члан ства име но ва ног 
пред став ни ка Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства 
и ур ба ни зма у Над зор ни од бор ИКС, 4. Усва ја
ње Из ве шта ја о фи нан сиј ском по сло ва њу ИКС 
у 2012. го ди ни, 5. Усва ја ње Из ве шта ја о ра ду 
Управ ног од бо ра ИКС у 2012.го ди ни, 6. Усва ја
ње Из ве шта ја о ра ду Над зор ног од бо ра ИКС у 
2012.го ди ни, 7. Усва ја ње Из ве шта ја о ра ду Су да 
ча сти ИКС у 2012.го ди ни, 8. До но ше ње Пла на 
и про гра ма ра да ИКС за 2013.го ди ну и 9. До но
ше ње Фи нан сиј ског пла на ИКС за 2013.го ди ну.

За пи сник са 2. ре дов не сед ни це Скуп шти не 
Ко мо ре, пр ва тач ка ДР, јед но гла сно је усво јен и 
од мах се пре шло на сле де ћу – До но ше ње Од лу
ке о  кон ста то ва њу члан ства име но ва них пред
став ни ка Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и ур
ба ни зма у Управ ни од бор ИКС. 

 „На ше до ми цил но Ми ни стар ство гра ђе ви
нар ства и ур ба ни зма Ср би је је име но ва ло но ве 
пред став ни ке у Управ ном од бо ру Ко мо ре и то: 
др Сло бо да на Ото ви ћа, дипл. грађ. инж,  проф. 
др Рај ка Ун ча ни на, дипл инж.тех., и го спо ди на 
Ми ло ра да Рак че ви ћа, дипл. маш. инж., као и 

ТреЋА ре дОВ НА Сед НИ ЦА СкУп ШТИ Не ИкС, бе О ГрАд 29. МАрТ

До ма ћин ско  по сло ва ње 
обез бе ди ло  су фи цит

У про шлој го ди ни Ко мо ра оства ри ла уку пан при ход од 205,7 ми ли о на, а за ак ци је и 
ак тив но сти по тро ши ла 201,1 ми ли о на ди на ра, што по ка зу је да је оства рен су фи цит 
од 4,6 ми ли о на ди на ра. Усво јен ве о ма ам би ци о зан фи нан сиј ски план за 2013. го ди
ну и по ред све при сут не при вред не и фи нан сиј ске кри зе  – уку пан при ход ди мен
зи о ни сан је 236 ми ли о на ди на ра што је 15 од сто ви ше не го лањ ски уку пан при ход.

Dobitnik Nove vizure - najvećeg priznanja 39. Medjunarodnog sajma 
građevinarstva u Beogradu za krovni prozor EURO-LINE 78X118 ELN
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СКУпШТИНА СКУпШТИНА

пред став ни ка у Над зор ном од бо ру др Не на да 
Ива ни ше ви ћа“, ре као је пред сед ник Шу ма рац. 
„Ка ко на ша до ку мен та про пи су ју да Скуп шти
на кон ста ту је име но ва ње и пре ста нак ман да та 
чла но ви ма Управ ног и Над зор ног од бо ра, ко
је име ну је над ле жно ми ни стар ство, по треб но 
је да се о то ме из ја сни мо. Ина че, у За пи сник је 
ушло да смо ра ни је до би ли до пис, да смо пред
ста ви ли но ве чла но ве УО ИКС (да смо се ста
ри ма/до са да шњим за хва ли ли  Дра га на Ђор ђе
вић, Дра го мир Ацо вић и Го ран Ву ко бра то вић 
из УО, од но сно, Дра ган Ми лен ти је вић из НО), 
го спо да Ото вићУн ча нин и Рак че вић, већ су су
де ло ва ли у ра ду УО ИКС, са да их и фор мал но 
„при ма мо у на ше ре до ве“. Кон ста ту јем да је 92 
чла но ва по др жа ло њи хов из бор“.  

при хо ди ве ћи од рас хо да за 4,6 ми ли о на 
ди на ра
На исти на чин је ура ђе но и по во дом сле де ће 

тач ке, кон ста то ва ња члан ства доц. др Не на да 
Ива ни ше ви ћа, про фе со ра Гра ђе вин ског фа кул
те та Бе о град ског уни вер зи те та, у Над зор ни од
бор ИКС. На гла са њу је број по диг ну тих ру ку 
био иден ти чан – 92.

О 4. и 5. тач ки днев ног ре да   Усва ја ње Из ве
шта ја о фи нан сиј ском по сло ва њу Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је у 2012.го ди ни и Усва ја ње Из
ве шта ја о ра ду Управ ног од бо ра Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је у 2012.го ди ни био је об је ди њен 
из ве штај и рас пра ва, али се гла са ло за сва ку 
теч ку по себ но. Из ве сти о ци су би ли проф. др 
Дра го слав Шу ма рац и Та тја на Ђор ђе вић, док 
је пред се да ва ње Скуп шти ном пре у зео Мир ко 
Ми ла ди но вић, пот пред сед ник исте.

За по чи њу ћи па у ер пре зен та ци ју Из ве шта ја 
о фи нан сиј ском по сло ва њу у 2012.го ди ни, про
фе сор Шу ма рац је кре нуо од при хо да и рас хо да. 
Оства рен је уку пан при ход од 205.698.129 ди на
ра, а са чи ња ва ју га сле де ће на кна де: за из да ва ње 
ли цен ци – 136,3 ми ли о на ди на ра, за из да ва ње 
пе ча та 13,5, од ка ма те на оро че на сред ства – 3,5, 
ка ма те на оро че не де по зи те – 2,4, од ор га ни зо
ва ња струч них ис пи та – 47 и оста лог – 3,7 ми
ли о на ди на ра. Укуп ни рас хо ди ла не су до сти гли 

201.091.039 ди на ра и по тро ше ни су на: про грам 
ра да ИКС – 58,5 ми ли о на ди на ра, за струч не ис
пи те – 32, за про гра ме ра да ма тич них сек ци ја 
– 29,7, за ма те ри јал не тро шко ве по сло ва ња Су
да ча сти – 3,7 и за ма те ри јал не тро шко ве по
сло ва ња ИКС – 109,4 ми ли о на ди на ра. Ка да се 
упо ре де при хо ди и рас хо ди до би ја се ре зул тат 
о по зи тив ном по сло ва њу у 2012. го ди ни, а тај 
про фит из но си 4,6 ми ли о на ди на ра. 

Оно на шта су до ско ра шњи пред сед ник Ко
мо ре и ње го ви са рад ни ци нај по но сни ји, не 
са мо у про шлој го ди ни, не го у це лом ман да
ту (2007.2012.), је обез бе ђи ва ње оп ти мал них 
усло ва за рад, пре све га, кроз ку по ви ну по слов
ног про сто ра. За ку по ви ну по слов ног про сто ра 
у 2012. го ди ни би ло  је ре зер ви са но 67 ми ли о на 
ди на ра, а по тро ше но је 22 ми ли о на ди на ра или 
33,55 од сто, за ку по ви ну и опре ма ње по слов ног 
про сто ра у Но вом Са ду, као и опре ма ње про
сто ра Ре ги о нал ног цен тра у Ни шу. Пре о ста ла 
сред ства би ће утро ше на на ку по ви ну кан це ла
ри ја у оста лим ре ги о нал ним цен три ма – Су бо
ти ци, Кра гу јев цу, Кра ље ву, Чач ку и Ва ље ву.  

„Е, сад да рас хо де по гле да мо из бли за и то у 
став ци А – про грам ра да Ин же њер ске ко мо ре 
 има мо рад на за ко но дав ној и нор ма тив ној де
лат но сти – по тро ши ли смо 1,4 ми ли о на, за ор
га ни за ци ју и функ ци о ни са ње Ко мо ре 3,1 ми ли
о на, сер ви си ра ње по тре ба чла но ва Ко мо ре 4,5 
ми ли о на, а то је наш „Гла сник“ и про пи си ко је 
мо гу сви на ши чла но ви бес плат но да ски да ју 
са на ших сај то ва, јер има мо уго вор и са „Слу
жбе ним гла сни ком“ и свим дру гим ин сти ту
ци ја ма ко је су над ле жне за све на ше про пи се, 
осим стан дар да“, ре као је Шу ма рац. „Струч ни 
ис пи ти нас ко шта ју 32 ми ли о на, по рез на ПДВ 
6,1 ми ли о на. Ка да се са бе ре ово 6,1 и 25, то су 
бру то на кна де чла но ва ко ми си ја, то је 31 ми
ли о на. За тим, уса вр ша ва ње и ун пре ђе ње стру ке 
је 35 ми ли о на. Под се ћам да на ши чла но ви има
ју бес пла тан улаз за све ва жни је сај мо ве,  гра
ђе ви нар ства, тех ни ке, на у ке, на ме шта ја, хор
ти кул ту ре и све га што је од ин те ре са за на шу 
стру ку. Пер ма нент но уса вр ша ва ње је 1,7 ми
ли он. Од ових ве ћих став ки има мо Дан Ко мо
ре, ко ји обе ле жа ва мо сва ке го ди не, а то је три 
ми ли о на ди на ра, као што је и би ло пред ви ђе но. 
За тим, ме ђу на род не ак тив но сти 3,5 ми ли о на и 
са рад ња са дру гим ор га ни за ци ја ма, члан ство 
у тим удру же њи ма, до ма ћим и стра ним је око 
по ла ми ли о на. Оси гу ра ње про фе си о нал не од
го вор но сти је око че ти ри ми ли о на. То је за и ста 
ве ли ка став ка, али већ има на ших чла но ва ко ји 
су на пла ти ли то оси гу ра ње. Сви смо оси гу ра ни 
до 15.000 евра код „Ду нав оси гу ра ња“. Укуп но, 
у тач ки „а“ је 58,5 ми ли о на. Про грам ра да ма
тич них сек ци ја – Про јек та на та 11,1, Из во ђа ча 
ра до ва 10, Ур ба ни ста 5,8 и Пла не ра 2,7 – укуп
но око 30 ми ли о на ди на ра, што је че твр ти на од 
оно га што се до би ја од чла на ри не. Ви ди мо да 
је ов де на ак тив но сти да то мно го ви ше не го 6,6 
ми ли о на. Ма те ри јал ни тро шко ви по сло ва ња 
Су да ча сти, ко ји смо осно ва ли 2005. го ди не и то је 
вр ло зна чај на иснти ту ци ја, ко јој смо увек по кла

ња ли ве ли ку па жњу  3,6 ми ли о на ди на ра“.
Свих про те клих го ди на нај ве ћу по зор нос 

чла но ва Ко мо ре иза зи ва ле су на кна де и пла те 
чла но ва ор га на ИКС (функ ци о не ра), од но сно, 
за по сле них у Се кре та и ја ту ИКС у Бе о гра ду и 
се дам ре ги о нал них цен та ра. Од мах да ка же мо 
да су оне из но си ле око 75 ми ли о на ди на ра. Ка
да је реч о бру то на кна да ма функ ци о не ра (УО, 
НО, пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Скуп шти
не) оне су би ле – 23, 7 ми ли о на ди на ра, док је за 
пла те 30 за по сле них у Се кре та ри ја ту и ре ги о
нал ним кан це ла ри ја ма бру то ис пла та би ла 49,7 
ми ли о на ди на ра.

„Ми слим да смо се ви ше не го до ма ћин ски 
по на ша ли про шле, али и свих прет ход них го ди
на – од осни ва ња“, за кљу чио је про фе сор Шу
ма рац. „И да још јед ном кон ста ту јем –раз ли ка 
из ме ђу при хо да и рас хо да је по зи тив на и зно си 
4,6 ми ли о на ди на ра“.

ве о ма жи ва ме ђу на род на са рад ња
Из ве штај о ра ду Управ ног од бо ра ИКС про

фе сор Шу ма рац је за по чео – ме ђу на род ном са
рад њом, ис та кав ши да је оства рен ве ли ки број 
су сре та и кон та ка та у ре ги о ну, са европ ским и 
свет ским ор га ни за ци ја ма ин же ње ра.

„Оства рен је до бар кон такт и са рад ња са Еx 
Yу др жа ва ма и Бу гар ском на пла ну ре ци проч
ног при зна ва ња ли цен ци и на ша Ко мо ра је да ла 
ли цен це ин же ње ри ма из Аустри је, Сло ве ни је, 
Не мач ке, што зна чи да и на ши чла но ви мо гу до
би ти ли цен це у тим зе мља ма“, ре као је Шу ма
рац. „Иако нам је ре ци про ци тет нај по треб ни
ји са Цр ном Го ром, са чи јом ко мо ром од лич но 
са ра ђу је мо, али не и на пла ну ре ци про ци те та 
ли цен ци. Ствар је јед но став но, до би ја ње на ше 

ли цен ца ко шта 100, а цр но гор ске – 2.500 евра. 
Они ка жу, ми смо ма ли и ако вас пу сти мо да 
пла ћа те ва шу чла на ри ну он да ми не ће мо има
ти шта да ра ди мо. До бро и ре дов но са ра ђу је мо 
са Ма ђар ском око вод них ре сур са, од но сно, на 
за шти ти од по пла ва на Ти си. Вр ло смо ак тив
ни у  Европ ском са ве ту ин же њер ских ко мо
ра (Euro pean Co un cil of En gi ne e ring Cham bers 
ECEC), и Европ ској асо ци ја ци ји гра ђе вин ских 
ин же ње ра (Euro pean Co un cil of Ci vil En gi ne ers 
EC CE) на чи јој су Кон фе рен ци ји у Ду бров ни ку 
уче ство ва ли Та ња Ђор ђе вић и Ра до слав Ле кић 
као чла но ви УО ИКС. До бру са рад њу има мо и 
са Свет ском фе де ра ци јом ин же њер ских ор га
ни за ци ја (WFEO) и њи хо вим пр вим чо ве ком 
Па ле стин цем Мар ва ном Аб дел ха ми дом, ко ји је 
ди пло ми рао на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о
гра ду. На „уну тра шњем пла ну“ оства ри ли смо 
са рад њу кроз по моћ ве ћег бро ја ску по ва, ча со
пи са, пу бли ка ци ја, књи га – укуп но 1,7 ми ли он 
ди на ра. У до ме ну су фи нан си ра ња про је ка та по 
рас пи са ним кон кур си ма одо бре но је 2,5 ми ли
о на и су фи нан си ра но је 34 про јек та. Ве о ма до
бар по сао ра ди мо, ра ди ли смо про шле го ди не, 
са др жа вом, на пла ну еду ка ци је и из ра де пра
вил ни ка ве за них за енер гет ску ефи ка сност (ЕЕ) 
згра да. Ми слим да је је ди на ин сти ту ци ја ко ја је 
мо гла на јед ном ме сту да оку пи све ар хи тек те, 
гра ђе вин це, елек три ча ре и на пра ви по треб ну 
обу ку – Ин же њер ска ко мо ра Ср би је. У 2012.
год. је ви ше сто ти на на ших чла но ва по ха ђа ло 
обу ку, а бли зу 400 ин же ње ра до би ло је ЕЕ ли
цен цу. Одр жа но је 10 пре да ва ња из пер ма нент
ног уса вр ша ва ња ко је је по ха ђа ло 402 чла на 
Ко мо ре, док је 6.100 на ших чла но ва бес плат но 
по се ти ло са јам ске при ред бе“.

Про фе сор Шу ма рац је ис та као да је Бе о град 
био до ма ћин Пр ве ме ђу на род не кон фе рен ци
је ме ха ни ке оште ће ња  The First In ter na ti o nal 
Con fe ren ce on Da ma ge Mec ha nics (ICDM1), од 
25. до 27. ју на, ко ја је одр жа на у ор га ни за ци ји 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. Уче сни ци ICMD1, 
а би ло их је ви ше од 70 из два де се так зе ма ља са 
три кон ти нен та – Евро па, Ази ја, Се вер на Аме
ри ка, су во де ћи струч ња ци из обла сти оште ће
ња ма те ри ја ла и кон струк ци ја из чи та вог све та. 
У исто вре ме обе ле же но је 20 го ди на од из ла
же ња на уч ног ча со пи са In ter na ti o nal Jo ur nal of 
DA MA GE MEC HA NICS. Ин фор ма тич ка слу жба 
уве ла је мо гућ ност ви део кон фе рен ци ја и ви део 
скри нин га, што је омо гу ћи ло пра ће ње из ла га ња 
јед ног на уч ног ра да ди рект но из Па ри за. Под
се тио је и да је и ла не ор га ни зо ван Дан Ко мо ре 
– 14. ју на са до де лом На гра да Ко мо ре за 2012. 
го ди ну, што ће си гур но би ти и ове, али је ис
та као да се ин тен зив но ра ди на мо но гра фи ји 
„Ин же њер ска ко мо ра 2003 – 2013“.  

„Са став ни део Из ве шта ја Управ ног од бо ра је 
и Из ве штај о ра ду пред сед ни ка Ко мо ре, о че му 
ћу у нај кра ћим цр та ма“, ре као је Дра го слав Шу
ма рац. „Пред сед ник Ко мо ре је био  за ду жен за 
пра ће ње ра да Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад
њу, Ко ми си је за про пи се и уна пре ђе ње са рад ње 
са ко мо ра ма, на ше Ко мо ре са Ми ни стар ством 

Скупштина је констатовала да су члано
ви УО ИК делегирани од Министарства 
грађевинарства и урбанизма Милорад 
Ракчевић, Рајко Унчанин и Слободан Отовић, 
с лева на десно

Проф. др Драгослав Шумарац, подео је 
извештаје о финансијама, раду УО ИКС и лич
ном ангажману у 2012. години



ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

46 47

СКУпШТИНА СКУпШТИНА

гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма. Да кле, пред сед
ник је мо рао би ти у стал ном до слу ху са Вла дом 
и ре сор ним ми ни стар стви ма, а на дам се да ће 
та ко би ти и убу ду ће. На кра ју бих за мо лио Та
тја ну Ђор ђе вић, пот пред сед ни цу УО ИКС, ко ја 
је опе ра тив но во ди ла Ко мо ру од 20. де цем бра 
2012. до 28. ја ну а ра 2013., ка да је иза бран пред
сед ник УО ИКС – го спо дин Ми ло ван Гла во њић, 
да под не се свој из ве штај о ра ду“.

„Про шле, али и прет ход не го ди не, би ла сам 
нај ви ше ан га жо ва на на ку по ви ни по сло вог 
про сто ра за ре ги о нал не цен тре, с об зи ром да 
сам ру ко во ди ла Рад ном гру пом за ку по ви ну 
рад ног про сто ра“, ре кла је Та тја на Ђор ђе вић, 
не што се ши ре освр ћу ћи на свој про шло го ди
шњи рад. „Пре гле да ла сам ве ли ки број по ну
ђе них обје ка та и ода бра ла, за јед но са дру гим 
ко ле га ма, нај бо ље про сто ре у Ни шу и Но вом 
Са ду, ко ји су ло ци ра ни у цен трал ним град ским 
зо на ма. По ред то га по гле да ли смо по ну де и за 
све оста ле ре ги о нал не цен тра, па се на дам да 
ће мо вр ло бр зо до не ти од лу ке за ку по ви ну по
слов них про сто ра у Кра гу јев цу, Чач ку, Кра ље
ву, Су бо ти ци и Ва ље ву. По себ но бих ис та кла 
ан га жо ва ње Ни шког ре ги о нал ног од бо ра и ме
не као пот пред сед ни це УО ИКС на ор га ни зо ва
њу Да на Ко мо ре на Вла син ском ле ту. Оства ре на 
је из ван ред на са рад ња са оп шти ном Сур ду ли ца, 
али и са мно гим дру гим оп шти на ма из Ср би је, 
ви ше од 20, ко је су до шле на Вла син ско је зе ро. 
Мо гу да ка жем, ве за но за Дан Ко мо ре на Вла
син ском ле ту,  да има мо јед ног ин ве сти то ра из 
Не мач ке ко ји са да ула же у оп шти ну Вла ди чин 
Хан, у из град њу не ко ли ко фа бри ка,  у њи хо вој 
сло бод ној ца рин ској зо ни. Као што се да ви де
ти, оства ри ли смо и јед ну кон крет ну по моћ на 
ју гу Ср би је“.

Тро шко ви се мо ра ју стро го кон тро ли са ти да 
се „плус“ не пре тво ри у „ми нус“

Усле ди ла је рас пра ва о под не тим из ве шта ји
ма, а за реч се пр ви ја вио проф. др Рај ко Ун
ча нин, пред став ник Министарства у Управ ном 
од бо ру ИКС.

„Већ сте чу ли да је Министарство 
грађевинарства и урбанизма де ле ги ра ла че тво
ри цу сво јих пред став ни ка у Управ ни (тро ји цу) 
и Над зор ни од бор Ин же њер ске ко мо ре са ци
љем да ти пред став ни ци, за јед но са чла но ви ма 
Ко мо ре ра де син хро ни зо ва но и за јед нич ки на 

са вла да ва њу про бле ма, ре ша ва њу про бле ма, 
а са основ ним ци љем да се ин же њер ство као 
стру ка и као на у ка што ви ше на мет не на шем 
дру штву и да што ве ћи до при нос за раз вој на
шег дру штва од ин ду стри је, па све до дру гих 
раз вој них еле ме на та“, ре као је про фе сор Ун
ча нин. „Раз ма тра ју ћи Из ве штај о по сло ва њу, 
скре нуо бих па жњу да смо про шлу го ди ну по
зи тив но за вр ши ли, са тог фи нан сиј ског аспек
та, што је бит но, ма да би на ма, као спе ци фич ној 
ор га ни за ци ји, мо ра да бу де бит ни ји са др жај ра
да. Ис ка за ли смо про фит од ми ли он и по ди на
ра, што ни је ве ли ки из нос и он се ла ко мо же, 
на жа лост, пре тво ри ти у гу би так. За то мо ра мо 

у 2013.го ди ни ис ко ри сти ти сву сво ју па мет, до
бру на ме ру, зна ње и сво сво је ис ку ство, да у овој 
го ди ни по стиг не мо и бо ље ре зул та те. По треб но 
је мно ге тро шко ве сма њи ва ти, кре са ти, пре ба
ци ва ти са ма ње ва жних тро шко ва на ви ше ва
жне тро шко ве, са не ких спо ред них тро шко ва 
пре ба ци ва ти на оне ко ји ка рак те ри шу Ко мо
ру, да кле, до ма ћин ски и струч но се од но си ти и 
по на ша ти у ства ра њу тро шко ва у 2013.го ди ни. 
Дру га ва жна ствар је да рад Ко мо ре бу де ап со
лут но ја ван. Пр во, ја ван за нас ко ји смо чла но
ви Скуп шти не и ње них ор га на, ја ван за љу де са 
стра не и за на ше члан ство, јер ми не ма мо ни

шта тај но, не ма мо ни шта што ни је оп ште на
род но и члан ства на ше Ко мо ре. Дру гу ствар ко
ју сам же лео да на по ме нем је сте да наш са др жај 
ра да тре ба би ти та кав да се ми за и ста на мет не
мо на шој др жа ви, на шем дру штву и да, сво јим 
зна њем и ис ку ством, да је мо нај ве ћи до при нос у 
са вла да ва њу про бле ма у ко ме се и као др жа ва, 
и као дру штво, на ла зи мо. За го вор ник сам иде
је да ин же њер ство пре у зме уло гу и ко ман ду у 
ства ра њу ста бил не др жа ве, јер не ве ру јем да су 
дру ге стру ке у ста њу да то ура де. За што ве ру јем 
у ин же њер ство? За то што је по при ро ди ства ра
лач ко, што ства ра но ве вред но сти, а без но вих 
вред но сти не мо же дру штво ићи на пред. Еко
но ми ја ко ју ја по зна јем је на у ка ко ја мо же, већ 
ство ре ну но ву вред ност, ко ри сти ти бо ље или 

сла би је, али она не ства ра не ку ди рект ну вред
ност и не мо же да ву че дру штво на пред“. 

По ен ти ра ју ћи у сво јој ди ску си ји, Ун ча нин 
је ре као да ста вља Ко мо ри на рас по ла га ње све 
сво је рад не, на уч не и струч не по тен ци ја ле, али 
то исто је за тра жио од свих чла но ва. По себ но 
се за ло жио да све оно што ни је у ра ду Ко мо ре 
ре ше но, или је ло ше ре ше но, бу де од мах по пра
вље но и то не би ло ка ко, већ на ча стан, за ко нит, 
мо ра лан и стру чан на чин, јер „не сме ни ка квих 
„ре по ва“ оста ти ме ђу на ма, на шим ор га ни ма, 
ме ђу на шим ко ле га ма, ме ђу на шим ин сти ту ци
ја ма и на шим ко ми си ја ма“. 

Сле де ћи уче сник у рас пра ви био је проф. др 
Бра ни слав Ив ко вић, ко ји је из нео сво је им пре
си је о са стан ку са ко га је до шао на 3. Сед ни цу 
Скуп шти не, на ко ме је јед на ма шин ска ин ду
стри ја (Фа бри ка за про из вод њу тур бо ма ши
на и тран сми си ја) про да та дро ге риј ском лан цу 
„Ли ли“, а да на то ни је ре го ва ла Ин же њер ска 
ко мо ра Ср би је.

„Ишао сам та мо за то што сам до био за да так 
да се ба вим про из вод њом трак то ра и ИМТом, 

да по мог нем да се то по кре не“, ре као је проф. 
др Бра ни слав Ив ко вић. „Се део сам са ди рек то
ром Ин сти ту та ИМР из Ра ко ви це и дирк то ром 
ИМТ и са знао да не ка Аген ци ја за хар ти је од 
вред но сти, ко ја је без раз ло га уни шти ла Бе о
бан ку, ко ја је има ла ак ти ву ве ћу 1.500 ми ли јар
ди од па си ве, за сту па и про да је Фа бри ку од ли
ва ка Бе о град за не ких 10 ми ли о на евра, а са мо 
ма ши не ко је се ко ри сте у про из вод њи од ли ва
ка вре де 12 ми ли о на евра. Оти ћи ће у Тур ску, 
као што је у Тур ску оти шла Фа бри ка за фел не 
из „Змај“ нај бо ља у Евро пи, и са да на ши ку пу
ју фел не из Тур ске. Ко ле гу Шу мар ца по шту јем 
и на ње гов Из ве штај, у фак то граф ском сми слу, 
не мам при мед би. Ме ђу тим, на пи сан је „у ла ко
ва ним ци пе ла ма, кућ ном ман ти лу и па пу ча ма“ 
и све што је на пи са но  је до бро и тач но за афир
ма ци ју Ко мо ре, али фа ли „ме со“, фа ли „при вре
да“, фа ли „жи вот“. Же лим да ово бу де по след њи 
ова кав из ве штај, да пр ви део ап со лут но оста је 
исти,  огро ман труд тре ба да оста не, али фа ли 
крај. Љу ди, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је има 
30.000 ин же ње ра. Шта је ура ди ла? Где се су
прот ста ви ла? Где је ре кла да не што не ва ља? Да 
ли и је ре кла да тре ба ис точ на или за пад на ва
ри јан та не че га, ни је ва жно? Бо ри те се, иза ђи те 
и ка жи те. Пред сед ник Ин же њер ске ко мо ре је 
ин сти ту ци ја, јер за сту па 30.000 ин же ње ра, мо
же да по зо ве ме ди је, да уме сто па три јар ха до ве
де ме ди је и да ка же шта тре ба, на ше дру штво, 
на ша др жа ва, да се ра ди“. 

Ин же ње ри упра вља ју Не мач ком, Фран
цу ском, а и Ки ном

„Око на ре че них из ве шта ја до ста смо ди ску
то ва ли на сед ни ци Управ ног од бо ра Ин же њер
ске ко мо ре Ср би је чи ји сам члан ис пред Ми ни
стар ства гра ђе ви нар ства и ур ба ни зма, од но сно, 
Вла де Ср би је“ и не мам шта до да ти“, ре као је 

Рај ко Ун ча нин

Бра ни слав Ив ко вић.

Ми ло рад Рак че вић
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Ми ло рад Рак че вић. „На сед ни ци УО ИКС, ка
да смо раз го ва ра ли о тро шко ви ма, не ки су се 
љу ти ли да су пла те за по сле ни ма као ака де ми
ци ма – мо жда и тре ба та ко. Уоста лом, је дан сам 
од ди рек то ра чи ји су рад ни ци има ли пла ту по 
1.000 ма ра ка. Ди пло ми ра ни сам ма шин ски ин
же њер, без док тор ске ти ту ле, али ко ји је 36 го
ди на про вео у про из вод њи (са мо у Ми нел ко
тло град њи ду же од две де це ни је) и ко ји ве ру је 
да до ла зи но во до ба у ко ме је уло га ин же ње ра и 
Ко мо ре све зна чај ни ја. Ево и при ме ра, ка да су 
Нем ци на и шли на кри зу, од 20 чла но ва Вла де 
17 су би ли ин же ње ри. Ми пр ви мо ра мо се бе да 
це ни мо. Не дав но сам био у Фран цу ској, у гра
ду Бор доу, и у раз го во ру са до ма ћи ни ма са знао 
да у ло кал ној упра ви ве ћи на ру ко во де ћих љу
ди су ин же ње ри, а код нас су не ки дру ги љу ди 
„ис пли ва ли“. На дам се да ће мо за јед но ра ди ти, 
да ова Скуп шти на, од но сно, Ко мо ра по стиг не 
мно го бо ље ре зул та те, да ће мо по мо ћи да се 
отво ри и са чу ва ви ше фа бри ка. Се ти мо се да је 
не кад у ин ду стри ји Бе о гра да би ло 440.000 за по
сле них, а са да 22 пу та ма ње. Не сме мо да се ди
мо и пла че мо, већ мо ра мо да ра ди мо на афир
ма ци ји ин же њер ске стру ке“. 

„По во дом 4. и 5. тач ке днев ног ре да би ла 
су два из ве шта ја, пред сед ни ка Ко мо ре и пот
пред сед ни ка УО ИКС и мо рам при зна ти да су 
би ли сли ко ви ти, пре ци зни, кон ци зни и да је 
осли ка но оно што се ра ди ло у Ко мо ри“, ре као 
је Дра ган Жив ко вић, узи ма ју ћи реч у рас пра
ви. „Иза зван овим што је би ло ре че но, јер сам 
и ја ско ро на сва кој Скуп шти ни по на вљао пар 
ства ри, чак сам сли ко ви то ре као – ин же ње ри 
упра ља ју Ки ном. Са да је по ме ну та Не мач ка. 
Ми при ча мо „вла да ју“ или „га зду ју“, а они су 
на пи са ли као Аме ри кан ци „упра вља ју Ки ном“. 
Иш че ки вао сам са да ко ће би ти пред сед ник Ки
не, Син џи Бинг, опет је ин же њер, а не што су 
Аме ри кан ци же ле ли да он бу де прав ник, со ци
о лог, де ма гог. Лич но сам за до во љан. За вр ши ћу 
са јед ном ре че ни цом, да се не бих ја вљао по
во дом Пла на за иду ћу го ди ну. Стал но сам по
ми њао јед ну реч, а то је „раз вој“. Сло жи ћу се 
са јед ном ре че ни цом ко ја је ов де ре че на, да се 
ми као ин же ње ри мо ра мо на мет ну ти ло кал ној 
сре ди ни. Ви ди те, ка да су по ли тич ке тен зи је и 
из бо ри, са мо се при ча о из град њи, о ин ве сти
ци ја ма, а у гра до ви ма, по го то во на ју гу Ср би је, 
ма ње је ин же ње ра ко ји при ча ју о ма те ри ји ко ја 
при род но при па да на ма, као што је ов де ре че
но. Зна чи, на шим „оруж јем“ дру ги упра вља и 
дру ги се хва ли и дру ги бе не фи те уби ра, а не ми. 
По хва ли ћу јед ну ствар, што је мо жда про ма кло 
у из ве шта ји ма и пот пред сед ни ка и пред сед ни
ка Ко мо ре, а то је да се пр ви пут де си ло да смо, 
због то га што су се ор га ни зо ва ла ова пре да ва
ња и ис пит о енер гет ској ефи ка сно сти у Но вом 
Са ду и Ни шу,  на шим ин же ње ри ма уште де ли 
си гур но 30.000 до 40.000 дин. да не до ла зе у Бе
о град, па то по мно жи те са осам, ко ли ко пу та су 
тре ба ли до ћи. Они су нам за хвал ни на то ме“.

С об зи ром да се ви ше ни ко ни је ја вио за реч 
пре шло се на по је ди нач но гла са ње, за сва ку 

тач ку по себ но, али је ре зул тат био исти – обе 
су јед но гла сно при хва ће не. 

Над зор ни од бор одр жао 15 сед ни ца
То ком про те кле го ди не Над зор ни од бор ИКС 

био је оп ти мал но ак ти ван – одр жао је са мо
стал но ви ше од јед не сед ни це ме сеч но, укуп но 
15, иако му Ста тут „пред ла же“ јед ну сед ни цу 
квар тал но, го то во увек је ра дио у пу ном са ста
ву (Гли гор Обре но вић, пред сед ник, проф. др 
Ти то слав Жи ва но вић и Дра ган Ми лен ти је вић), 
али је при су ство вао и свим сед ни ца ма оних из
вр шних ор га на Ко мо ре чи ји рад мо ра да над
гле да. О то ме је у Из ве штју о ра ду НО ИКС го
во рио ње гов пред сед ник – Гли гор Обре но вић.

„У про шлој, а и свим прет ход ним го ди на
ма, Над зор ни од бор је ра дио све оно што му  
је Ста тут од ре дио сво јим чла но ви ма 23. до 
27., пре све га фи нан сиј ско по сло ва ње Ко мо ре, 
што зна чи да је Над зор ни од бор, на не ки на
чин мо рао да кон тро ли ше или да бу де при су
тан и код  од лу чи ва ња и код спро во ђе ња тих 
од лу ка. Над зор ни од бор је са ста вљен од ин же

ње ра, а ду жност му је да кон тро ли ше и мно го 
то га што ни је из ин же њер ске стру ке. У про те
клој го ди ни, вр ше ћи кон тро лу над за ко ни то
шћу ра да Ко мо ре, Над зор ни од бор је у нај ве ћој 
ме ри по све ћи вао сво ју па жњу из ра ди фи нан
сиј ских до ку ме на та ко ји пра те рад Ин же њер
ске ко мо ре. Ни је био за да так Над зор ног од бо ра 
да кон тро ли ше са мо да ли се спро во де од лу ке 
Управ ног од бо ра, не го и ка ко се та ак та књи
же, од но сно, ис ка зу ју у по слов ним књи га ма Ко
мо ре. Над зор ни од бор  има мо гућ ност, пре ма 
Ста ту ту, да ан га жу је и овла шће не ин сти ту ци је 
или овла шће на ли ца за по моћ у тој де лат но сти. 
Ме ђу тим, у прет ход ном пе ри о ду то ни је чи нио 
и на дам се да убу ду ће не ће чи ни ти, по го то во 
што је са да наш но ви члан Над зор ног од бо ра 
пред став ник Ми ни стар ства др Не ша Ива ни ше
вић, прав ник по стру ци, по ред то га што је ван
ред ни про фе сор на Гра ђе вин ском фа кул те ту и 
док тор на у ка, што ће би ти од ве ли ког зна ча ја и 
ве ли ке по мо ћи у ра ду, пре све га Се кре та ри ја та, 
од но сно на ше Фи нан сиј ске и Прав не слу жбе, 
што је ја ко бит но. У свом ра ду Над зор ни од
бор је ве ли ку па жњу по све ћи вао упра во оном 
де лу ра да Ин же њер ске ко мо ре, ко јом је Ми ни
стар ство за ду жи ло, а то је из да ва ње ли цен ци, 
од но сно утвр ђи ва ње вр ста ли цен ци, из да ва ње 

и од у зи ма ње. У по след ње вре ме смо све до ци у 
Ин же њер ској ко мо ри са по ја вом зах те ва ши ре
ња бро ја ли цен ци“.

Као по се бан про блем за на ред ни пе ри од 
Гли гор Обре но вић је на зна чио – ли цен ци ра
ње. На и ме, по ја вљу ју се но ва за ни ма ња, но ви 
фа кул те ти, ра зни про гра ми у ви со ко школ ском 
обра зо ва њу. Ко мо ра је у оба ве зи да ја ко по ве де 
ра чу на ка ко ће их ли цен ци ра ти, ко ју вр сту ли
цен це им мо же да ти, од но сно, да их овла сти за 
оне по сло ве за ко је су се шко ло ва ли, јер им из
да та ли цен ца, прак тич но од ре ђу је ме сто у при
вре ди и дру штву.

„Ја ко је сло же но пи та ње ве за но за ли цен це, 
код утвр ђи ва ња и из да ва ња, па ће Управ ни од
бор ИКС, ко ји ће би ти иза бран у ма ју ме се цу, 
мо ра ти то ме мно го па жње да по све ти“, ис та као 
је Обре но вић. „Ако се то не ура ди и уре ди ка
ко ва ља, пла шим се да ће до ћи до мно гих не
за до вољ ста ва ра зних про фи ла, ра зних стру ка, 
ко ји же ле да се пре кла па ју у сво јим обла сти ма, 
ма шин ски ин же ње ри, елек тро ин же ње ри, гра
ђе вин ски ин же ње ри. У овом де лу ра да Над зор
ног од бо ра мно го је би ло ра зно ра зних зах те ва 
што чла но ва Ко мо ре, што на ших ко ми си ја ко је 
су за ду же не да утвр ђу ју усло ве за ис пу ње но
сти усло ва за да ва ње ли цен це. Обра ћа ли су се 
Над зор ном од бо ру са ра зно ра зним зах те ви ма. 
Мно ге ди ле ме су по сто ја ле, где је Над зор ни од
бор, оно што му ње го ва овла шће ња да ју, сам 
ре ша вао, али мно го то га је упу ћи вао Управ ном 
од бо ру или  дру гим те ли ма и ор га ни ма Ко мо ре 
ко ји су би ли за ду же ни за та кав рад“.

Ла не је Над зор ни од бор углав ном био кри ти
чар, јер му је то основ ни за да так, кон ста то вао је 
Обре но вић, али и на гла сио да су би ли „за су ти“ 
нај ра зли чи ти јим пи та њи ма и зах те ви ма, али да 
ни ког ни су оста ви ли без од го во ра. Кад зах те ви 
ни су би ли у „њи хо вој над ле жно сти“, упу ћи ва ли 
су „зах те ва че“ на оне ор га не и те ла ко ја им мо гу 
по мо ћи. НО ИКС по себ но је био при су тан кад 
су тро ше на нај ве ћа сред ства, а то зна чи при ку
по ви ни и опре ма њу по слов ног про сто ра.

„На кра ју мо рам и ово да ка жем. Не ко је 
ма ло пре у ди ску си ји по ме нуо раз вој. Тач но, у 
на ред ној го ди ни мо ра ће до ста и тих ре фор ми
стич ких ствар чи ца да се ура ди у са мој Ко мо ри, 
у са мом функ ци о ни са њу Се кре та ри ја та, у са
мом функ ци о ни са њу из вр шних те ла Ко мо ре. 
Све је то не што што ће мо ра ти ова Скуп шти на 
да при хва ти кроз План и про грам, а он да Управ
ни од бор  да то спро во ди. Над зор ни од бор је ту 
да кон тро ли ше да ли се то спро во ди она ко ка ко 
Скуп шти на од ре ди“, по ен ти рао је Гли гор Обре
но вић у свом из ве шта ју о ра ду НО ИКС.

На из ве штај о ра ду НО ИКС ре а го вао је 
проф. др Ми ли сав Дам ња но вић, пред сед ник 
Скуп шти не у прет ход ном са зи ву, баш из тих 
„пред сед нич ких“ раз ло га и ре као да је „ње гов“ 
са зив усво јио не ко ли ко из ве шта ја Управ ног и 
Над зор ног од бо ра, и на гла сио да су сви ти из ве
шта ји по зи тив но оце ње ни и усва ја ни. 

„Мо је је ми шље ње и са да, као по је дин ца, кад 
са гле да ва мо ре зул та те до ко јих су ор га ни Ко

мо ре у про те клом пе ри о
ду до шли, по зи тив но, и у 
фи нан сиј ском по гле ду и 
у по гле ду до при но са раз
во ју и угле ду Ко мо ре. Још 
бих мо рао и да се вра тим 
не ко ли ко го ди на уна зад. 
На и ме, пре пет го ди на 
у  вре ме ка да се Ко мо
ра спре ма ла за обе ле жа
ва ње по ла де це ни је свог 
по сто ја ња, у „Гла сни ку“ 
Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је об ја вљен је текст 
Над зор ног од бо ра. Уред
ник тог гла си ла је на на
слов ној стра ни ре као да 
је Над зор ни од бор ор ган, 
чи ји ће ути цај у Ко мо
ри би ти по што ван. То је 
про це на уред ни ка ко ји је 
то за кљу чио, по зна ва ју ћи при ли ке у Ко мо ри и 
рад Над зор ног од бо ра. Ми слим да смо у та квој 
си ту а ци ји и са да, да је уло га Над зор ног од бо
ра у Ко мо ри по што ва на, што је ва жна чи ње ни
ца. Без до брог ра да Су да ча сти, без до брог ра да 
Над зор ног од бо ра, на ро чи то у пре вен тив ном 
сми слу, раз ви ја ју и ства ра ју пра ву ат мос фе ру у 
Ко мо ри“. 

Усле ди ло је гла са ње – Из ве штај о ра ду Над
зор ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
усво јен је без ијед ног „уз др жа ног“ и „про тив“ 
гла са.

Су ду ча сти за 14 ме се ци сти гле 32  
при ја ве – окон ча но 20
О то ме ка ко је про шле го ди не ра дио Суд ча

сти Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, би ла је то 7. 
тач ка ДР, чла но ве Скуп шти не је из ве стио њен 
чел ник – Бо ро Цви ја но вић, на гла ша ва ју ћи да је 
на пи сан у „три ру ке“ – од ње го ве ма лен ко сти, 
од но сно, Ми о драг Иса и ло вић, ту жи лац и Деа 
Лу кић, бра ни лац. Под се тио је да је Суд ча сти, 
као и сва ки дру ги суд, ор га ни зо ван на на чин 
да има сво је ту жи ла штво и бра ни ла штво, од
но сно, ту жи о ца Ко мо ре и бра ни о ца Ко мо ре са 
сво јим бра ни о ци ма, има су ди је са пред сед ни
ком и за ме ни ком, и сва ко ра ди свој по сао она
ко ка ко је про пи са но ак ти ма ове Ко мо ре. Суд 
ча сти ИКС овог са зи ва фор ми ран је де цем бра 
2009. го ди не. Има 25 су ди ја, по 10 из ма тич них 
сек ци ја Из во ђа ча ра до ва и Про јек та на та, три 
из Ма тич не сек ци је ур ба ни ста и два из Ма тич
не сек ци је пла не ра. Иза бра ни су на пе ри од од 
три до че ти ри го ди не, што зна чи да им кра јем 
ове го ди не ман дат ис ти че.

У свом из ве шта ју ту жи лац Иса и ло вић ана
ли зи рао је не што ду жи пе ри од, од 1. ја ну а ра 
2012. до 5. мар та 2013. го ди не и кон ста то вао да 
је му је сти гло 32 при ја ве и да је за њих 23, или 
75 од сто, ура дио све што је тре ба ло. Исто је по
сту пи ла и Деа Лу кић, бра ни лац, ка да је реч о 
по сма тра ном пе ри о ду (1. ја ну ар 2012. – 5. март 
2013.) и у свом из ве шта ју кон ста то ва ла да су 

Ми ли сав Дам ња но вић

Гли гор Обре но вић   
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окон ча ни по ступ ци по 20 
при ја ва, што под ра зу ме ва: 
од ба ци ва ње нео сно ва них 
при ја ва, по твр ђи ва ње ре
ше ња Ту жи о ца од стра не 
УО ИКС као дру го сте пе
ног ор га на, а по при го во ру 
под но си о ца при ја ве, од ба
ци ва ње при ја ве због од би
ја ња под но си о ца да до ста
ви до дат ну до ку мен та ци ју 
и до ка зе, до но ше ње за кљу
ча ка о об у ста ви по ступ ка, 
до ста вља ње оба ве ште ња и 
слич но.

„Ка ко је по зна то, За ко
ном о из ме на ма и до пу нам 
За ко на о пла ни ра њу и из
град њи, до шло је до од ре
ђе них из ме на, ко је се ти чу 
и Су да ча сти и то та ко што 
је чла ном 164. у до да том 
ста ву 3. од ре ђе но да са став, 
на чин, из бор и раз ре ше ње 
су ди ја Су да ча сти, по сту
пак и на чин ра да бли же 
про пи су је ми ни стар над ле

жан за по сло ве гра ђе ви нар ства“, ре као је Бо ро 
Цви ја но вић. „На кон то га је Управ ни од бор Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је у прет ход ном са зи ву 
у овом де лу за у зео ак ти ван став фор ми ра њем 
Рад не гру пе за из ра ду рад ног ма те ри ја ла пра
вил ни ка, а та да над ле жно Ми ни стар ство жи
вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла
ни ра ња је до не ло од го ва ра ју ћи Пра вил ник о 
на чи ну ра да, по ступ ку, са ста ву, на чи ну из бо ра 
и раз ре ше њу су ди ја Су да ча сти, мар та 2012. го
ди не. Но вим Пра вил ни ком је из ме њен са став 
Су да и из бор су ди ја, а оста ло је ма њеви ше 
оста ло по ста ром Пра вил ни ку“.

 У овом но вом Пра вил ни ку про пи са но је да 
Суд ча сти бро ји 33 су ди ја, од ко јих 25 би ра и 
раз ре ша ва Управ ни од бор Ин же њер ске ко мо
ре Ср би је, а осам су ди ја име ну је и раз ре ша ва 
Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве гра ђе ви
нар ства. Код 25 су ди ја, ко је би ра и раз ре ша ва 
Управ ни од бор ИКС, за др жа на су иста пра ви
ла као и до са да – од 50 су ди ја ко је Скуп шти
ни пред ла жу из вр шни од бо ри ма тич них сек ци
ја, Скуп шти на од тих 50 би ра 35. Али то ни је 
крај ња из бор на ин стан ца, по што УО ИКС има 
„по след њу реч и од 35 „се лек то ва них“ би ра 25 
су ди ја.

„Што се ти че осам су ди ја ко је име ну је и раз
ре ша ва ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
гра ђе ви нар ства, они има ју та ко ђе од ре ђе ни са
став по не кој ше ми, што ће ре ћи да по је дан до
ла зи из Ма тич не сек ци је ур ба ни ста и пла не ра, 
по тро ји ца из Ма тич не сек ци је из во ђа ча ра до ва 
и про јек та на та“, ре као је Цви ја но вић. „Мо рам 
да ка жем да над ле жни ми ни стар код ова квих 
име но ва ња сво јих чла но ва у Управ ном и Над
зор ном од бо ру још ни је име но вао сво јих осам 
су ди ја, али се ми на да мо да ће Суд ча сти на кон 

то га на ста ви ти да ра ди у пу ном са ста ву на још 
бо љи на чин не го до са да. Што се ти че пред ме
та, због че га је Суд ча сти и фор ми ран, у про
те клом пе ри о ду је Суд ча сти об ра ђи вао де вет 
пред ме та. То су пред ме ти ко ји су до шли  од ту
жи о ца Ко мо ре. Ту жи лац Ко мо ре је раз ма трао 
да ле ко ве ћи број пред ме та ко ји до ла зе до ње
га, а да ље је про сле ђе но пре сед ни ку Су да ча сти 
де вет пред ме та. Од тих де вет пред ме та три су 
још у ра ду, а шест су ре ше на. Од тих шест, за 
два пред ме та су из ре че не ме ре од у зи ма ња ли
цен це на шест ме се ци и у јед ном је ме ра јав не 
опо ме не са об ја вљи ва њем у штам пи, а у јед ном 
та ко ђе јав на опо ме на са об ја љи ва њем на сед ни
ца ма Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср
би је, док је у јед ном пред ме ту до не та осло ба ђа
ју ћа од лу ка. На кра ју бих ре као да се на ста вља 
прак са овог Су да ча сти, пр во да се у од ре ђи ва
њу суд ских ве ћа у пред ме ти ма про бле ма тич
не и стру ков не за сту пље но сти, утвр ђе не Пра
вил никм ИКС, на гла ша ва да се ан га жу је што је 
мо гу ће ве ћи број су ди ја у суд ским ве ћи ма, уз 
рав но мер ну за сту пље ност по те ри то ри јал ном 
прин ци пу, та ко да смо до са да у пред ме ти ма ан
га жо ва ли свих 25 су ди ја из свих 13 гра до ва из 
ко јих су су ди је иза бра не, и то од Су бо ти це до 
Но вог Па за ра и од Ло зни це до Ни ша. Та ко ђе је 
на ста вље на прак са са елек трон ским пра ће њем 
пред ме та по про це сним фа за ма по ступ ка, што 
се ра ди кроз фор ми ра ни фор му лар. Одр жа ва ју 
се ре дов не сед ни це су ди ја Су да ча сти, на ко је 
се по зи ва ју су ди је Су да ча сти, ко ји су име но ва
ни за пред сед ни ке суд ских ве ћа по пред ме ти ма, 
а за пи сни ци са та квих сед ни ца се до ста вља ју 
свим су ди ја ма Су да ча сти, као и пред сед ни ку 
Управ ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, 
пред сед ни ку Над зор ног од бо ра и чла ну Управ
ног од бо ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, ко ји је 
над ле жан за рад Су да ча сти“.

Из ве штај о ра ду Су да ча сти ИКС у 2012. го
ди не ни је ни ког „иза звао“ да га по др жи или 
оспо ри, па је ста вљен на гла са ње и јед но гла сно 
усво јен.

пла ни ран ве ћи при ход за 15 од сто
Две по след ње тач ке ДР би ли су пла но ви за 

2013. го ди ну – 8. До но ше ње Пла на и про гра ма 
ра да и 9. До но ше ње Фи нан сиј ског пла на, и за
јед но су пре зен ти ра ни чла но ви ма Скуп шти не, 
док је из ја шња ва ње би ло по је ди нач но. План и 
про грам и Фи нан сиј ски план за те ку ћу го ди ну 
чла но ви ма Скуп шти не пре зен ти рао је, оп шир
но и де таљ но, Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник 
Ко мо ре.

„Про грам и план ко ји сте до би ли у ма те ри
ја лу на пра ви ла је Рад на гру па УО ИКС, а сам 
Управ ни од бор га је и усво јио“, ре као је пред
сед ник Гла во њић. „При то ме су ис по што ва ни  
зах те ви ко ји су до би је ни ов де на Скуп шти ни 
про шли пут. Рад на гру па и Управ ни од бор су то  
ускла ди ли. Сви зах те ви из не ти на Скуп шти ни 
су уне ти у План. Сви зах те ви ко ји су про шли 
пут ов де да ти, при ли ком усва ја ња смер ни ца 
за из ра ду пла но ва и про гра ма за 2013. го ди ну, 

су раз ма тра ни ка ко на Рад ној гру пи, та ко и на 
Управ ном од бо ру, и они су усво је ни“.

А он да је усле ди ла пре зен та ци ја. С об зи ром 
да у овом бро ју „Гла сни ка“, као Спе ци јал но из
да ње, до но си мо оба нај ва жни ја план ска до ку
мен та, не ће мо их по на вља ти. Је ди но мо ра мо да 
на гла си мо, да је пре зен та ци ја пред сед ни ка Гла
во њи ћа, иако ма ло оп шир ни ја, има ла до бру ди
на ми ку и би ла ин спи ра тив на, по што се за реч 
ја ви ло „по ла ту це та“ ди ску та на та. По је ди ни ди
ску тан ти про сто су се тру ди ли да, бар по оби му, 
до стиг ну пред сед ни ко ву па у ер пре зен та ци ју. За
то од мах кре ће мо са ди ску си ја ма и ди ску тан ти
ма, а пр ви се за реч ја вио ака де мик Ото вић. 

„Иако сам ов де ко ли ко ви дим, са го ди на ма 
по од ма као, али сма трам да су го ди не ори јен
та ци ја у про сто ру, јер ко гле да уна пред оста је 
млад, а ко гле да уна зад стар је још у три де се тој“, 
ре као је ака де мик др Сло бо дан Ото вић, да ју ћи 
лич ни до при нос по бољ ша њу „Пла на и про гра
ма ра да 2013“ и на ста вио –Ко ле ге, ако смо до
би ли од де да и ба ба до бру др жа ву ни смо по зва
ни, по го то во ми ин же ње ри ко ји смо се ба ви ли  
ма те ри јал ном про из вод њом, да је  упро па сти
мо. По зва ни смо да уну ци ма оста ви мо исто оно 
што смо до би ли, а и мно го бо ље. Ако то не ће мо 
да ура ди мо, би ће мо гре шни пре ма се би и пред 
на ма са ми ма“.   

Го во ре ћи о бу ду ћим за да ци ма и оба ве за ма 
Ко мо ре („ја же лим да при чам о до га ђа ји ма уна

пред“)  ака де мик Ото вић се усред сре дио на три  
пи та њапод руч ја:  за ко но дав ну, ко о пе рант ску и 
ин фор ма тив ну. 

„Пр во на шта се мо ра мо усред сре ди ти је 
ино ви ра ње за кон ских про пи са, јер смо  ту вр ло 
„тан ки“, ре као је Ото вић. „Има мо за о ста ле про
пи се и ми смо нај ви ше кри ви што у тој обла
сти на ша стру ка ни је по мог ну та. По што је то 
по сао Ин же њер ске ко мо ре, хтео бих да ука жем 
на не ко ли ко ства ри. На ни воу др жа ве фор ми
ра на је Кан це ла ри ја за ре гу ла тор ну ре фор му и 

ана ли зу ефе ка та про пи са. Зна чи, на пра вљен је 
ме ха ни зам ка ко да се то убр за. Са дру ге стра не, 
но ви про пи си мо ра ју да бу ду при мен љи ви, да 
њи хо ви  тро шко ви бу ду са гла сни спро во ђе њу, 
да су оправ да ни, да ће би ти ко ри сти од њих. У 
ту свр ху УО ИКС је 1. фе бру а ра фор ми рао Ко
ми си ју за при ме ну за кон ске и дру ге ре гу ла ти ве 
у ко јој су ува же ни струч ња ци проф. др Ми ло
рад Тер зић и Ра дој ко Об ра до вић, по сла ник у 
Ре пу блич кој скуп шти ни. Уз то ми слим да сва
ки члан Ко мо ре ко ји има афи ни тет и зна ња за 
ову област, не за ви сно ко је је стру ке, тре ба да 
по мог не Ко ми си ји да би се тај по сао што пре 
за вр шио. Дру га ствар је са рад ња са стру ков ним 
ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма. За пра во, ми 
смо се вра ти ли на је дан на чин ра да да са ве зи 
ра де за јед но са Ко мо ром, она ко ка ко је и пре 
пар го ди на би ло. До го во ри ли смо се, не тре ба 
да ра ди мо пар ци јал но, не го да удру жи мо сна ге. 
Је дан од пр вих по те за тог удру жи ва ња ће би ти 
већ на Сај му гра ђе ви нар ства, ка да ће за јед нич
ки на ступ има ти ИКС и УГИС (Удру же ње гра
ђе вин ских ин же ње ра Ср би је). А да се ства ри у 
овој обла сти (ко о пе ра ци је – са рад ње) ме ња ју у 
до бром прав цу је и фор ми ра ње Удру же ња ма
шин ских ин же ње ра Ср би је (23. март). У Ко
мо ри је пре ко 4.000 ли цен ци ра них ма шин ских 
ин же ње ра ко ји до би ја ју шан су да у две ор га ни
за ци је – по себ но, али и за јед но, до при но се раз
во ју сво је стру ке. У др жа ви је рет ко ко ја стру ка 
ра ди ла стра те ги ју раз во ја. Пре 10ак го ди на су 
гра ђе вин ци то на пра ви ли, на жа лост, др жа ва то 
ни је хте ла ни да про чи та. Овог пу та у Про гра
му ра да Ин же њер ске ко мо ре Ср би је упи са но је 
– „уче шће на из ра ди стра те ги је раз во ја ин же
њер ских стру ка од ре ги о нал ног до ре пу блич ког 
ни воа, ко ја би се до ста ви ла над ле жним ми ни
стар стви ма“. И не ко ли ко ре чи о ин фор ми са њу, 
тран спа рент ном ин фор ми са њу – рад Ко мо ре и 
свих ње них те ла и ор га на, убу ду ће ће би ти ја
ван. Ко год то за же ли мо ћи ће да до би је по да так 
о сва ком по је дин цу, од слу жбе ни ка, др жав них 
ор га на до чла но ва свих ко ми си ја. Лич но ми
слим, као што  је ре као проф. Рај ко Ун ча нин, то 
ни је ни ка кав тај ни ма те ри јал. Ми слим да тре ба 
да по сто ји мо гућ ност да сва ки члан мо же до би
ти тра же не по дат ке“. 

„Пр во мо рам да про те сту јем – сме та ми што 
по је ди не ко ле ге до ђу ов де, „ис чан тра ју“ сво је и 
оду, а „за бо ра ве“ да чу ју дру га чи ја ми шље ња и 
ста во ве“, ре као је про фе сор Ми лан Са мар џи ја. 
„Не бих хва лио до са да шњих 10 го ди на ра да Ко
мо ре, за то што се тек у зад ње че ти ри го ди не ус
пе ло да се Ин же њер ска ко мо ра об је ди ни и оста
не је дин стве на и да иде на пред. Ме ђу тим, са да 
је вре ме да на ша Ко мо ра убр за свој ко рак, али 
и да га усме ри ка при вре ди и са рад њи са њом. 
За то ми се чи ни ве о ма ва жним да у управ ним 
и из вр шним од бо ри ма бу ду љу ди при вред ни ци 
ко ји су ства ра ли и ко ји зна ју да ства ра ју, од но
сно, ко ји има ју по тен ци јал да об је ди не на ших 
25.000 ин же ње ра. На рав но да је вред но хва ле и 
па жње ан га жо ва ње Ко мо ре на енер гет ској ефи
ка сно сти згра да, ме ђу тим, ни шта ма њу па жњу 

Бо ро Цви ја но вић

Сло бо дан Ото вић
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(по ме ни чак и ве ћу) тре ба ло би да усме ри на 
об но вљи ве из во ре енер ги је (ОЕИ). У пр вом ре
ду за то, што је на род из у зет но за ин те ре со ван 
да чу је, али и уло жи у те про гра ме и про јек те. 
Мо је ко ле ге и ја ор га ни зо ва ли смо не ко ли ко де
се ти на пре да ва ња на те му ОЕИ, а слу ша ло нас 
је пре ко 1.500 љу ди. Про јек ти ко ји су ов де код 
нас усво је ни – про из вод ња би о ал ко хо ла, би о
га са, би о ди зе ла, би о ма се су из у зет ни. Ка да је 
реч о на шим про гра ми ма су фи на си ра ња не ке 
ства ри мо ра мо да про ме ни мо код про јек та на
та и из во ђа ча, а нас је нај ви ше, та ко да се ви
ше сред ста ва, из бу џе та Ко мо ре усме ри пре ма 
њи ма, јер је ту мно го ли цен ци ра них ин же ње ра 
ко ји не ма ју по сла и на ла зе се у до ста те шком 
ста њу. Ве ли ка ће ствар би ти да ко ми си ја ми сли 
на сво је чла но ве, да јој они бу ду при о ри тет“. 

„Прет по ста вљам да сте уочи ли да је пре де
се так да на у на шем Пар ла мен ту усво јен За кон о 
ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је, по сле се дам го
ди на при пре ме“, ре као је Пе тар Ва си ље вић „из 
Бе о град ских елек тра на са 32 го ди не рад ног ста
жа у про из вод њи“, ка ко је са мог се бе пред ста
вио. „Спро ве де на је јав на рас пра ва, пре два ме
се ца, али сма трам да уло га Ин же њер ске ко мо ре 
и нас ин же ње ра мо ра би ти ак тив ни ја у ства ра њу 
и кре и ра њу за ко на, по пут ово га и слич них ово
ме, и да мо ра да се чу је глас Ин же њер ске ко мо ре 
у то ме. Овај за кон су кре и ра ли ин же ње ри, чи ја 

је ба за упра во ов де у 
Ин же њер ској ко мо
ри. Кре а то ри за ко на 
су би ли оку пље ни, 
али кроз дру ге ин
сти ту ци је си сте ма, а 
не кроз Ин же њер ску 
ко мо ру. Ми смо мо
ра ли да да мо до при
ос као ба за, као они 
ко је је др жа ва осно
ва ла, да да мо тај по
зи тив ни до при нос 
и да по мог не мо др
жа ви да се на пра ви 
за кон ко ји мо ра би
ти при мен љив и ко
ри стан. За кон је до
нет. Оста ло је до ста 
не су гла си ца, о то ме 
смо раз го ва ра ли. 
Фор ми ра ни су енер
гет ски ме на џе ри и 

енер гет ски са вет ни ци ко ји мо ра ју до би ти ли
цен цу. Где је ве за из ме ђу ли цен ци ра ног ин же ње
ра  и енер гет ске ефи ка сно сти, ко ји су иза шли из 
ове ин сти ту ци је, али у до број са рад њи са Ми ни
стар ством? То је пи та ње на ко је још увек не ма мо 
де фи ни ти ван од го вор“.

Јед на ли цен ца – је дан по ло жен струч ни ис пит 
Ме ђу уче сни ци ма у рас пра ви о Пла ну и про

гра му 2013. за го вор ни цом се нај ду же за др жао 
Но во са ђа нин Јо во Сми ља нић, а те ма му је би ла 
– ли цен це и ли цен ци ра ње.

"Ко ми си ја за из ра ду кри те ри ју ма за до де лу 
ли цен ци од ра ди ла је ве ли ки по сао“, за по чео је 
из ла га ње Сми ља нић. „До са да је из да то пре ко 
42.000 ли цен ци. На пра ви ли смо, по мом ду бо
ком уве ре њу, јед ну гре шку, јер смо до зво ли ли да 
се апли ци ра за че ти ри, пет, па и шест ли цен ци, 
а са са мо јед ним по ло же ним струч ним ис пи том. 
Ја сам гра ђе вин ски ин же њер, ра дим 45 го ди на 
овај по сао и не мо же ме ни ко убе ди ти да онај ко 
је по ло жио струч ни ис пит на јед ној ком пли ко
ва ној ре шет ка стој кон струк ци ји спорт ске ха ле, 
мо же да кон ку ри ше да до би је ли цен цу за са о
бра ћај ни це, а да не по ло жи онај део струч ног ис
пи та ко ји се од но си на са о бра ћај ни це, ми слим 
на оп шти део из за ко на. Да смо ко јим слу ча јем 
уве ли по тре бу да онај ко ји тра жи ли цен цу за део 
ко ји ни је ње го ва ма тич на ди пло ма, би ло би бар 
85 од сто ма ње оних ко ји су се ја ви ли за тре ћу, 
че твр ту или пе ту, са мо да би од ли цен ци и од 
Ко мо ре пра ви ли „пи ја цу“. Ми на Ко ми си ји за 
са о бра ћај ни це има мо зах тев/чо ве ка ко ји при ла
же да је ра дио на ас фал ти ра њу пу та три ме тра 
ши ри не из ме ђу две ули це, би ци кли стич ка ста за 
или не ка пре чи ца до пи ја це. Има мо зах тев чо
ве ка ко ји тра жи ли цен цу, при ја вио је адап та
ци ју пот кро вља. Ка да му се то вра ти по сле два 
ме се ца, ина че пра вил но на пи сан зах тев, ето га 
опет сло жио је за шест ре фе рен ци да је ра дио 
ви ше спрат не објек те, пет плус шест, са ове ром 
да је био из во ђач ра до ва та квог објек та. Да кле, 
да не на бра јам ви ше, јер ова квих при ме ра имам 
на сто ти не, а мо је уве ре ње је да ће, у си ту а ци
ји ка да се фа кул те ти ра ђа ју пре ко но ћи, да се 
отва ра ју про гра ми, да је на ва ла при ват них фа
кул те та, уско ро би ти 50.000 ли цен ци ра них ин
же ње ра. Ме не тај број не фа сци ни ра, на про тив, 
имам и из ве сну зеб њу. А за што имам зеб њу? Па 
за то што ће са це на ма ко је има мо на тр жи шту, 
бед ним це на ма, ти ше та чи са тим пе ча ти ма и ли
цен ца ма са мо по ву ћи оне ква ли тет не и спу сти ти 
им ни во и реј тинг, а ти ме и реј тинг ин же њер ске 
стру ке и Ко мо ре. Пре ма то ме, по сле 10 го ди на 
та квог ис ку ства, це ним и апе лу јем да у Ко мо ри 
мо ра да се на ђе или пред лог или ко ми си ја ко
ја ће ис пи та ти да љи оп ста нак и да љу при чу са 
тим ли цен ца ма. Мо жда ће то би ти је дан па пир 
ко ји се ауто мат ски до би ја. За ми сли те ва ри јан ту, 
чо век ко ји је за вр шио  фа кул тет и струч ни ис
пит се по ја вљу је за ли цен цу, и ка да то ме до да те 
услов но пра во да ра ди, где смо ми са 50.000 ли
цен ци за две, три го ди не? Уве рен сам да  ће тај 
кван ти тет са мо обо ри ти ква ли тет свих нас ов де, 
ина че, дич не ин же њер ске стру ке у Ср би ји ко ја је 
у не ка до бра вре ме на у 102 зе мље све та иза шла 
са сво јом па ме ћу, ра до ви ма и про јек ти ма. Да нас 
смо да ле ко од то га. Огро ман је број љу ди, част и 
чест до бром де лу љу ди ко ји су под не ли зах те ве, 
до би ли ли цен це и има ју од го ва ра ју ће ре фе рен
це. Мо ра мо при зна ти да ве ли ки број љу ди  да
нас са тих че ти ри, пет пе ча та, уда ра гра ђе вин
ске днев ни ке, тех нич ку кон тро лу и та мо не знам 
ни ја шта, а то ра ди да би пре жи вља вао. То је 
у зо ни си ве еко но ми је ин же њер ске ми сли. То су 
сло бод ни стрел ци. На те ре ну се до но се про јек ти 

да се ре ги стру ју ку ће ко је ни су из гра ђе не. Имао 
сам при ли ку да ви дим чо ве ка да пот пи ше 11 ми
ли о на об ра чун ску си ту а ци ју објек та. Про је кат је 
ура ђен, али обје кат ни је са гра ђен“.

По след њи уче сник у рас пра ви на 3. Ре дов ној 
сед ни ци Скуп шти не ИКС био је Са ља ху дин Му
ра то вић, а да се ја ви за реч, по кре ну ла га је ди ску
си ја ака де ми ка Ото ви ћа, онај део „ка да је ре као 
да  тре ба да го во ри мо о бу дућ но сти, да не ће мо да 
се вра ћа мо у про шлост јер са мо нас та при ча чи
ни мла ди ма“. На нео че ки ван на чин, Му ра то вић је 
при чу о бу дућ но сти по ве зао са – гро бљем.

„Има мо је дан про блем у Но вом Па за ру, ко ји 
се ву че де се так го ди на.  То је про блем срп ског 
пра во слав ног гро бља, ко ме ни ка ко ни је мо гла 
да се на ђе ло ка ци ја. Бор ба је сти гла и до пок. 

Па три јар ха Па вла, па је до шла та са гла сност. 
Сви ти на по ри за 10 го ди на ни су мо гли да до ве
ду до гра ђе вин ске до зво ле за то срп ско пра во
слав но гро бље. На кра ју, не ко се од ва жио и то је 
ура дио без до зво ле, по шту ју ћи да су то жи вот
ни про бле ми. Ми не мо же мо да че ка мо да се до
не се гра ђе вин ска до зво ла да би по ко па ли љу де 
ко ји уми ру у на шем гра ду. До ка квог про бле ма 
до ла зи – про бле ма ло шег За ко на о пла ни ра њу 
и из град њи. Због то га сам че сто се бе пред ла
гао на ра зна ме ста. Се бе сам пред ло жио и као 
чла на Скуп шти не у мо јој сре ди ни и до био ве
ли ку по др шку за то. Тра жим од Управ ног од бо
ра, пред ла жу ћи се бе у рад ну гру пу ко ја се ба ви 
овим за ко ном, јер имам ис ку ства у тим ства ри
ма, да ра дим, да тај наш но ви за кон о пла ни ра
њу и из град њи бу де за и ста жи во тан и ре ша ва 
про бле ме, да не до ла зи мо до ова квих ства ри. 
Мно го про бле ма из стру ке бих мо гао да вам ка
жем. Гра ђе вин ска до зво ла за ули це се не мо же  
из да ти ако не ма те ми ни мал но осам ме та ра про
фи ла, а ми у Но вом Па за ру не ма мо ниг де осам 
ме та ра про фи ла. Ми тре ба да жи ви мо у бла ту. 
По што ва не ко ле ге, ко ло кви јал но на зва на, ур ба
ни стич ка ка пи ту ла ци ја, на ко ју нас је на те ра ла 
не ка ква про шлост, 1.300.000 обје ка та ни су на
пра ви ли не по ште ни љу ди. За то ка жем да је то 
глав на ак тив ност ко јом Ко мо ра тре ба да се ба ви 
у на ред ном пе ри о ду. Сви ови про бле ми са ли
цен ца ма, це нов ни ци ма, све ће про и за ћи из до
брог за ко на о пла ни ра њу и из град њи“.

Иако су 8. и 9. тач ка усва ја не по себ но, сва
ка је до би ла по 77 гла со ва „за“, без „про тив“ и 
„уз др жа ни“. Иако за се да ње ни је пре ду го тра ја
ло, тек не што пре ко два са та (по че ло  у 13,10, а 
за вр ше но у 15,20 ча со ва) број при сут них се зна
чај но осуо, да ка ко, ни на ко ји на чин не угро жа
ва ју ћи кво рум.

Пе тар Ва си ље вић

Јо во Сми ља нић
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По ла га ње струч них ис пи та у мар тов ском ис пит ном ро ку 
2013. го ди не одр жа ва ло се у ра спо ну од пет не де ља, у пе ри о ду 
од 1. мар та до 7. апри ла. 

За мар тов ски ис пит ни рок за по ла га ње струч них ис пи та 
при ја ви ло се/по ла га ло је 871 кан ди дат, ди пло ми ра них ин же
ње ра и ин же ње ра из 13 стру ка, плус, ди пло ми ра ни про стор ни 
пла не ри, од но сно, мла ди струч ња ци ан га жо ва ни на из град њи 
гра ђе вин ских оба је ка та и про из вод њи про сто ра.

Струч ни ис пит у нар тов ском ро ку по ло жи ло је 826 кан ди
да та, њих 39 упу ће но на по прав ни ис пи та из по себ ног де ла 
струч ног ис пи та, је дан кан ди дат упу ћен на по прав ни ис пи та 
из оп штег де ла, док је пет кан ди да та упу ће но на по но вље но 
по ла га ње струч ног ис пи та. 

Као и прет ход ном ис пит ном ро ку, нај ве ћи број кан ди да та 
је иза шао на по ла га ње струч ног ис пи та из обла сти енер гет ске 
ефи ка сно сти згра да, где се из ро ка у рок број кан ди да та по ве
ћа ва.

По сле мар тов ског ис пит ног ро ка за по ла га ње струч ног ис
пи та Ин же њер ска ко мо ра Ср би је мо гла би да има 826 но вих 
чла но ва, од но сно, ли цен ци ра них ин же ње ра: 438 кан ди да та за 
област енер гет ске ефи ка сно сти згра да; за ар хи тек тон ску стру
ку – 127, за област ур ба ни зма – 18, за област про стор ног пла

ни ра ња – 12, за гра ђе вин ску стру ку – 118, за ма шин ску стру ку 
– 32, за елек тро тех нич ку стру ку – 50,  за са о бра ћај ну стру ку 
– 12, за тех но ло шку стру ку – де ве то ро, а за област ге о де зи је 
– ше сто ро и за област во до при вре да еро зив них под руч ја – че
тво ро.

С об зи ром да је по след њег да на про шле го ди не (31. де цем
бар 2012) Ин же не јр ска ко мо ра Ср би је има ла 25.032 чла но ва, 
то зна чи да би се до одр жа ва ња но ве сед ни це Скуп шти не ИКС 
(4. Ре дов на, из вор на, се ни ца Скуп шти не) број чла но ва Ко мо ре 
озбиљ но при бли жио ци фри од 26.000, тач но, 25.856 чла но ва.

Па ра лел но са одр жа ва њем струч них ис пи та у мар тов
ском ис пит ном ро ку, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је спро во де 
се ак тив но сти ве за не за ор га ни за ци ју по ла га ња струч них 
ис пи та у јун ском ис пит ном ро ку 2013. го ди не. Ко ми си је 
за по ла га ње струч ног ис пи та уве ли ко др же кон сул та ци је 
са кан ди да ти ма и одр жа ва ју при прем не се ми на ре. Ко ми
си ја за по ла га ње струч ног ис пи та из обла сти енер гет ске 
ефи ка сно сти згра да спро во ди Обу ку из обла сти енер гет
ске ефи ка сно сти за кан ди да те ко ји су при ја ви ли по ла га ње 
струч ног ис пи та у јун ском ис пит ном ро ку 2013. го ди ну у 
Бе о гра ду, Ни шу и Но вом Са ду. 

                                                                     Сло бо дан ка Си мић

У мар тов ском ро ку по ла га ло 871 кан ди да та

МЕРИДИЈАНИМЕРИДИЈАНИ

СТРУчНИ ИСпИТИ

пЕР МА НЕНТ НО УСА вР ША вА ЊЕ

Ко ми си ја за пер ма нент но уса вр ша ва ње чла но ва Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је при пре ми ла је план пер ма
нент ног уса вр ша ва ња за 2013. го ди ну, ко ји би се ре а
ли зо вао пре ко два ти па пре да ва ња: пр ви по обла сти ма 
као што су гра ђе ви нар ство, ар хи тек ту ра, елек тро тех
ни ка, про стор но пла ни ра ње, ур ба ни зам, ма шин ство; 
дру ги по при ја ва ма пре да ва ча, уко ли ко Ко ми си ја за 
пер ма нент но уса вр ша ва ње про це ни да ће пре да ва ња 
би ти од ин те ре са за стру ку и чла но ве Ко мо ре и уко
ли ко се за пре да ва ња при ја ви до во љан број чла но ва 
Ко мо ре.

У мар ту ове го ди не су одр жа на два пре да ва ња. Проф. 
др Ђор ђе Ла ђи но вић, дипл. грађ. инж. је одр жао пре
да ва ње на те му “Осно ви про ра чу на гра ђе вин ских кон
струк ци ја на се и змич ка деј ства” – дру ги део, 23. мар та у 
Бе о гра ду. Уче ство ва њем на пре да ва њу уче сни ци су сте
кли са зна ња нео п ход на за раз у ме ва ње кон цеп та про јек
то ва ња и при ме ну од ред би ве за них за се и змич ку ана ли
зу кон струк ци ја пре ма Евро ко ду ЕН 1998.

“Про јек то ва ње звуч не за шти те”, би ла је те ма пре да
ва ња ко је је одр жао проф. др Дра ган Цвет ко вић, 25. 
мар та у Бе о гра ду. 

Пре да ва ње на те му “Ур ба на без бед ност”, ко је је одр
жа ла др На та ша Да ни ло вић Хри стић, дипл. инж. арх., 
22. апри ла у Бе о гра ду. 

Те му “Европ ске нор ме из обла сти лиф то ва: Но ви не 
и раз ли ке у од но су на по сто је ћу на ци о нал ну ре гу ла ти
ву”, об ра ди ли/одр жа ли су проф. др Не над Зр нић, дипл.
маш.инж. и Вла дан Ми ло ва но вић, дипл.маш.инж. 26. 
апри ла у Бе о гра ду.

Пре да ва ње на те му “План ски трет ман за шти те про
сто ра у Ср би ји» одр жа ће 23. ма ја у Бе о гра ду, ма стер 
Ду шан Шљи ван ча нин, дипл.пр.пла нер.

Мр Жа кли на Гли го ри је вић одр жа ће 29. ма ја у Бе о
гра ду пре да ва ње на те му “При ме на За ко на о пла ни ра
њу и из град њи: из ра да и про це ду ре ГУП и ПГР Бе о гра
да  4 го ди не по сле”.

                                                                           Милана Миловић

Уса вр ша ва ње кроз два ти па пре да ва ња

По че так 2013. го ди не на ме ђу на род ном пла ну обе ле жи
ла је 38. Сед ни ца Из вр шног од бо ра ЕСЕС (Европ ски са
вет ин же њер ских ко мо ра  Euro pean Co un cil of En gi ne ers 
Cham bers), одр жа на у Љу бља ни 9. фе бру а ра. Ин же њер ску 
ко мо ру Ср би је пред ста вљао је проф. др Дра го слав Шу ма
рац, пот пред сед ник ЕСЕС и пред сед ник Скуп шти не  Ин
же њер ске ко мо ре Ср би је. 

Рад 3 успе шно и ефи ка сно за вр ше на. Сед ни ци су при су
ство ва ли пред став ни ци 16 чла ни ца. Раз ма тран је Стра те
гиј ски план ЕСЕС за пе ри од  2013  2015. го ди на. Пред ви
ђе но је про ши ре ње ЕСЕС но вим чла но ви ма. Ин же њер ска 

ко мо ра Ср би је ће има ти во де ћу уло гу у овој ак тив но сти с 
бзи ром да је проф. др Дра го слав Шу ма рац, као пот пред сед
ник ECEC, до био за ду же ње да оства ри кон такт са ин же
њер ским ор га ни за ци ја ма Тур ске, Лук сем бур га, Пор ту га ла 
и дру гих зе ма ља ко је још увек ни су чла ни це ЕСЕС.

Раз мо тре не су и три Ди рек ти ве: о про фе си о нал ним ква
ли фи ка ци ја ма, о ква ли те ту и це на ма ин же њер ских услу га 
и о јав ним на бав ка ма. ЕСЕС ће на сто ја ти да пре усва ја ња 
ових Ди рек ти ва сви пред ло зи ECEC бу ду при хва ће ни од 
стра не Европ ског пар ла мен та (за ду же ни пред став ни ци 
Аустри је и Не мач ке у ИО ЕСЕС).

У про сто ри ја ма Са ве зне ко мо ре ар хи те ка та и ин же
ње ра Аустри је (Bun de skam mer der Ar chi tek ten und In ge ni
e ur kon su len ten) у Бе чу је 20. апри ла одр жа на 39. Седницa 
Из вр шног од бо ра ЕСЕС.  Ин же њер ску ко мо ру Ср би је 
пред ста вљао је проф. др Дра го слав Шу ма рац, пот пред сед
ник ЕСЕС. Ор га ни за тор са стан ка би ла је Ди рек ци ја  ЕСЕС 
(Euro pean Co un cil of En gi ne e ring Cham bers), а до ма ћин Са
ве зна ко мо ра ар хи те ка та и ин же ње ра Аустри је. 

Раз ма тран је из ве штај о ра ду из ме ђу две сед ни це, пред
сед ни ка, пот пред сед ни ка и се кре та ра ЕСЕС. Проф. др Дра
го слав Шу ма рац из ве стио је ИО ЕСЕС о пи сми ма ко је је 
по слао: Ко мо ри ин же ње ра Мал те, Ко мо ри ар хи те ка та и ин
же ње ра Мал те, Ко мо ри ин же ње ра Пор ту га ла, Са ве зној ко
мо ри Тур ске, као и Са ве зу ин же ње ра Ру си је, у ци љу ус по ста

вља ња са рад ње, и њи хо вог евен ту ал ног учла ње ња у ЕСЕС. 
На ред на 40. сед ни ца Из вр шног од бо ра пла ни ра на је 

да се одр жи у Бе о гра ду 15. ју на. До та да, проф. др Дра го
слав Шу ма рац  ће у са рад њи са Ко ми си јом за ме ђу на род
ну са рад њу, пред у зе ти по треб не ак тив но сти ка ко би се 
обез бе ди ло при су ство пред став ни ка ко мо ра, по тен ци јал
них чла ни ца ECEC. Комисијe  за ме ђу на род ну са рад њу и 
пер ма нент но обра зо ва ње ура ди ће ана ли зу пер ма нент ног 
обра зо ва ња у чла ни ца ма ЕУ ка ко би се предложo ми ни мум 
пер ма нент ног обра зо ва ња чла ни ца ЕСЕС.

На 39. Сед ни ци од лу че но је да се ис так ну тим по је
дин ци ма по во дом 10 го ди на ра да ЕСЕС до де ли Ме да ља 
ЕСЕС, што ће би ти од лу че но у Бе о гра ду, док ће уру чи ва
ње би ти у Ати ни.

Усво је на крат ко роч на стра те ги ја
38. Сед НИ ЦА Из Вр ШНОГ Од бО рА еСеС – ЉУ бЉА НА 9. фе брУ Ар 

39. СедНИЦА ИзВрШНОГ ОдбОрА еСеС – беЧ, 20. АпрИЛ

Сед НИ ЦА ИИзрС – ТУ ХеЉ Ске ТО пЛИ Це, 27-28. АпрИЛ

Јубиларна седница ИО ECEC одржаће се у Београду

Бу дућ ност и при о ри те ти ИИзрС
Ин же њер ска ини ци ја ти ва за ре ги о нал ну са рад њу 

(ИИзРС) одр жа ла је ре дов ну сед ни цу 2728. апри ла у ор
га ни за ци ји Хр ват ске ко мо ре ин же ње ра гра ђе ви нар ства 
(ХКИГ) у Ту хељ ским то пли ца ма код За гре ба. Сед ни ци су 
при су ство ва ли – Ко мо ре овла шће них ар хи те ка та и овла
шће них ин же ње ра Ма ке до ни је, Ин же њер ска збор ни ца 
Сло ве ни је, Ин же њер ска ко мо ра Цр не Го ре, Ин же њер ска 
ко мо ре Ср би је и до ма ћин ску па. Ин же њер ску ко мо ру Ср
би је пред ста вља ли су Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко
мо ре и Алек сан дар Ле ко, пред сед ник Ко ми си је за ме ђу на
род ну са рад њу ИКС.

Пр вог да на су би ле пре зен ти ра не три те ме о ко ји ма се 
во ди ла вр ло ди на мич на рас пра ва. Пр ва пре зен ти ра на те ма 
на ста ла је на ба зи сту ди је ко ју је про шле го ди не на пра ви
ла Хр ват ска ко мо ра ин же ње ра гра ђе ви нар ства, а гла си ла 
је  „Од нос ква ли те та и тр жи шне вред но сти услу га код оба
вља ња по сло ва про јек то ва ња и струч ног над зо ра“. У Евро
пи са мо СР Не мач ка има це нов ник ин же њер ских услу
га ба зи ран на за ко ну и има пра во да га при ме њу је. Дру ге 

др жа ве ко је су има ле оба ве зне це нов ни ке би ле су при мо
ра не да их пре тво ре у пре по ру ке, јер се це нов ни ци сма
тра ју осно вом за кар тел ско уду жи ва ње. Пред ви ђе но је да 
сви уче сни ци ску па, до 11. ма ја ове го ди не име ну ју сво је 
де ле га те у рад ну гру пу за овај про је кат. Дру го из ла га ње је 
би ло по све ће но ан ке ти ко ју је спро ве ла Хр ват ска ко мо ра 
ин же ње ра гра ђе ви нар ства 2012. го ди не у са рад њи са Од
се ком за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Ри је ци на 
те му „Од нос обра зо ва ња и прак се овла шће них ин же ње ра 
гра ђе ви нар ства“. Тре ће из ла га ње је би ло по све ће но про
јек ту пра ће ња јав них на бав ки (ко ји већ не ко вре ме спро
во ди Ин же њер ска збор ни ца Сло ве ни је) са ме то дом ра да и 
оства ре ним ре зул та ти ма. ИЗС је фор ми ра ла рад ну гру пу 
ко ја пра ти рас пи си ва ње јав них на бав ки у гра ђе ви нар ству 
и ко ја са ма, на осно ву зна ња и ис ку ства као и ре ле вант них 
тр жи шних по да та ка, са ста вља сво је ми шље ње о це ни ко ја 
би би ла ре ал на као по ну да. 

Дру гог да на за се да ња је ди но се раз го ва ра ло на те му „Бу
дућ ност и при о ри те ти ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о

нал ну са рад њу“. По сле ду гач ких ди ску си ја, ко је су на нај
бо љи на чин по ка за ле за ин те ре со ва ност свих при сут них за 
раз вој овог те ла, до не ти су за кључ ци: др Мир ко Оре шко
вић је иза бран за глав ног ко ор ди на то ра ИИзРС с ман да том 
од 1. ју ла 2013. до 30. ју на 2016. го ди не; сва ка Ко мо ра, чла
ни ца ини ци ја ти ве, ће би ти до ма ћин и ор га ни за тор ску по
ва у тур ну си ма од шест ме се ци по овом ре до сле ду: Хр ват
ска ко мо ра ин же ње ра гра ђе ви нар ства до 30. ју на, од но сно,  

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је до 31. де цем бра 2013. го ди не, 
Ко мо ра овла шће них ар хи те ка та и овла шће них ин же ње ра 
Ма ке до ни је до 30. ју на, Ин же њер ска збор ни ца Сло ве ни је 
до 31. де цем бра 2014. го ди не и Ин же њер ска ко мо ра Цр не 
Го ре до 30. ју на 2015. го ди не, са ци клич ним по на вља њем 
тур ну са. Сле де ћи скуп ИИзРС одр жа ће се у Бе о гра ду сеп
тем бра ове го ди не.

                                                При ре ди ли: Ана Жде ро и Р.О.Д.



ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

56 57

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

РЕГИОНИ РЕГИОНИ

ВЕ РА БУ БО њА

Ре ги о нал ни цен тар Бе о град

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же ње ра 
оста лих тех нич ких стру ка ор га ни зо вао је 3. апри
ла окру гли сто  “Ме ли о ра тив ци, ура ди мо не што за 
стру ку“, а увод ни чар је би ла Сне жа на Ми хал ков, 
дипл. инж. пољ. и пред ста ви ла го сте – пред став ни
ке Ми ни стар ства при род них ре сур са, ру дар ства и 
про стор ног пла ни ра ња, Ми лу Ви ћен ти је вић, дипл. 
инж. шу мар ства, и ди рек то ра Упра ве за по љо при
вред но зе мљи ште при Ми ни стар ству по љо при вре
де, шу мар ства и во до при вре де, Зо ра на Кне же ви ћа 
дипл. инж. по љо при вре де. Ме ди ја тор рас пра ве био 
је Жељ ко Мар де шић, дипл. инж. пољ. ко ји је уче

сни ци ма под нео из ве штај о ре а ли за ци ји за кљу ча ка 
до не тих на пр вом окру глом сто лу и ак тив но сти ма 
ко је пред сто је. При о ри тет ак тив но сти дру гог окру
глог сто ла био је усме рен на из ра ду Пред ло га на цр та 

За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту као и  на из ме
не и до пу не на зи ва и опи са де лат но сти ли цен ци 376 
и 476 у скла ду са  на став ним про гра мом По љо при
вред ног фа кул те та у Зе му ну и Но вом Са ду и тех
нич котех но ло шком раз во ју стру ке. 

Исто га да на, 3. апри ла, пре да ва ње је ор га ни зо
вао и Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же ње ра 
ар хи тек ту ре са те мом “Енер гет ски ефи ка сна ар
хи тек ту ра  ар хи тек та Л. Н. Фо стер и еко ло шки 
при ступ про јек то ва њу“ којe је одр жа ла др Мир
ја на Лу кић, дипл.инж.арх. При ка за ни су мно го
број ни про јек ти Лор да Нор ма на Фо сте ра кроз ко је 
су оства ре ни зна чај ни ефек ти  уште де енер ги је и 
фи на сиј ских сред ста ва кроз зна лач ки про јек то ва
ну  ин те гра ци ју па сив них и ак тив них си сте ма ко
ри шће ња сун че ве енер ги је. Ука за но је на основ не 
прин ци пе ко јих се при др жа вао то ком из ра де про
јек та по ста вља ње објек та у про сто ру, ор га ни за
ци ја са др жа ја, мак си мал но ко ри шће ње при род
не све тло сти и вен ти ла ци је и ства ра ње пот пу ног 
ком фо ра за ко ри сни ке објек та. Ње го ви објек ти су 
на ве да ни као је дин стве ни при ме ри ар хи тек ту ре 

Пролеће  интензивирало  
акције  и  активности

Иако се по чет ком го ди не ра ди ло са не што ма ње ин тен зи те та, у по след ња два ме се ца ак
тив ност је би ла у пу ном за ма ху у осам ре ги о нал них цен та ра у ко ји ма је за бе ле же но 24 до
га ђа ја, не са мо ло кал ног/ре ги о нал ног зна ча ја, не го и ши ре. Та ко је у Но вом Са ду и Бе о гра
ду би ло по шест до га ђа ња, Кра гу јев цу че ти ри, ва ље ву и чач ку по три, Ни шу два и Су бо ти
ци и Кра ље ву по је дан. чи ни се да је Се ми нар са те мом “Гра ђе вин ска стру ка као ути ца јан 
фак тор у из град њи по стро је ња за пи ја ћу во ду на те ри то ри ји РС“ одр жан у Бе о гра ду, био 
нај а трак тив ни ји и нај кон крет ни ји по себ но кри ти ку ју ћи до са да шње ста ње у овој обла сти, 
да ка ко, на те ри то ри ји це ле др жа ве и ис ти чу ћи да је нео п ход но да Ин же њер ска ко мо ра Ср
би је, са рас по ло жи вим по тен ци ја ли ма, пре у зме од го вор ност за пра ће ње и про фе си о нал
ну ре а ли за ци ју про је ка та из до ме на снаб де ва ња во дом за пи ће у Ср би ји.

ко ји се ку па ју у при род ној све тло сти и ва зду ху ко
је до во ди у све про сто ре, и ви зу ел ном кон так ту са 
при род ним окру же њем и зе ле ни лом. Огром не кон
струк ци је жи ве и ди шу, ва здух кроз њих при род
но кру жи у за ви сно сти од то пло те ко ју зна лач ки 
спро во ди ка ко би до био оп ти мал не пер фор ман се 
гре ја ња и енер гет ске ефи ка сно сти. Пре да ва њу је 
при су ство ва ло 60 љу ди. 

Пре да ва ње  “Про јек то ва ње и из во ђе ње мо сто
ва при ме ном тех но ло ги је по сте пе ног по ти ски ва ња 
(на гу ри ва ња) ра спон ске кон струк ци је“ одр жао је 
Ду шко Бо бе ра, дипл. грађ. инж. ко га је пред ста ви ла 
На да Па вло вић, дипл. грађ. инж. Ор га ни за тор пре
да ва ња 11. апри ла, био је Ре ги о нал ни од бор ди пло
ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра. Пре да вач је у пр
вом де лу из ла га ња при ка зао фо то гра фи је мо сто ва, у 
све ту али и код нас, ко ји су из гра ђе ни тех но ло ги јом 
по сте пе ног по ти ски ва њана гу ри ва ња кон струк ци је. 
Дат је и исто ри јат и раз вој тех но ло ги је на гу ри ва ња. 
Усле дио је део пре да ва ња где је обра зло же но ко је су 
пред но сти и ка да је згод но гра ди ти мо сто ве овом 
ме то дом, али и ка да то ни је за при ме ну. Нај ва жни
је ин фор ма ци је пра ће не гра фи ком и фо то гра фи ја ма 
са при ме ри ма, ка ко се то ра ди и про јек тант ски и из
во ђач ки, ни за ле су се из ми ну та у ми нут. Ово пре да
ва ње је на осно ву за па жа ња при сут них ко јих је би ло 
осам де се так, оце ње но као ве о ма успе шно а је дан од 
ко мен та ра на ан кет ном ли сти ћу је: Та ко го во ри чо
век из по сла – из ван ред но!

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же ње ра 
оста лих тех нич ких стру ка ор га ни зо вао је 15. апри
ла пре да ва ње са те мом  “При ме на Стан дар да СУ
01.00.03:   Уре ђе ње и озе ле ња ва ње у обла сти пеј за
жне ар хи тек ту ре“, ко је је одр жао Урош Бр за ко вић, 
дипл. инж. шум.  са ци љем да пред ста ви стан дар де 
уре ђе ња и озе ле ња ва ња у обла сти пеј за жне ар хи тек
ту ре. Услед не до стат ка  стан дар да у пеј за жној ар хи
тек ту ри Удру же ње пеј за жних ар хи те ка та је уз по
др шку Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не 
ура ди ло на ве де ни стан дард, ко јим се бли же де фи
ни шу основ ни стан дар ди у по гле ду пла ни ра ња, за
шти те по сто је ћег ра сти ња, про це са сад ње и за шти те 
и не ге на кон сад ње.

У ор га ни за ци ји  Ре ги о нал ног од бо ра ди пло ми ра
них гра ђе вин ских ин же ње ра одр жан је 17. апри ла  
Се ми нар са те мом “Гра ђе вин ска стру ка као ути ца јан 
фак тор у из град њи ППВ на те ри то ри ји РС“.

Увод ну реч је имао проф. др Јо ван Де спо то вић,  
Гра ђе вин ски фа кул тет, ко ји је пред ста вио те ме и 
пре да ва че – „Ак ту ел ни про бле ми ква ли те та во де 
за пи ће код нас“ –        мр. сци. мед. Дра га на Јо ва
но вић, спец. хиг. (‘’Ин сти тут за здра вље Ба тут’’ у 
Бе о гра ду), „I Ста ње во до снаб де ва ња у Ср би ји и 
стра те ги ја упра вља ња во да ма“, од но сно, „II Обез
бе ђе ње стан дар да ква ли те та во де за пи ће са не ких  
по стро је ња у Ср би ји и АП Вој во ди ни“ – Зо ран Ма
рин ко вић, дипл.грађ.инж. (‘’Енер го про јект хи дро
ин же ње ринг’’) и  „Ино ва ци ја, па тент РС 52278 Б, 
оп ти мал но и еко но мич но ре ше ње трет ма на во де за 
пи ће број них на се ља у АПВ“ – др Ми ле та Пе ри шић, 
дипл. инж. техн. Се ми на ру је при су ство ва ло око 60 
ко ле ги ни ца и ко ле га, а би ло је го сти ју из При вред не 
ко мо ре Ср би је, као и пред сед ник Ака де ми је ино ва
тив них на у ка Пе тар ба рон Ра ја чић.

По сле за вр шет ка Се ми на ра до не ти су оп шир ни 
за кључ ци ко је до но си мо ин те грал но. 

На Се ми на ру „Гра ђе вин ска стру ка као ути цај ни 
фак тор на из град њу ППВ на те ри то ри ји Ср би је“ 
ана ли зи ра ли смо про бле ма ти ку снаб де ва ња во дом 
за пи ће у Ср би ји и за кљу чи ли да је нео п ход но да 
РО дипл. инж. грађ. и РО дру гих стру ка бу ду о ово
ме ин фор ми са ни: Кон ста то ва но је да на ши ро ким 
про сто ру Ср би је во да за пи ће не ис пу ња ва зах те ве 
Пра вил ни ка о хи ги јен ској ис прав ност во де за пи ће 
( 49% во де у град ским во до во ди ма је нео д го ва ра ју
ћег ква ли те та); Из у зет но те шко ста ње се кон ста ту
је у АП Вој во ди ни где са др жа ји штет них и опа сних 
ма те ри ја у во ди за пи ће угро жа ва ју здра вље ста нов
ни штва; Ука зу је мо на чи ње ни цу да на про сто ру са 
ви со ким са др жа ји ма ар се на у во ди за пи ће, са гла
сно свет ској прак си, по сто ји из у зет но ви сок сте пен 
обо ле ва ња и смрт но сти од кан це ра; Кон ста то ва но је 
да од го вор ни за обез бе ђе ње ква ли тет не во де за пи
ће, по себ но у Вој во ди ни, ни су на про фе си о на лан и 
од го во ран на чин ан га жо ва ни на ре ша ва њу овог за
дат ка; Ни ко од за ду же них за во до снаб де ва ње у АПВ 

Округли сто: „Мелиоративци, урадимо нешто за  струку“

„Енергетски ефикасна архитектура  архитекта 
 Л. Н. Фостер и еколошки приступ пројектовању“  
предавање др Мирјане Лукић

Проф. др Јован Деспотовић био је модератор Семинара, предавачи су били др Милета Перишић и Мрс.Сци.
мед. Драгана Јовановић, док је Семинар оргнизовао Предраг Делић, дипл.грађ.инж. председник Подсекције 
дипломираних грађевинских инжењера Матичне секције извођача радова  



58 59

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

РЕГИОНИ РЕГИОНИ

ни је узео уче шће у ра ду овог Ску па иако је про
бле ма ти ка трет ма на во де за пи ће у Вој во ди ни би
ла у фо ку су ра да Се ми на ра; На Ску пу је при ка за но 
ино ва тив но ре ше ње РС 52278 Б чи јом се при ме ном 
на пи лот мо де лу, већ у пр вом да ну ра да, обез бе ђу
је за да ти стан дард ква ли те та во де за пи ће за: ар сен, 
на три јум, при род не ор ган ске ма те ри је и дру го (ово 
се ви ше од 30 го ди на без у спе шно по ку ша ва у АПВ).

Уче сни ци Се ми на ра са по себ ном па жњом су 
ана ли зи ра ли још је дан по ку шај Гра да Зре ња ни на 
да ре ши про блем ква ли те та во де за пи ће и сво јим 
за кључ ци ма кон ста ту ју да су „утвр ди ли  про пу сте у 
тен де ру ве за не за зах те ва ни стан дард ква ли те та во
де за пи ће, чи ме је у стар ту овај по ку шеј до ве ден у 
пи та ње. По ну ђач, WТЕ из Есе на, дао је де таљ ну спе
ци фи ка ци ју це на свих фа за ре а ли за ци је овог за дат
ка, али ни је ја сно ка ко је ово из вр ше но кад се ни је 
зна ло ка ко ће, и да ли ће се, на пи лот мо де лу ’на ћи’ 
ре ше ње (из гле ди да се ’на ђе’ ре ше ње су ми нор ни бу
ду ћи да су на овом за дат ку то ком ви ше од 30 го ди на 
би ле без у спе шно ан га жо ва не нај ве ће ме ђу на род не 
ком па ни је.  Екс пер ти Ин сти ту та TZW из Кар лсру
еа су на кон две го ди не ра да (2006/07) на овој про
бле ма ти ци за кљу чи ли да се на ба зи ста ња тех ни ке 
у овој обла сти тај за да так не мо же ре а ли зо ва ти на 
при хва тљив на чин. Из при ка за ре ше ња WТЕ, за ко је 
се на во ди да је при ка за но на Сај му во де но вем бра 
2012. го ди не, мо же се це ни ти да Из во ђач ни је на шао 
ре ше ње по ста вље ног за дат ка (при каз ре ше ња ни је 
дат на на ве де ном сај му, јер би се у ди ску си ји утвр
ди ло да исто ни је ва лид но).

Има ју ћи у ви ду на ве де не чи ње ни це уче сни ци Се
ми на ра су за кљу чи ли да се ре ша ва ње про бле ма ти ке 
снаб де ва ња во дом за пи ће ста нов ни штва мо ра ре а
ли зо ва ти про фе си о нал но и од го вор но. 

Мо ра се пре ки ну ти са прак сом „тра же ња’’ ре ше
ња на пи лот мо де ли ма по ме то до ло ги ји ко ри шће ној 
у до са да шњој прак си (на тен дер се мо гу при ја ви ти 
са мо ор га ни зе ци је ко је рас по ла жу са ре ше њем ко је 
ће, са до ка зи ма, при ка за ти струч ној Ко ми си ји). 

Це ни мо да не ма осно ва да Др жа ва да је га ран ци

ју за кре дит, ко ји тра жи WТЕ 
и Град ска упра ва Зре ња ни на, 
бу ду ћи да WТЕ не ис пу ња ва 
ни кри те ри ју ме тен де ра за 
ко ји смо утвр ди ли да ни су 
уса гла ше ни са на шим нор ма
ти ви ма. 

Нео п ход но је да ИКС са 
рас по ло жи вим по тен ци ја ли
ма пре у зме од го вор ност за 
пра ће ње и про фе си о нал ну 
ре а ли за ци ју про је ка та из до
ме на снаб де ва ња во дом за пи
ће у Ср би ји. 

На не ком од ло ка ли те та у 
АПВ са ви со ким са др жа ји ма: 
POM, As, Na, NH4, PO4 и др., 
по треб но је на пи лот мо де лу 
де фи ни са ти по треб не па ра ме
тре за про јек то ва ње по стро
је ња за трет ман во де за пи ће 
при ме ном ре ше ња РС 52278 Б, 

чи ме би се обез бе ди ло ра ци о нал но 
про јек то ва ње и оце ни ла ин ве сти ци

о на ула га ња и екс пло а та ци о ни тро шко ви. 
Овим се ства ра ју усло ви да на ше про јек тант ске 

и из во ђач ке ор га ни за ци је ефи ка сно и на тех ноеко
ном ски и еко ло шки оп ти ма лан на чин из гра де по
стро је ња за трет ман во де за пи ће та ко да се обез
бе ди нај бо љи стан дард ква ли те та де фи ни сан на шим 
Пра вил ни ком, а са мим тим и ЕУ нор ма ма.

Це ни се да би по стро је ње ка па ци те та 300 л/с у Зре
ња ни ну би ло ре а ли зо ва но са 2.5 пу та ма њим ин ве сти
ци о ним ула га њи ма од зах те ва WТЕ (eксплоатациони 
тро шко ви, гу би ци во де и за шти та жи вот не сре ди не 
су ви ше стру ко по вољ ни ји од оних ко ји би се до би ли 
при ме ном ре ше ња WТЕ са ко јим се не мо же обез бе
ди ти наш стан дард ква ли те та во де за пи ће).

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ма шин ских 
ин же ње ра одр жао је 18. апри ла пре да ва ње са те
мом  „Ко му ни ка ци о ни мо дул за пре нос по да та ка 
и упра вља ње пре дај ним ста ни ца ма са угра ђе ним 
упра вљач ким је ди ни ца ма раз ли чи тих про из во ђа
ча“. Пре да вач је био Љу би ша Вла дић, дипл. маш. 
инж. из ЈКП Бе о град ске елек тра не. Циљ пре да ва ња 
је био да се пре зен ту је по зи тив но ис ку ство при ме
ње но на ве ли ком си сте му ЈКП БЕ и ко је би мо гло 
да се при ме ни и у дру гим си сте ми ма да љин ског 
гре ја ња у Ср би ји. У пе ри о ду од 2001. го ди не кроз 
раз ли чи те ин ве сти ци но не про гра ме спро ве де не у 
ЈКП Бе о град ске елек тра не, у окви ру мо дер ни за ци је 
ПС угра ђе но је по то плот ним под ста ни ца ма пре ко 
7500 упра вљач ких је ди ни ца. По што ва њем пра ви ла 
за ко на о Јав ним на бав ка ма, Бе о град ске елек тра не 
ни су има ле ути цај на из бор од ре ђе ног про из во ђа
ча опре ме па је до шло до си ту а ци је да су угра ђе ни 
кон тро ле ри раз ли чи тих, али  ре но мин ра них про
из во ђа ча као што су Си менс, Дан фос, Ел тек Му леј 
и дру ги. Иза зов је био ка ко из свих тих уре ђа ја са 
раз ли чи тим ко му ни ка ци о ним свој стви ма и за тво
ре ним си сте ми ма при ку пи ти по дат ке по треб не за 
да љин ски над зор и упра вља ње.

На кра ју пре да ва ња пред ста ви ли су се и пред став
ни ци спон зо ра пре да ва ња из фир ми  Са гакс и Де ко де. 

Ре ги о нал ни цен тар Но ви Сад

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же ње ра 
елек тро тех ни ке ор га ни зо вао је 7. мар та пре да ва
ње из обла сти за шти те од по жа ра „Ка та стро фал ни 
по жа ри“, а пре да вач је био др Дра ган Ка ра ба си ла, 
ре до ван про фе сор на Ви со кој тех нич кој шко ли у 
Но вом Са ду ко ји ду ги низ го ди на др жи пре да ва ња 
кан ди да ти ма за по ла га ње струч ног ис пи та из обла
сти за шти те од по жа ра. Про фе сор је дао при каз 
свих ве ћих по жа ра у на шој зе мљи у по след њих 30 
го ди на. У на став ку је обра зло же но ка ко не пре ци зне 
спе ци фи ка ци је, ко ри шће ње ла жних и нео д го ва ра ју
ћих ма те ри ја ла и не при ме њи ва ње ме ра ути че на ток 

и по сле ди це по жа ра. По том је пре да вач об ја снио ва
жност си сте ма за ауто мат ску де тек ци ју и пре све га 
си сте ма за ауто мат ско га ше ње по жа ра.

Ово пре да ва ње је за раз ли ку од ра ни јих би ло на
ме ње но свим стру ка ма, ка ко би се омо гу ћи ло сви ма 
да се упо зна ју са узро ци ма и по сле ди ца ма ве ли ких 
по жа ра.

По за вр шет ку пре да ва ња уче сни ци су ак тив но 
уче ство ва ли у по ста вља њу пи та ња пре да ва чу. Ка
ко је по сто ја ло ве ли ко ин те ре со ва ње за ди ску си ју 
по сле од ре ђе ног бро ја пи та ња она је за у ста вље на и 
про фе сор је дао за кљу чак.

Струч ни скуп „Пре глед и оце њи ва ње уса гла
ше но сти опре ме под при ти ском у скла ду са но вим 
тех нич ким про пи си ма“ ор га ни зо вао је 15. мар та  

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ма шин ских ин же
ње ра. Пре да ва чи су би ли проф. др Алек сан дар Пе
тро вић, дипл. маш. инж. и Или ја Ко ва че вић, дипл. 
маш. инж. ко ји су при сут не 

упо зна ли са за кон ском ре гу ла ти вом о опре ми под 
при ти ском, ис пи ти ва њем, и кон тро ли са њем опре
ме, оби мом и са др жа јем до ку мен та ци је за опре му 
под при ти ском као и оспо со бља ва ње уче сни ка за 
са ста вља ње и ту ма че ње до ку мен та ци је, ка ко при 
ку по ви ни опре ме из ра ђе не  пре ма но вим за кон ским 
про пи си ма, та ко и у то ку екс пло а та ци је, ре мон та и 
ис пи ти ва ња исте.

На осно ву За ко на о тех нич ким зах те ви ма за про
из во де и оце њи ва ње уса гла ше но сти опре ме под 

при ти ском, Пра вил ни ка о тех нич ким зах те ви ма за 
про јек то ва ње, из ра ду и оце њи ва ње уса гла ше но сти 
опре ме под при ти ском и Пра вил ни ка о пре гле ди ма 
опре ме под при ти ском то ком ве ка упо тре бе, из вр
ше но је уса гла ша ва ње за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср
би је са тех нич ким за ко но дав ством Европ ске уни је. 
У скла ду са на ве де ним За ко ном и до не тим Пра вил
ни ци ма по треб но је оспо со би ти и упо зна ти све оне 
ко ји се ба ве опре мом под при ти ском са пра ви ма и 
оба ве за ма, као и пру жи ти по треб не ин фор ма ци је 
ли ци ма ко ја про из во де, ру ку ју, одр жа ва ју и ис пи ту
ју по су де, це во во де, це во вод ну ар ма ту ру и слич но.

Да на 19. мар та Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра
них гра ђе вин ских ин же ње ра ор га ни зо вао је  пре да
ва ње “Про јек то ва ње ар ми ра но бе тон ских сту бо ва 

Се ми нар “Гра ђе вин ска стру ка као ути ца јан фак тор у из град њи ППВ на те ри то ри ји РС“ 
изазвао је запажено интересовање чланова Коморе

Стручна посета: „Пречистачи отпадних вода СБРтехнологија (Сеqуенцинг Батх Реацтор), Аква парк у Бачком 
Петровцу (контејнерски тип) и постројење за пречишћавање отпадних вода у насељима Ада и Мол“
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ви ше спрат них згра да пре ма Евро ко ду“, а пре да вач 
је био др Зо ран Бру јић, дипл. грађ. инж. У окви ру 
свог пре да ва ња при сут не је упо знао са свим аспек
ти ма про јек то ва ња сту бо ва ви ше спрат них згра да 
ко ји су ка рак те ри стич ни за уоби ча је ну ин же њер ску 
прак су. Те жи ште пре да ва ња је би ло на прак тич ном 
про ра чу ну сту бо ва хо ри зон тал но не по мер љи вих 
кон струк ци ја пре ма Евро ко ду и на гла ша ва њу бит
них раз ли ка у од но су на ак ту ел ну ре гу ла ти ву. По
себ но су раз ма тра ни про ра чун ски по ступ ци ко ји се 
од но се на вит ке сту бо ве у си ту а ци ја ма ка да су јед
но о сно или дво о сно са ви ја ни. Та ко ђе, да те су и не
до у ми це и пред ло зи ве за ни за про ра чун ски трет ман 
сту бо ва хо ри зон тал но по мер љи вих кон струк ци ја. У 
за вр шном де лу, пред ста вље не  су и ана ли зи ра не од
ред бе Евро ко да 8 и њи хо ве по сле ди це на про јек то
ва ње сту бо ва згра да.

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра ор га ни зо вао је 29. мар та струч ну по се ту 
са пре зен та ци јом Бач ком Пе тров цу и Мо лу „Пре
чи ста чи от пад них во да СБРтех но ло ги ја (Se qu en ce 
Batch Re ac tor), Аква парк у Бач ком Пе тров цу (кон
теј нер ски тип) и по стро је ње за пре чи шћа ва ње от
пад них во да у на се љи ма Ада и Мол“. 

Пре драг Ку кољ, дипл. маш. инж. је био пре зен тер 
при ли ком по се те Аква пар ку у Бач ком Пе тров цу, 
обра зло жио је на чин тре ти ра ња са ни тар не от пад
не во де и от пад не во де на ста ле од пра ња фил те ра 
ба зе на у са ста ву Аква пар ка у Бач ком Пе тров цу где 
је ППОВ кон теј нер ског ти па. Сам пре чи стач се са
сто ји од ме ха нич ког трет ма на, пу ферега ли за ци
о ног ба зе на, два ре ак то ра, ко ји чи не јед ну ба те ри
ју, ре зер во а ра за ви шак му ља и шах та Пар ша ло вог 
су же ња, ко ји слу жи за ме ре ње про то ка и ко ли чи не 
пре чи шће не во де. У скло пу ППОВа се на ла зи још и 
кон теј нер за сме штај ду ваљ ки и упра вљач ког си сте
ма. Спе ци фич ност по стро је ња овог ти па је ма ла це
на из град ње. СБР ре ак то ри и про сто ри ја за сме штај 
ду ваљ ки и упра вљач ког си сте ма су кон теј не ри ко ји 
се из ра ђу ју у ра ди о ни ци и на ка ми о ни ма се до но се 
на ло ка ци ју, где је по треб но при пре ми ти те мељ ну 
пло чу за ре ак то ре и ма шин ски кон теј нер, пу фер
ега ли за ци о ни ба зен, шахт ме ха нич ког трет ма на и 
ре зер во ар ви шка му ља.

У Мо лу – где се на ла зи по стро је ње за пре чи шћа

ва ње от пад них во да за на се ља Ада и Мол, одр жан је 
дру ги део пре зен та ци је.

Ми лен ко Ту лен чић, дипл. грађ. инж. је при
сут ни ма по ка зао и пре зен ти рао ка ко ра ди  ППОВ 
–  по стро је ње за пре чи шћа ва ње от пад них во да. Реч 
је о по стро је њу за тво ре ног ти па и све тех но ло шке 
це ли не осим гру бе ре шет ке, фи не ре шет ке, глав не 
пумп не ста ни це и за тва рач ни це са во до ме ром су 
сме ште не у објек ту од 650 ква драт них ме та ра чи ја 
је ви си на 7 ме та ра. Из гра ђен је на ни ском те ре ну, па 
је из диг нут да би се из бе гли про бле ми са ви со ким 
ни во ом под зем них во да. ППОВ је јед ним де лом у 
зе мља ном на си пу, док је над зем ни део изо ло ван. У 
скло пу објек та ППОВа се на ла зе 4 СБР ре ак то ра, 
2 пу ферега ли за ци о на ба зе на, ре зер во ар пре чи шће
не во де, цев на га ле ри ја, ко ман да на со ба, ла бо ра то
ри ја, цр на, бе ла свла чи о ни ца, ку па ти ло и ма шин ске 
про сто ри је за сме штај су во ин ста ли са них пум пи, 
ду ваљ ки, Салс нес фил те ра, до зир пум пи за хе миј
ску пер ти ци па ци ју фос фо ра, до зир пум пи за дез
ин фек ци ју пре чи шће не во де. Ка па ци тет пр ветре
нут не фа зе ППОВа је 7.150 ЕС, од ко јих је тре нут но 
на ка на ли за ци о ну мре жу при кљу че но око 3000, док 
оста так чи не јав не уста но ве и са др жи не сеп тич ких 
ја ма ста нов ни ка ко ји још ни су при кљу че ни на ка на
ли за ци о ну мре жу. У скло пу трет ма на от пад не во де 
пред ви ђе на је и би о ло шка де ни три фи ка ци ја као и 
хе миј ска пер ти ци па ци ја фос фо ра по што је ко нач на 
фа за ППОВа 15.000 ЕС.

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ма шин ских 
ин же ње ра ор га ни зо ва но је 10. апри ла струч ну по
се ту ТЕ – ТО (тер мо е лек тра на то пла на) у Срем ској 
Ми тро ви ци, као при мер „из пр ве“ ру ке за те му „Об
но вљи ви из во ри енер ги јете о риј ско и прак тич но 
упо зна ва ње са про јек том по го на на би о ма сусун
цо кре то ва љу ска“. Пр во је Во ји слав Сав чић, ди рек
тор ТЕТО Срем ска Ми тро ви ца по се ти о це по вео у 
оби ла зак по стро је ња и опре ме – из гра ђе ног то пло
вод ног ко тла од 18МW, где су се уче сни ци упо зна
ли са функ ци ја ма по је ди них си сте ма у ра ду ко тла, 
од до пре ма ња и скла ди ште ња сун цо кре то ве љу ске, 
тран спор та, до ко тла и го ри о ни ка, па до от пра ши
ва ња и ис пу шта ња из дув них га со ва при са го ре ва њу. 
За пот па лу се је ди но ко ри сти зем ни гас.

Дру ги део је био те о риј ски где је при сут не пре да
вач Ду шан Тур ку лов пре ко при пре мље них слај до ва 
упо знао са свим по зи ци ја ма ко тла и њи хо вим функ
ци ја ма у ра ду.

Тре ћи део струч не по се те био је оста вљен за ди
ску си ју – по ста вља ње пи та ња и од го во ре на њих. 
Ми мо оби ча ја овај део је био из у зет но за ни мљив за 
при сут не ко ле ге ин же ње ре.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од бо ра ди пло ми ра
них ин же ње ра оста лих тех нич ких стру ка, 11. апри
ла се до го ди ла по се та пи ва ри Апа тин ка ко би се ин
же ње ри упо зна ли са те мом  „При пре ма и по тро шња 
во де у про из вод њи пи ва“.

Уче сни ци су об и шли Апа тин ску пи ва ру уз струч
но во ђе ње Бог да на Кре со ви ћа, дипл. маш. инж. за
по сле ног у ис тој. Пр во су об и шли из во ри ште, ше
зде сет ме та ра ду бо ке бу на ре, ко ји се на ла зе  по ред 
Ду на ва, а  из ко јих се  цр пи во да до фа бри ке во де у 
кру гу пи ва ре. У фа бри ци во де им је пре зен то ван ком
пле тан про цес до би ја ња во де (де га за ци ја, пе шча на 

и ко ло ид на фил тра ци ја, мем бран ска фил тра ци ја, 
дез ин фек ци ја и оста ло). Ова ква пре ра да омо гу ћу је 
до би ја ње во де раз ли чи тог ква ли те та. Во да се скла
ди шти у тан ко ви ма из ко јих се  ди стри бу и ра по про
из вод ним по го ни ма. На кон то га об и шли су по гон 
енер ге ти ке, ко тлар ни цу и рас хлад ну ком пре сор ску 
ста ни цу ко ји за сво је по тре бе ко ри сте тех нич ку во
ду ко ја се још до дат но при пре ма у по го ну енер ге ти
ке. Усле дио је оби ла зак си ло са у ко ји ма се скла ди
шти слад, од но сно си ро ви на за про из вод њу пи ва. 
По след ња фа за оби ла ска Апа тин ске пи ва ре би ла је 
од ла зак у по го не за про из вод њу пи ва, ко ји ко ри сте 
пи вар ску  во ду раз ли чи тог ква ли те та; ва ри о ни цу, 
где се вр ши ку ва ње пи ва; ври о но ле жни по друм, где 
се вр ши до да ва ње ква сца, вре ње и од ле жа ва ње пи
ва; фил тра ци ју; фла ша ру, где се вр ши пу ње ње пи ва 
у бо це. Та ко ђе им је пре зен то ван про цес пра ће ња 
про из вод ње по мо ћу ра чу на ра из кан це ла ри ја. 

Циљ ове по се те је упо зна ва ње при сут них са са
вре ме ном, пот пу но ауто ма ти зо ва ном про из вод њом 
и при пре мом во де, ко ја се ко ри сти у свим сег мен ти
ма про из вод ње пи ва.

Ре ги о нал ни цен тар Ниш

У ор га ни за ци ји Ин же њер ске ко мо ре Ср би је (Ре
ги о нал них од бо ра ди пло ми ра них ин же ње ра ар хи
тек ту ре) и Дру штва врањ ских ар хи те ка та (ДВА) у 
Га ле ри ји На род ног му зе ја у Вра њу, одр жа на је од 22. 
до 28. фе бру а ра тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја 8. 
Ар хи е на ле (Ар хи е на ле 8). Оп ши ран при лог је у ру
бри ци – тра гом до га ђа ја.

Да на 26. фе бру а ра у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од
бо ра ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра  ор га ни
зо ва на је Струч на по се та то пла не «Се њак» у Пи ро ту.

Но во и згра ђе на то пла на «Се њак» у Пи ро ту ко ја 
тре нут но као енер гент ко ри сти ма зут,  опре мље на  
је и ал тер на тив ним уре ђа ји ма/си сте ми ма за ко ри
шће ње при род ног га са, на рав но, за вре ме ка да га
со вод „Ју жни ток“ стиг не из Ру ске Фе де ра ци је до 
Ср би је.  То пла ну „Се њак“ по се ти ло је 45 ин же ње ра 
са под руч ја  Ре ги о нал ног цен тра Ниш. Јед но днев на 

по се та Пи ро ту до го ди ла се 26. фе бру а ра, док је „во
ђа екс пе ди ци је“ био Дра ган Жив ко вић, дипл. инж. 
маш. члан Ре ги о нал ног од бо ра. 

Ин же ње ре Ре ги о нал ног цен тра Ниш „на ли цу 
ме ста“ је до че ка ла еки па нај од го вор ни јих љу ди на 

гра ди ли шту то пла не „Сун це“ у ко јој су би ли Ра до
ван Ни ко лић, ди рек тор ЈП „Град ска то пла на Пи рот“ 
и ње гов за ме ник Ра до мир Ман чић, за тим, Зо ран 
Вељ ко вић, ди рек тор We is ha upt д.о.о. Бе о град и Ми
о драг Ћи рић, вла сник фир ме „Ћи ра“ д.о.о. из Аран
ђе лов ца ко ја је ура ди ла про је кат и из вр ши ла мон
та жу опре ме. Уче сни ци су на са мом стар ту чу ли да 
је из град ња то пла не „Се њак“ пла ни ра на у две фа зе. 
По сле за вр шет ка И фа зе ка па ци тет то пла не ће би ти 
27,5 МW, а ка да бу ду окон ча ни сви по сло ви ка па ци
тет ће из но си ти 48,5 МW.  

По сле оби ла ска то пла не „Се њак“ из вр ше на је 
пре зен та ци ја то ка из град ње од стра не про јек тан ске, 
из во ђач ке и фир ме ко ја је ис по ру чи ла опре му, што 
је ин же њер ској стру ци омо гу ћи ло да се упо зна са 
нај са вре ме ни јим ре ше њи ма из раз ли чи тих обла сти, 
ко ја су ура ђе на на овом но во и згра ђе ном објек ту по 
нај ви шим кри те ри ју ми ма, са аспек та са вре ме них 
тех нич ких ре ше ња, а све у ци љу по ве ћа ња енер гет
ске ефи ка сно сти си сте ма. Пре зен те ри су ис та кли да 
је то пла на „Се њак“  из гра ђе на уз су фи нан си ра ње 
Не мач ке кре дит не ин сти ту ци је за ре кон струк ци ју 
KFW, Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Оп шти не Пи рот и ЈП 
„Град ска то пла на Пи рот”. То пла на „Сун це“ ће, ка да 
про ра ди, тро ши ти 30 од сто енер ге на та ма ње, што ће 
знат но сма њи ти утро шак го ри ва по је ди ни ци про
из ве де не то пло те, са јед не стра не, али и знат но ре
ду ко ва ти еми си ју штет них га со ва.  Са мо уште дом 
енер ге на та ин ве сти ци ја од 3,5 ми ли о на евра би ће 
вра ће на у нај кра ћем ро ку.  

„Оби ла ском и раз гле да њем то пла не „Се њак“, ин
же ње ри свих стру ка ин фор ми са ни су о са вре ме ним 
тех нич ким ре ше њи ма ко ја су на њој при ме ње на“, 
ре као је Дра ган Жив ко вић, по сле за вр шет ка по се
те. „Еду ка ци ја ко ју су ин же ње ри до би ли „на ли цу 
ме ста“ од стра не про јек тант ске, из во ђач ке и фир ме 
ис по ру чи о ца са вре ме не опре ме, има ће пун бе не
фит/ре флек си ју при ли ком из ра де но вих про је ка та и 
изградњe но вих обје ка та. По го то во што су у по се ти 
овом објек ту би ле на ше ко ле ге из ско ро свих ве ћих 
ме ста са те ри то ри је ко ју по кри ва Ре ги о нал ни цен
тар Ниш, кон крет но из Вра ња, Сур ду ли це, Ле сков
ца, Про ку пља, Кња жев ца, Пи ро та и Ни ша. У свим 
овим гра до ви ма оче ку је се из град ња ве ћих или ма
њих енер гет ских обје ка та, да ка ко, нај ви ше енер гет
ске и еко ло шке ефи ка сно сти, али тек по сле про ла ска 
“Ју жног то ка“ кроз Ср би ју. Ме ђу тим, тај пе ри од (док 
бу де тра ја ла из град ња тран се вроп ског га со во да) по
ме ну те оп шти не би тре ба ло да ис ко ри сте за из ра ду 
нео п ход не план ске и про јект не до ку мен та ци је“.

Ре ги о нал ни цен тар  Кра ље во

Подсекцијa ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње ра  
ре ги о нал ног цен тра Кра ље во, одр жа ла је 28. фе бру а
ра три би ну „Енер гет ска ефи ка сност у зградaрству“ у 
са ли Ме ди ја цен тра „Шу ма ди ја сај ма“, у  Кра гу јев цу. 

Го ран Цвет ков и Бран ко Ђо ко вић су из не ли ис ку
стве ни при ступ код из ра де пр вих ела бо ра та из енер
гет ске ефи ка сно сти. При ка за ни су кон крет ни објек
ти за ко је су ура ђе ни ела бо ра ти и па со ши, а у скла ду 
са ва же ћим пра вил ни ком из обла сти ЕЕ.

Три би ни су при су ство ва ли и  Ми ло ван Гла во
њић, дипл. инж. ел. предсeдник Ин же њер ске ко мо ре 

Предавање: „Обновљиви извори енергијетеоријско и практично 
упознавање са пројектом погона на биомасусунцокретова љуска“

Подсекција машинских инжењера организовала је 
посету новоизграђеној градској топлани "Сењак" 
у Пироту
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Ср би је и Ја смин ка Па вло вић, дипл. инж. арх. пред
став ни ца Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и ур ба ни
зма, сек то ра за енер гет ску ефи ка сност. Три би ни је 
при су ство ва ло 60 чла но ва Ко мо ре, ди пло ми ра них 
ин же ње ра свих стру ка, ко ји су би ли за ин те ре со ва
ни за ову вр ло за ни мљи ву те му. 

Ре ги о нал ни цен тар ва ље во

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ин же ње ра 
оста лих тех нич ких стру ка ор га ни зо ва но је  1. мар
та пре да ва ње „Ме то де тран сфор ма ци је ко ор ди на та 
та ча ка од ре ђе них ГПС си сте мом у др жав нире фе
рент ни ко ор ди нат ни си стем“ у ма лој са ли Град ске 
упра ве у Ва ље ву. Ми лош Р. Му њић, дипл. ге од. инж. 
у увод ном из ла га њу об ја снио је те му пре да ва ња и 
по звао го стапре да ва ча да из ло жи те му. Гостпре
да вач био је проф. др Иван Р. Алек сић, дипл. ге од. 
инж. ко ји је нај пре об ја снио ме тод и прин цип функ
ци о ни са ња ГПС (Гло бал ног по зи ци о ног си сте ма), 
на во де ћи да се по ред овог си сте ма у прак тич ној 
упо тре би ко ри сте и дру ги као што су Га ли лео, Гло
нас и тд. Об ја снио је на чин функ ци о ни са ња пер ма
нент них ста ни ца у на шој зе мљи и све бе не фи те ко је 
оне пру жа ју сво јим ко ри сни ци ма. На ста вак пре да
ва ња био је усме рен на об ја шња ва ње раз ло га за по
сто ја ње раз ли ка у по да ци ма о по зи ци ја ма та ча ка,  
из ме ђу ГПС ме то де од ре ђи ва ња и кла сич них ме то
да. Као основ ни раз лог раз ли ка, про фе сор Алек сић 
је на вео раз ли чи те ди мен зи је ра чун ских по вр ши, 
од но сно ЕЛИП СО И ДА. Би ло је ре чи и о на чи ни
ма од ре ђи ва ња ди мен зи ја Зе мље, уз кон ста та ци ју 
да је др жав ни пре мер из ра ђен и сра чу нат на Бе се
ло вом елип со и ду, а да се по да ци до би је ни ГПСом 
осла ња ју на но ви у све ту оп ште при хва ће ни ВГС84 
елип со ид. Усле ди ло је об ја шње ва ње за што је нео п
ход на тран сфор ма ци ја ко ор ди на та из но вог си сте ма 
у Др жав ни ко ор ди нат ни си стем. Об ја шње на је оп
шта 9то па ра ме тар ска тран сфор ма ци ја. При ка зан 
је и по сту пак за пре лаз из про стор ног ко ор ди нат ног 
си сте ма у 2д си стем. Об ја шње ни су и сви по зна ти 
ре фе рент ни ко ор ди нат ни и вре мен ски си сте ми, на
во де ћи при то ме све њи хо ве ка рак те ри сти ке.

По сле за вр шет ка струч ног пре да ва ња раз го ва
ра ло се о по зи ци ји ге о дет ске стру ке у од но су на 

од ред бе ак ту ел ног За ко на о пла ни ра њу и из град
њи. Оп шти је за кљу чак да су ди пло ми ра ни ге о дет
ски ин же ње ри ја ко оште ће ни по сто је ћим за кон ски 
ре ше њи ма, јер уко ли ко су са ми и је ди ни у сво јим 
рад ним ко лек ти ви ма као дипл. ге од. инж. он да им 
је за ко ном о Др жав ном пре ме ру и ка та стру за бра
ње но да про јек ту ју и из во де ин же њер ске ра до ве, да
кле за бра ње но им је да бу ду ин же ње ри. Да ље, је дан 
екла тант ни ге о дет ски за да так и то ма ње сло же но сти 
(пар це ла ци јапре пар це ла ци ја) по ЗПИ, по ве рен је 
ар хи тек та ма, а да за то ни је би ло го то во ни ка квих 
раз ло га и на тај на чин овој по сао је бит но по ску пео, 
а гра ђа ни до ве де ни у си ту а ци ју да од у ста ју и од ла жу 
ре ше ња сво јих имо вин скоправ них по тре ба. Та ко ђе 
је кон ста то ва но да и ка та стар ското по граф сте пла
но ве и све оста ле тех нич ке до ку мен те тре ба да из
ра ђу ју је ди но ди пло ми ра ни ге о дет ски ин же ње ри, а 
не као до са да тех ни ча ри и ли ца са ви шом шко лом.

Од над ле жних ор га на Ин же њер ске ко мо ре Ср би
је за тра же на је по др шка и по моћ за ре ша ва ње ових 
про бле ма ди пло ми ра них ге о дет ских ин же ње ра.  

Да на 17. апри ла у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног од
бо ра ди пло ми ра них ин же ње ра оста лих тех нич ких 
стру ка ор га ни зо ва но је пре да ва ње „Кон тро ла при
ме не ва же ћих стан дар да у про јек то ва њу вер ти кал не 
и хо ри зон тал не са о бра ћај не сиг на ли за ци је“ у ма лој 
са ли Град ске упра ве у Ва ље ву. Пре да вач је био Ми ка 
Ко ва че вић, дипл. инж. ел. уз при су ство 23 ин же ње
ра. Циљ пре да ва ња је био упо зна ва ње при сут них са 
про пи са ним стан дар ди ма и про бле ми ма у при ме ни 
стан дар да и ука зи ва ње на до са да шње про пу сте у ра
ду од го вор них про јек та на та и из во ђа ча ра до ва.

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ма шин ских 
ин же ње ра ре ги о нал ног цен тра Ва ље во ор га ни зо вао 
је 18. апри ла пре да ва ње „Кли ма ти за ци ја оде ље ња 
ван те ле сне оплод ње Здрав стве ног цен тра у Ва ље
ву“ у Еду ка тив ном цен тру бол ни це у Ва ље ву. Пред 
21 при сут ним пре да ва ње је одр жао Љу би ша Та нић, 
дипл. маш. инж. Циљ пре да ва ња је био упо зна ва ње 
чла но ва ИКС са про јек то ва њем пот пу не кли ма ти за
ци је опе ра ци о них са ла.

Ре ги о нал ни цен тар Кра гу је вац

У пе ри о ду од 28. фе бру а ра до 2. мар та, у ор га
ни за ци ји Под сек ци је ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра ор га ни зо ва но је уче шће на 7. Сај му гра
ђе ви нар ства ко ји је одр жан на „Шу ма ди ја сај му“ 
у Кра гу јев цу. Ре ги о нал ни од бор је ода брао те му и 
мо то под ко јим су би ле пред ста вља ње ак тив но сти 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, од но сно, Ре ги о нал ног 
цен тра Кра гу је вац, у ци љу про мо ци је ком плет не 
Ко мо ре   „Са рад ња Ин же њер ске ко мо ре са над ле
жним слу жба ма Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства или 
ло кал не са мо у пра ве на до но ше њу за кон ске ре гу ла
ти ве и свих по треб них под за кон ских ака та“.

То ком тра ја ња 7. Сај ма гра ђе ви нар ства штанд 
ИКС био је отво рен за све по се ти о це ко ји ма су де
ље ни про спек ти Ко мо ре, „Гла сник“, а усме но се 
од го ва ра ло на сва ко по ста вље но пи та ње, ве за но 
за рад, ак ци је и ак тив но сти ИКС. По де ље но је 300 
фла је ра, 60 „Гла сни ка“  и 150 ин фор ма то ра. Ина че, 
ово го ди шњи Са јам отво рио је Ми ло ван Гла во њић, 
пред сед ник Ко мо ре.

Од мах по отва ра њу Ко мо ра је ор га ни зо ва ла три
би ну са те мом „Пра вил ник за енер гет ску ефи ка
сност згра да и ис ку ства при из ра ди пр вих ела бо
ра та“ о че му је го во ри ла Ја смин ка Па вло вић, дипл. 
инж. арх. из Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства и ур ба
ни зма, док су го сти из Ре ги о нал ног цен тра Кра ље во 
Го ран Цвет ков, дипл. инж. маш., Бран ко Ђо ко вић, 
дипл. инж. грађ одр жа ли пре да ва ње – „Ко рак по ко
рак до енер гет ских па со ша“.

Да на 12. мар та у ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло
ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке, ор га ни зо ва но 
је пре да ва ње: „Зна чај ни елек тро енер гет ски објек ти 
на те ри то ри ји Кра гу јев ца и из град ња  ТС 110/35/10 
кВ“. Пре да вач – Ми ка Ко ва че вић, дипл. инж. ел. у 
уво ду је опи сао нај зна чај ни је елек тро е нер гет ске 
објек те ви со ког и сред њег на по на на ши рем под руч
ју Кра гу јев ца и око ли не, а у до ме ну одр жа ва ња ЕД 
Елек тро шу ма ди је Кра гу је вац. По се бан осврт је дао 
на њи хо ву ва жност у си сте му на па ја ња елек трич ном 
енер ги јом ку па ца: до ма ћин ста ва и при вре де. Та ко
ђе је на гла сио основ не ка рак те ри сти ке тих обје ка та, 
са опи си ма њи хо ве дис по зи ци је, по сто је ће угра ђе не 
опре ме. При ка за ни су и пот пу не јед но пол не ше ме 
елек тро е нер гет ског си сте ма на 110 и 35.

У дру гом де лу пре да ва ња су да те смер ни це, као 
и прав ци раз во ја ди стри бу тив ног елек тро е нер гет
ског си сте ма у на ред ном пе ри о ду у ду ху про ме на 
на ста лих но вим За ко ном о енер ге ти ци, но вим стан
дар ди ма и ме ри ли ма да тим у Пра ви ли ма о ра ду ди
стри бу тив ног си сте ма. Пре да вач је, на кра ју, дао оп
ши ран опис свих ак тив но сти на ре кон струк ци ји и 
до град њи по сто је ће ТС 110/35/10кВ Или ће во, али се 
по за ба вио и  ор га ни за ци о ним осми шља ва њем це
ло куп ног про јек та са оп шир ним опи сом кон цеп та 
ре а ли за ци је овог ком плек сног објек та. На кра ју је 
опи са на и нај но ви ја тех но ло шка ре ше ња ове ТС,ко
ја је свр ста ва ју у ред тре нут но нај мо дер нијх ТС овог 
на пон ског ни воа у ши рем окру же њу. У ра ду су при
ка за не и ко млет не јед но пол не ше ме ре кон стру и са
ног објек та, као и фо то гра фи је с по чет ка и кра ја ре
кон струк ци је.

Под сек ци ја ди пло ми ра них ма шин ских ин же ње
ра ор га ни зо ва ла је 26. мар та пре да ва ње „Ста ње и 
раз вој си сте ма да љин ског гре ја ња у Кра гу јев цу“.  

Да на 2. апри ла у ор га ни за ци ји Под сек ци је ди пло

ми ра них ин же ње ра оста лих тех ни чих стру ка одр
жа но је пре да ва ње „При ме на ко сих авио сни ма ка и 
mo bi le map ping тех но ло ги је за при ку пља ње по да та
ка о про сто ру“.  

Ре ги о нал ни цен тар Су бо ти ца

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра них ма шин ских 
ин же ње ра ор га ни зо вао је 29. мар та  три би ну са 
те мом „Про бле ми уса гла ша ва ња про јек та елек
трич них ин ста ла ци ја обје ка та и мер них ме ста, са 
аспек та про тив по жар не за шти те“. На три би ни су 
из не ти про бле ми из прак се ко ји про из и ла зе из сле
де ћег –  Глав не про јек те елек трич них ин ста ла ци ја 
стам бе них обје ка та из ра ђу ју од го ва ра ју ће про јект
не ор га ни за ци је, а Глав не про је ка те при кључ ка на 
ди стри бу тив ну мре жу ком плет са глав ним раз вод
ним ор ма ном  про јек ту је про јект на ор га ни за ци ја 
„ЕЛЕК ТРО ВОЈ ВО ДИ НА“ Но ви Сад. По бро ја но је 
шест раз ли чи тих про бле ма: Про ра чун от по ра пе тље 
ква ра; Пре на пон ска за шти та; Ис кљу че ње на па ја ња 
објек та у слу ча ју опа сно сти; Тех нич ки при јем елек
тро е нер гет ског при кључ ка; Елек трич но ис пи ти ва
ње елек трич них ин ста ла ци ја пре ста вља ња објек та 
под на пон; Ва лид ност из ве шта ја о ел.ис пи ти ва њу. 
Три би на је има ла за циљ упо зна ва ње са про бле ма
ти ком, те ускла ђи ва ње ак тив но сти са по сто је ћим 
про пи си ма.

Ре ги о нал ни цен тар ча чак

Под сек ци ја ди пло ми ра них ин же ње ра елек
тро тех ни ке и Фа кул те та тех нич ких на у ка у Чач
ку ор га ни зо ва ли су 7. мар та пре да ва ње „Ана ли за 
пред но сти и ма на ком пакт них флу о ро сцент них 
си ја ли ца“ ко је је одр жа но на Фа кул те ту тех нич ких 
на у ка у Чач ку.

Пре да вач проф. др Мом чи ло Ву ји чић пре зен
ти рао је ре зул тат дво го ди шњег ра да и на по ра да 
се на објек ти ван на чин утвр де пред но сти/ма не у 
ши рој (не струч ној) јав но сти при лич но «из ви ка
них и екс пло а ти са них» ком пакт них  флу о ре сцент
них си ја ли ца (КФС). Са ма ме то до ло ги ја и при ступ 
про бле му је зах те ва ла мул ти ди сци пли нар ност.  
Ана ли зи ра ју ћи елек трич не и све тло тех нич ке 

Трибина: „Енергетска ефикасност у зградарству“
Секретаријат ИКС и Редионални одбор били су врло активни на „Шумадијском сајму“ од отварања до затврања 7. Сајма грађевинарства 
– подељено је преко 300 флајера, 60 „Гласника“ и 150 Информатора, уз неколико предавања и „отворена врата“ за све посетипце
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СТРУчНИ РАДОвИ

Им пле мен та ци ја у про стор ном 
пла ни ра њу

РЕГИОНИ

ка рак те ри сти ке КФСа и пот кре пљу ју ћи их ме ре
њи ма, проф. Ву ји чић до ка зу је те зу да нај ве ћи број 
узор ко ва них КФСа (до ступ них на на шем тр жи
шту) не ма ни при бли жно де кла ри са не вред но сти 
или да их уоп ште и не ма, и да од нос це на/ква ли тет 
до ступ них КФСа не од го ва ра стан дар ди ма оста
лих све тло сних из во ра. На рав но, све то на кра ју 
по твр ђу је ми шље њи ма стра них ре фе рент них ин
сти ту та. По се бан осврт је ста вљен на енер гет ски 
при хва тљи ве и еко ло шки оправ да не аспек те екс
пло а та ци је али и (што је ре дак слу чај у ана ли за ма) 
про из вод ње КФСа.  Пре да ва ње је за вр ше но пи та
њи ма при сут них и при год ним кок те лом. При сут
ни ма је по де љен ЦД са пре зен та ци јом.  

Основ ни циљ пре да ва ња је упо зна ва ње ин же
ње ра елек тро тех ни ке, али и ин же ње ра ко ји ни су 
елек тро тех нич ке стру ке са ком пакт ним флу о ре
сцент ним си ја ли ца ма (ме наџ мент, ана ли за енер
гет ске ефи ка сно сти, при су ство ви ших хар мо ни ка, 
пред но сти и ма не КФС, еко ло шки па ра ме три).

Да на 15. мар та у ор га ни за ци ји Под сек ци је ди
пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке  ор га ни
зо ван је тра ди ци о нал ни скуп   „Ве че ин же ње ра“, 
то ком ко га је одр жа но струч но пре да ва ње „Кон
тро ли са на екс пло а та ци ја ма те ри ја ла у при о ба љу 
За пад не Мо ра ве са еле мен ти ма уре ђе ња во до то
ка“, ко је су при пре ми ли сви ре ги о нал ни од бо ри 
МСП и МСИР. 

Пре да вач је био Ми лош Ба та ло, дипл. грађ. 
инж. ко ји је упо знао при сут не са пер спек ти ва ма 
и бу ду ћим јав ним ра до ви ма на уре ђе њу За пад не 
Мо ра ве, ис та кав ши да се из град њом ауто пу та Е 
761 (По ја те – Пре љи на) отва ра мо гућ ност па ра
лел них ак тив но сти ко је би спро во ди ла во до при
вре да у ци љу уре ђе ња во до то ка и при о ба ља.  

С об зи ром на ве ли ку ко ли чи ну ма те ри ја ла нео
п ход ног за из град њу ауто пу та (шљун ка и пе ска) 
ко ји ће на те ре ну про из ве сти не кон тро ли са ну 
екс по ло а та ци ју тзв. ‘’ру да ре ње’’ во до то ка, при о
бал ног и по љо при вред ног зе мљи шта (ко је би би

ло трај но де ва сти ра но) – нео п ход но је да се па ра
лел но са ре а ли за ци јом овог ве о ма ва жног пут ног 
прав ца обез бе ди кон тро ли са на екс пло а та ци ја 
нео п ход них ко ли чи на ма те ри ја ла кроз уре ђе ње 
во до то ка ре ке За пад не Мо ра ве, што би има ло ви
ше стру ки зна чај за ши ру дру штве ну за јед ни цу и 
до ве ло до зна чај ни јег уна пре ђе ња у обла сти во до
при вре де. 

Пла ни ра ним ак тив но сти ма омо гу ћи ла би се ре
а ли за ци ја стра те шких про је ка та за Ре пу бли ку Ср
би ју – из град ња ауто пу та По ја те – Пре љи на, као 
и ре гу ла ци ја – уре ђе ње во до то ка За пад не Мо ра ве 
до Чач ка, са мо гућ но шћу ко ри шће ња плов ног пу
та до Кра ље ва и по тен ци јал на из град ња МХЕ.

Ску пу „Ве че ин же ње ра“ при су ство ва ли су и 
ува же ни го сти  Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и Гли гор Обре но вић, 
пред сед ник Над зор ног од бо ра Ко мо ре, као и ко ле
ге из ре ги о нал них од бо ра из Кра ље ва и Кра гу јев
ца, што је би ла од лич на при ли ка за ин фор ми са ње 
ин же ње ра свих стру ка о ак тив но сти ма ре ги о нал
ног цен тра, про мо ци ју Ко мо ре и  по ве зи ва ње ин
же ње ра са овог под руч ја.

Да на 12. апри ла Под сек ци ја ди пло ми ра них ин
же ње ра ар хи тек ту ре ор га ни зо ва ла је пре да ва ње 
„Ис ку ства у при ме ни пра вил ни ка о енер гет ској 
ефи ка сно сти и сер ти фи ка ци ји згра да“ ко је је у Зе
ле ној са ли Елек тро ди стри бу ци је Ча чак одр жа ла 

Све тла на Ми ло ше вић, дипл. маш. инж. из Чач
ка. Пре да ва ње је, пре све га, би ло на ме ње но од го
вор ним ин же ње ри ма за енер гет ску ефи ка сност 
згра да, али и ин же ње ри ма ар хи тек ту ре, гра ђе ви
не, ма шин ства и елек тро тех ни ке. С об зи ром да 
област енер гет ске ефи ка сно сти тре ба да се про
ши ри и на дру ге сег мен те ова те ма је ин те ре сант
на и за ин же ње ре оста лих стру ка. 

У увод ном де лу Све тла на Ми ло ше вић је да
ла кра так осврт на за кон ску ре гу ла ти ву ко јом се 
де фи ни ше ова област, пра вил ни ке о енер гет ској 
ефи ка сно сти и усло ве, са др жи ну и на чин из да ва
ња сер ти фи ка та о енер гет ским свој стви ма згра де. 
По себ но је го во ри ла о софт ве ри ма за про ра чун 
енер гет ске ефи ка сно сти обје ка та ко ји по сто је на 
на шем тр жи шту. Ука за ла је на по тре бу по сто ја ња 
на ци о нал ног софт ве ра уни вер зал ног ка рак те ра. 
Ве ћи део пре да ва ња се од но сио на упо зна ва ње 
уче сни ка са при ме ном пра вил ни ка и софт ве ра 
при из ра ди ела бо ра та енер гет ске ефи ка сно сти 
згра да кроз при каз кон крет них при ме ра из прак
се. При ка за ни су при ме ри ура ђе них ела бо ра та и 
па со ша по сто је ћих и но во про јек то ва них стам бе
них и обје ка та јав них на ме на.

Став при сут них ко ји су узе ли уче шће у ди ску
си ји, на кон за вр шет ка пре да ва ња, је сте да је ова
квих еду ка ци ја са прак тич ним ре ше њи ма по треб
но што ви ше, и у свим стру ка ма. По пи та њи ма из 
ди ску си је те ма је отво ри ла мо гућ ност за лак шу и 
јед но став ни ју при ме ну пра вил ни ка у сва ко днев
ном на чи ну ра да ин же ње ра ко ји се ба ве из ра дом 
ела бо ра та и сер ти фи ка та за енер гет ски ефи ка сан 
обје кат. За кљу чак је да тре ба да се за ла же мо за 
ње го ву при ме ну, као и за ње го ву до пу ну са укљу
че њем ме ра из дру гих обла сти за по сти за ње енер
гет ски ефи ка сни јих обје ка та.

 Традиционални скуп: „Вече инжењера“ увеличала је локална 
фолклорна група,

СЛО БО ДАН МИ тРО ВИЋ*

Про стор но пла ни ра ње као мул ти ди сци
пли нар ни, ком плек сни на уч ноис тра жи вач
ки и про фе си о нал ни по сту пак, одр жи вог 
ко ри шће ња и упра вља ња раз во јем кон крет
них те ри то ри ја, пред ста вља сло же ну про це
ду ру ускла ђи ва ња мо гућ но сти, огра ни че ња 
и усло ва, углав ном са ци љем ви ше на мен ског 
одр жи вог ко ри шће ња про сто ра. Ме то до
ло ги ја про стор ног пла ни ра ња је у стал ном 
раз во ју и кре ће се ка ин те грал ном пла ни ра
њу са тен ден ци јом ба лан са со циоеко ном
ских, еко ло шких и фи зич коге о граф ских 
ком по нен ти про сто ра. Кон стан те ко је чи
не ква ли тет Про стор ног пла на су ком плек
сност и кон ти ну и тет. У за ви сно сти од ни воа 
Про стор ног пла на, а у скла ду са ак ту ел ним 
за ко ном, оства ру ју се њи ме по ста вље ни ци
ље ви, док је ком плек сност услов Про стор
ног пла на. Кон ти ну и тет Про стор ног пла на 
је у ди рект ној за ви сно сти од по кре ну тог 
или не по кре ну тог про це са им пле мен та ци
је. Про цес им пле мен та ци је је у не по сред ној 
над ле жно сти до но си о ца Про стор ног пла на.

по сто је ћа за кон ска и план ска ре гу ла ти ва 
По ак ту ел ном За ко ну о пла ни ра њу и из

град њи, про стор ни пла но ви има ју хи је рар
хиј ску струк ту ру, а у скла ду са тим и од
ре ђе не ка рак те ри сти ке и спе ци фич но сти. 
Про стор ни план Ре пу бли ке Ср би је (ППРС), 
де фи ни ше стра те шко раз вој ну и оп шту ре
гу ла тив ну функ ци ју; ре ги о на ли за ци ју про
сто ра Ре пу бли ке и под руч ја по себ не на ме
не. Вла да до но си Про грам им пле мен та ци је 
овог Про стор ног пла на (за пе ри од од пет 
го ди на). Ре ги о нал ни про стор ни план (РПП) 
де фи ни ше за јед нич ке ци ље ве и про јек те 
ре ги о нал ног раз во ја и ра ци о нал ног ко ри
шће ње про сто ра. До но си га Вла да Ре пу бли
ке Ср би је, као и од го ва ра ју ћи Про грам им
пле мен та ци је. За ко ном о ре ги о на ли за ци ји, 
ре ги о ни ни су де фи ни са ни као ад ми ни стра
тив но  по ли тич ко  те ри то ри јал не је ди ни
це, што је прак са у свим зе мља ма Европ ске 
уни је већ су фор ми ра ни ста ти стич ки ре ги о
ни и обла сти, што је не кри тич ки при хва ће
но и угра ђе но у Про стор ни план Ре пу бли ке 
Ср би је. Про стор ни план под руч ја по себ
не на ме не (ППППН) до но си се за под руч је 
ко је зах те ва по се бан ре жим ор га ни за ци је, 
уре ђе ња, ко ри шће ња и за шти те про сто ра. 

Овај про стор ни план та ко ђе до но си Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је. Њи ме се по себ но утвр
ђу ју ре жи ми, усло ви и ме ре за шти те, ко ри
шће ња и уре ђе ња про сто ра по себ не на ме не 
(ко ри дор, зо на, под руч је), док се за пре о
ста ли про стор у гра ни ца ма пла на оста вља 
мо гућ ност ло кал ној са мо у пра ви да пре ци
зи ра на чин ко ри шће ња, за шти те и гра ђе ња. 
Пи та ње им пле мен та ци је про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не ни је ре ше но за ко
ном. Про стор ни план је ди ни це ло кал не са
мо у пра ве (ППЈЛС) до но си се за под руч је је
ди ни це ло кал не са му пра ве, а до но си га ње на 
Скуп шти на. Овај про стор ни план од ре ђу је 
смер ни це за раз вој де лат но сти; на ме ну по
вр ши на; усло ве за одр жи ви рав но мер ни раз
вој. Ре а ли зу је се: ур ба ни стич ким пла но ви
ма, ше мат ским при ка зи ма уре ђе ња на се ља, 
те пра ви ли ма уре ђе ња и пра ви ли ма гра ђе
ња. Пи та ње им пле мен та ци је ни је тре ти ра но 
за ко ном. Зна чај но је при ме ти ти да ру рал но 
пла ни ра ње пред ста вља зна чај ну не до ста ју ћу 
ка ри ку у си сте му про стор ног пла ни ра ња.

За ко ном је, да кле, де фи ни са на оба ве за из ра
де и пра ће ња ре а ли за ци је Про гра ма им пле мен
та ци је за на ци о нал ни и ре ги о нал ни про стор ни 
план, док за ППППН и ППЈЛС не по сто ји та 
оба ве за. Упра во ови пла но ви по сво јим кон
крет ним план ским ре ше њи ма пру жа ју еле мен
те за ин те ре сно ор га ни зо ва ње свих су бје ка та 
раз во ја (јав ног, при ват ног и ци вил ног сек то ра) 
у њи хо вој им пле мен та ци ји.

Нео п ход но је кон ста то ва ти да: а) Про
стор ни план пред ста вља је дан од зна чај них 
упра вљач ких ин стру ме на та др жа ве, што 
зах те ва аде кват не ад ми ни стра тив но управ
не над ле жно сти на свим ни во и ма; б) Им
пле мен та ци ја Про стор ног пла на пред ста
вља про цес ре а ли за ци је јед ног од кључ них 
ци ље ва упра вља ња  пла ни ра ног одр жи вог 
рав но мер ног про стор ног раз во ја; и в) У 
про це су де цен тра ли за ци је др жа ве те жи ште 
про стор ног пла ни ра ња по ме ра се са др жа ве 
на ре ги о нал ну и ло кал ну са мо у пра ву.

Про стор ни план, чи ње ни цом да га до но си 
др жа ва, али и због ње го ве мул ти ди сци пли
нар но сти пред ста вља при о ри тет у од но су на 
по слов не (ма стер) или гран ске (сек тор ске) 
пла но ве ко ји пред ста вља ју упра вљач ко раз
вој не ин стру мен те при вред них струк ту ра. 
На жа лост За ко ном то ни је де ци ди ра но ре
че но, па у ла ви рин ти ма ад ми ни стра тив но  
би ро крат ских пу те ва, ово пред ста вља че сто 
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ни ра њу и из град њи, ком па ти би лан је по тре
ба ма им пле мен та ци је про стор них пла но ва. 
Да би се отво рио про стор за про фе си о нал но 
ан га жо ва ње пла не ра (ко ор ди на то ра и ти
мо ва), ну жна је до пу на ак ту ел ног За ко на, 
коjом ће се ре гу ли са ти ста тус пла не ра / ти
ма у им пле мен та ци ји и мо ни то рин гу Пла на.

Цен трал но пи та ње про цес им пле мен та
ци је пла на пред ста вља оспо со бља ва ње су
бје ка та пла ни ра ња, кроз еду ка ци ју и ор га
ни зо ва ње за уче шће у про це су при пре ме, 
из ра де, до но ше ња и им пле мен та ци је про
стор них пла но ва. По себ но ме сто и уло гу у 
овом про це су има ју про стор нопла нер ски 
и дру ги про фе си о нал ни ка дро ви. Про це њу
је мо да је оспо со бља ва ње су бје ка та пла ни
ра ња услов, без ко га не ма по ма ка ка са вре
ме ним трен до ви ма у про це су про стор ног 
пла ни ра ња ко ји се осла ња ја на асо ци ја ци је 
ор га ни зо ва них гра ђа на. То пред ста вља нај
е фи ка сни је сред ство ан ти би ро крат ског де
ло ва ња и тран спа рент но сти свих фа за про
стор ног раз во ја. 

Пла нер ски  кла стер ин ку ба то ри, пред
ста вља ју мо гу ћу фор му оспо со бља ва ња људ
ских ре сур са сва три су бјек та пла ни ра ња, уз 
нео п ход но ан га жо ва ње про стор но пла нер
ског ти ма, на сле де ћим по сло ви ма: а) Пер
ма нент ној про мо ци ји про стор но план ских 
ре ше ња и ин фор ма ци ја ма о Пла ну; б) Ор га
ни зо ва њу су бје ка та им пле мен та ци је у скла
ду са си стем ским зах те ви ма и оп ти ми за ци ји 
ефе ка та; в) Еду ка ци јом су бје ка та им пле мен
та ци је тех ни ка ма и ве шти на ма по треб ним 
за ак тив но и ком пе тент но уче шће у из ра ди 
сво јих ак ци о них пла но ва.

Ове ак тив но сти пред ста вља ју ан га жо ва
ње пла нер ског ти ма у фа зи им пле мен та ци
је (што је по треб но за кон ски ре гу ли са ти). 
У фа зи ре пла ни ра ња, пла нер ски тим тре ба 
овла сти ти за уче шће у оце ни мо ни то рин га 
спро во ђе ња пла на; син те зној оце ни ре зул
та та мо ни то рин га и при пре ми пред ло га за 
ре пла ни ра ње. 

Пла нер ски кла стер ин ку ба тор ба ви се: 
1. Ин фор ми са њем су бје ка та са под руч ја о 
план ским ре ше њи ма и Ви зи ји раз во ја; 2. 
Оспо со бља ва ње ме шта на за по ро дич не би
знис про гра ме у про из вод њи, пре ра ди и 
услу га ма ра ди са мо за по шља ва ња и уче шћа у 
им пле мен та ци ји пла на; 3. Бу ђе ње ин те ре са 
свих су бје ка та са под руч ја за са мо ор га ни
зо ва ње у ак ци о не гру пе, и оспо со бља ва ње 
за из ра ду ак ци о них про гра ма; 4. Paд са ме
шта ни ма на утвр ђи ва њу cтaвoвa о мо гу ћим 
ком пен за ци о ним ме ра ма због огра ни че ња 
у раз во ју (за шти ће но под руч је); 5. Ин те
ре сно ор га ни зо ва ње у се о ске ко о пе ра ти ве 
и удру же ња гра ђа на ра ди сти ца ња ста ту са 
су бје ка та пла ни ра ња; 6. Уго вор но по ве зи ва
ње су бје ка та у те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју 
за ко ор ди на ци ју ак тив но сти у пла ни ра ном 

раз во ју; 7. Paд са јав ним сек то ром по пи
та њу ко ор ди на ци је ак тив но сти на им пле
мен та ци ји усво је них пла но ва и ак ци о них 
про гра ма; 8. Paд на уго вор ном по ве зи ва њу 
јав ног, при ват ног и ци вил ног сек то ра у те
ри то ри јал ни или функ ци о нал ни кла стер; 
9. Paд на по ве зи ва њу Кла сте ра и ин те ре сно 
опре де ље них стеј хол де ра у Де сти на циј ску 
ме наџ мент ор га ни за ци ју (ДМО); и 10. Пер
ма нен тан paд на ства ра њу кон ку рент них 
усло ва жи вље ња ко ји ћe пред ста вља ти под
сти цај по врат ка/на се ља ва ња мла ђег ста нов
ни штва из гра до ва. 

Ин ве сти ци о ни про гра ми и им пле мен та ци ја пла на 
Чест је про блем не по сто ја ње кон крет ног 

ин ве сти ци о нот про гра ма, ко ји би при ву кли 
ин ве сти ци о на ула га ња. Тре ба зна ти да у тр
жи шној при вре ди не ма уна пред при пре мље
них про је ка та за не по зна тог ин ве сти то ра. 
Др жа ва си стем ским ме ра ма ства ра ам би јент 
за ин ве сти ци о на ула га ња, a про стор ним и 
ур ба ни стич ким пла но ви ма иден ти фи ку је 
ре сур се за фор ми ра ње од го ва ра ју ћих, тр жи
шно ори јен ти са них про из во да. Кроз ин фра
струк тур но опре ма ње про сто ра, оства ру је 
пред по став ке за при вла че ње ин ве сти то ра 
и ин ве сти ци ја. По ред при род них ре сур са 
и ин фра струк тур них си сте ма и по пу ла ци
ја са сво јим про фе си о нал ним усме ре њи ма 
или мо гућ но шћу пре ква ли фи ка ци је, та ко ђе 
пред ста вља зна ча јан фак тор у опре де ље њу 
ин ве сти то ра. Но из над све га је прав на и по
ли тич ка си гур ност ин ве сти ци је.

Про стор ни пла но ви су дра го це на ри зни
ца рас по ло жи вих ре сур са на ше зе мље. Без 
њи хо ве им пле мен та ци је (ин фра струк тур
но опре ма ње про сто ра), као при о ри тет ног 
за дат ка, не ма ин ве сти ци о них про гра ма, а 
са мим тим ни за по шља ва ња, про из вод ње 
и бла го ста ња. Стру ка мо ра би ти на ни воу 
исто риј ског пре лом ног тре нут ка и по ка за ти 
од го вор ност кроз ак ти ван до при нос др жа
ви, кроз све ни вое упра вља ња, да на нај бо љи 
на чин за кон ски ре гу ли ше про стор ни раз вој 
уз по др шку и ак тив но ан га жо ва ње пла нер
ских ка дро ва од че га за ви си за до во ља ва ње 
по тре ба са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја.

Не мо же би ти циљ ре ги о нал ног, или би
ло ког дру гог раз во ја „што ду же ко ри шће ње 
пред при ступ них фон до ва ЕУ“ (ППРС). Циљ 
мо ра би ти бу ђе ње и уна пре ђе ње тр жи шно 
кон ку рент не про из вод ње и услу га љу ди и 
на ших пред у зе ћа, за шта су до бро до шла по
сти цај на сред ства пред при ступ них фон до ва 
ЕУ, али наш основ ни циљ укуп ног со цио  
еко ном ског и про стор ног раз во ја, мо ра би
ти што бр же, рав но прав но укљу чи ва ње у 
тр жи шну утак ми цу са раз ви је ним зе мља ма 
Европ ске уни је и све та.

          *ди пло ми ра ни ин же њер ар хи тек ту ре

не по треб не коч ни це раз во ја. Асин хро ност 
за кон ских ре гу ла ти ва и би ро кра ти за ци је 
ин те ре са по ре со ри ма, гра на ма и де лат но
сти ма за слу жу ју по себ ну па жњу у про це су 
при пре ма за ефи ка сну им пле мен та ци ју про
стор них пла но ва. 

Су бјек ти пла ни ра ња у про це су при пре ме, из ра-
де и до но ше ња пла на
За ко ном се утвр ђу је да се уре ђе ње и ко

ри шће ње про сто ра за сни ва, из ме ђу оста лих 
и на на че ли ма уче шћа јав но сти; са рад ње из
ме ђу др жав них ор га на, ауто ном них те ри то
ри јал них за јед ни ца, је ди ни ца ло кал не са
мо у пра ве, при вред них дру шта ва, уста но ва, 
не вла ди них ор га ни за ци ја, гра ђа на и др. Ти
ме се у про це су про стор ног пла ни ра ња под
ра зу ме ва ак тив но уче шће јав ног, при ват ног 
и ци вил ног сек то ра. Ко ли ко је то и ре ал но 
мо гу ће у на шој пла нер ској прак си за кљу
чи ће мо на осно ву сле де ћег. Од лу ке о из ра
ди план ских до ку ме на та из над ле жно сти 
Ре пу бли ке до но си Вла да на пред лог ре сор
ног Ми ни стар ства, а Ре пу блич ка аген ци ја 
за про стор но пла ни ра ње при пре ма Од лу ке 
о из ра ди ових пла но ва, ко ор ди ни ра и пра
ти из ра ду, као и про гра ме им пле мен та ци
је. Од лу ке о из ра ди план ског до ку мен та из 
над ле жно сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
до но си ор ган над ле жан за ње го во до но ше ње 
(Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве). 
Да кле, у при пре ми и до но ше њу Од лу ка о из
ра ди план ских до ку ме на та ни је пред ви ђе но 
уче шће јав но сти. Пред ви ђе но је да струч ну 
кон тро лу про стор них пла но ва и Про гра ма 
им пле мен та ци је из над ле жно сти ре пу бли ке 
вр ши ре сор но ми ни стар ство, док струч ну 
кон тро лу план ских до ку ме на та је ди ни ца ло
кал не са мо у пра ве вр ше Ко ми си је за пла но ве 
тих је ди ни ца. Јав ни увид у план ски до ку
мент је пред ви ђен по сле из вр ше не струч не 
кон тро ле, огла ша ва се у сред стви ма ин фор
ми са ња, а из ла га ње план ског до ку мен та 
тра је 30 да на. Ових 30 да на уви да у план ски 
до ку мент пред ста вља ју је ди но уче шће јав
но сти то ком це лог план ског про це са. 

За ко ном је дат оквир ни са др жај про гра
ма им пле мен та ци је, ме ђу тим њи ме ни су 
пред ви ђе не ин фор ма тив ноеду ка тив не и 
ор га ни за ци о не ак тив но сти пла нер ског ти ма 
ко ји је сте је дан од кључ них су бје ка та пла ни
ра ња. Ка кви су ин те ре си су бје ка та пла ни ра
ња за им пле мен та ци ју пла на?

Јав ни сек тор, по при ро ди ад ми ни стра тив
ног апа ра та, склон је огра ни че њи ма, усло ви
ма и би ро крат ским про це ду ра ма у по ступ ку 
ре а ли за ци је зах те ва су бје ка та раз во ја при
ват ног и ци вил ног сек то ра. Јав на пред у зе ћа, 
као са став ни део јав ног сек то ра, за о ку пље на 
пар тиј ским за да ци ма, ин те ре си ма и бу џет
ском по тро шњом за ин те ре со ва на су ис кљу
чи во за ре а ли за ци ју сво јих сред њо роч них и 

го ди шњих про гра ма за ко је не ма ју оба ве зу 
да их син хро ни зу ју са до не тим про стор ним 
пла но ви ма. Јав ни сек тор ни је раз вио ме ха
ни зме ко ор ди на ци је ак тив но сти и ин те ре
са су бје ка та пла ни ра ња на им пле мен та ци ји 
Про стор ног пла на. Овај про пуст је јед но
став но ре гу ла тив но ис пра ви ти, али га тре
ба уочи ти и аде кват но ор га ни за ци о но и ка
дров ски раз ре ши ти. 

При ват ни сек тор чи не са мо стал ни пред
у зет ни ци, ма ла и сред ња пред у зе ћа (МСП), 
кор по ра ци је и ком па ни је. Пред ста вља ју 
по тен ци јал за све об ли ке ин те ре сног по ве
зи ва ња са оста лим су бјек ти ма пла ни ра ња  
но си о ца раз во ја. Кор по ра ци је и ком па ни је, 
као но си о ци круп ни јег ка пи та ла у ини ци
јал ној фа зи раз во ја има ју из ра жен тр жи шни 
ин те рес. Оче ку ју ин фра струк тур но опре ма
ње про сто ра, план ске и ад ми ни стра тив не 
при пре ме, а по том ће се опре зно укљу чи ти 
у раз вој не про це се, зах те ва ју ћи по себ не бе
не фи ци је.

Ци вил ни сек тор чи не удру же ња гра ђа на, 
не вла ди не ор га ни за ци је и др., углав ном ме
ђу ур ба ном по пу ла ци јом, и ко о пе ра ти ве се
ља на на ни воу се ла или за се о ка. Удру же ња 
гра ђа на су усме ре на на ци ље ве због ко јих су 
фор ми ра на и углав ном су не ин фор ми са на 
о про стор но план ским про це си ма и план
ским ре ше њи ма, осим ка да су Јав ни уви ди 
до ку ме на та ни воа њи хо вог окру же ња (ур
ба ни стич ки пла но ви). Не до вољ но су ор га
ни зо ва ни за ни во им пле мен та ци је Про стор
ног пла на. Ко о пе ра ти ве се ља на су углав ном 
рет ке, зе мљо рад нич ке за дру ге су ком про ми
то ва не, а њи хо ве ко о пе ра ти ве још ни су за
жи ве ле. Изо ло ва ност и нео р га ни зо ва ност су 
кључ на обе леж ја овог су бјек та пла ни ра ња.

Да кле, до ми ни ра не за ин те ре со ва ност, 
не ин фор ми са ност и нео р га ни зо ва ност су
бјек та за уче шће у про це су пла ни ра ња и им
пле мен та ци ји пла на. Ова кво ста ње је мо гу
ће пре ва зи ћи ин фор ма тив ноеду ка тив ним 
ан га жо ва њем про фе си о нал них пла нер ских 
ка дро ва кроз пла нер ску ко ор ди на ци ју или 
пла нер ски кон сал тинг. За то је по треб на од
го ва ра ју ћа ре гу ла ти ва.

планерски – кластер инкубатор 
Прак са при пре ма за пла ни ра ње еко ном

ског раз во ја у Ср би ји је ука за ла на мо гу
ће прав це де ло ва ња и при им пле мен та ци ји 
Про стор них пла но ва по себ но под руч ја по
себ не на ме не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра
ве. „Кла сте ринг“  ин те ре сно ор га ни зо ва ње, 
пред ста вља јед но од нај вред ни јих ис ку ста ва 
зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је, а оспо со
бља ва ње људ ских ре сур са пред ста вља цен
трал но пи та ње им пле мен та ци је Про стор ног 
пла на. Кла сте ринг, по др жан за кон ском ре
гу ла ти вом, по себ но ре ги о нал ног раз во ја, уз 
ма ње ускла ђи ва ње и уград њу у За кон о пла



68

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

ИНжеЊерСке кОМОре СрбИје
Glasnik

69

СТРУчНИ РАДОвИ СТРУчНИ РАДОвИ

Управљање грађевинским пројектима
МИ ЛАН МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ*

Зад њих де це ни ја гра ђе вин ска ин ду стри ја у Ср
би ји тр пи зна чај не про ме не. Це ну тих про ме на 
пла ти ле су ско ро све до ма ће фир ме ко је уче ству ју 
у гра ђе вин ској ин ду стри ји. Ре зул тат ових про ме
на је ко ле ба ње вред но сти тр жи шта гра ђе вин ских 
про из во да, и не рет ко ко лапс мно гих уче сни ка ове 
ин ду стриј ске гра не. По сле ди це овог ко лап са ви
дљи ве су у сва ком гра ду Ср би је: пад це на не крет
ни на, не при ме ре но лош ква ли тет гра ђе вин ских 
про из во да (укљу чу ју ћи са мо у ру ша ва ње обје ка та), 
дра стич но про би ја ње ро ко ва про из вод ње (укљу
чу ју ћи об у ста ву ра до ва) и до ла зак стра них кон ку
рент ских фир ми на до ма ће тр жи ште. Овај сра мо
тан пад не го во ри о не струч но сти ин же њер ског 
ка дра, јер он ни не уче ству је у по ли тич ким од лу
ка ма ко је су до ве ле до ње га, већ о чи ње ни ци да 
ин же њер ски ка дар тр пи по сле ди це та квих од лу ка: 
од зе мље ко је је би ла узор не и мар ства, про ме не 
су до ве ле до то га да је ун же њер ски ка дар то ли ко 
под це њен, да ин же њер ске од лу ке пре ста ју да бу ду 
ва жне. Мно ге фир ме су пла ти ле и пла ћа ју ви со ку 
це ну та квог раз ми шља ња.

До са да шње ис ку ство не по ма же мно го у усло ви
ма тур бу лент ног окру же ња у ко ме су по ре ме ћа ји 
та кви, да уко ли ко се аген ци је за Упра вља ње Гра ђе
вин ским Про јек ти ма (УГП) не ба ве оче ки ва њем и 
пред ви ђа њем ри зи ка, ни ка да не ће ус пе ти на до ма
ћем тр жи шту. Ме ђу тим, про ниц љи вост као осо би на 
ни је по треб на за УГП – по треб но је ре ал но са гле да
ва ње окру же ња, зна ње и хра брост да се по сао поч
не и до ве де до за вр шет ка.

Овај рад тре ба да пред ста ви сло же ност УГП и на
ме њен је као ре фе рент ни при руч ник оним чла но
ви ма гра ђе вин ске ин ду стри је ко ји тек ула зе у по сао, 
али и они ма ко ји још увек ни су пла ти ли це ну ло шег 
упра вља ња про јек ти ма.

Основ не ка рак те ри сти ке гра ђе вин ског про
јек та и ци ље ви УГп

Гра ђе вин ски про је кат под ра зу ме ва раз вој гра
ђе вин ског про из во да по чев од ини ци ја ли за ци је 
про јек та до пре да је про из во да ко ри сни ку (куп цу) и 
мо ра да бу де по слов но оправ дан, од но сно мо ра да 
бу де та кав да ње го во из во ђе ње до но си бар пла ни
ра ну до бит.

Ор га ни за ци ја упра вља ња гра ђе вин ским про јек
том (УГП) де фи ни ше уло ге, од го вор но сти и од но се 
из ме ђу чла но ва ко ји уче ству ју у ре а ли за ци ји про
јек та. Уло гу УГП код нас у прак си нај че шће пре у зи ма 
Из во ђач, Ин ве сти тор, Ко ри сник или ре ђе Ди зај нер. 
Ме ша ње основ них функ ци ја у УГП је нај че шћи узрок 
доц ње, ло ши јег ква ли те та, сма ње ња до би ти или не
у спе ха про јек та.

Про цес упра вља ња раз во јем гра ђе вин ског про
јек та чи ни пет еле ме на та:

 Ини ци ја ли за ци ја
 Пла ни ра ње
 Ре а ли за ци ја
 Кон тро ла
 Кон тро ли са но за тва ра ње про јек та.
Фа зе раз во ја гра ђе вин ског про из во да ди рект но 

су ве за не за фа зе УГП: Ини ци ја ли за ци ја, Ре а ли за ци ја 
и за тва ра ње про јек та. Еле мен ти УГП ко ји се од но се 
на пла ни ра ње и кон тро лу, про те жу се у свим ци клу
си ма раз во ја гра ђе вин ског про из во да.

За по чи ња ње  про јек та се са сто ји од:
 обез бе ђи ва ња да су по зна ти ци ље ви про јек та,
 од ре ђи ва ња ти ма за упра вља ње про јек том,
 од лу чи ва ња ко ји при ступ ће би ти ко ри шћен да  

        би про је кат ус пео,
 иден ти фи ка ци је ква ли та тив них оче ки ва ња кли   

        јен та,
 иден ти фи ка ци је то ле ран ци је про ме не, фа за и  

        кон трол них та ча ка,
 по че так ра да на про јек ту.
Да би про је кат ус пео, мо ра да бу ду ја сно по ста

вље ни ње го ви ци ље ви, од ре ђе не функ ци о нал но сти 
ко је про је кат тре ба да са др жи, као и све оста ле ње
го ве осо би не. За тим тре ба иза бра ти тим за УГП, са 
ја сно од ре ђе ним овла шће њи ма и од го вор но сти ма. 
По се бан зна чај за успех про јек та при да је се на чи ну 
ор га ни зо ва ња фи нан сиј ске функ ци је, кон тро ли са
њу нов ча них то ко ва и пла ни ра ном (на мен ском) од
ли ву сред ста ва, што је ве о ма те шко оства ри во без 
упо тре бе са вре ме ног елек трон ског до ку мен та ци
о ног си сте ма (EDMS). Ква ли тет про јек та ко ји се из
во ди усло вљен је оче ки ва њи ма ку па ца, од но сно ку
пац је тај ко ји де фи ни ше ни во ква ли те та про јек та, и 
пра ви ба ланс из ме ђу це не и ква ли те та. Тре ба иден
ти фи ко ва ти ни во ква ли те та ко ји ко ри сник оче ку је 
од ис по ру че ног про из во да и пре ма ко ме се и од ре
ђу ју осо би не про из во да, као и тех но ло ги ја ко ја ће 
би ти ко ри шће на при из ра ди про из во да. Од по себ не 
ва жно сти за успех про јек та пред ста вља пла ни ра ње 
фа за и кон трол них та ча ка про јек та, као и упра вља
ње про ме на ма, од но сно де фи ни са ње до зво ље них 
то ле ран ци ја про ме на (у но вим зах те ви ма, из во ђе њу 
или при ла го ђа ва њу ре ал ном окру же њу), од че га ди
рект но за ви си ди на ми ка про из вод ње, про да је, као 
и фи нан сиј ско пра ће ње на ста лих про ме на, што је 
та ко ђе те шко оства ри во без упо тре бе са вре ме ног 
елек трон ског до ку мен та ци о ног си сте ма.

У ана ли зи ци ље ва про јек та нај че шће се по ста
вља ју сле де ћи кри те ри ју ми:

Ми ни ми зо ва ти тро шко ве за за да но вре ме тра ја
ња про јек та и ква ли тет про из во да, или

Ми ни ми зо ва ти тра ја ње про јек та за за да не тро
шко ве и ква ли тет про из во да.

Кре и ра ње ти ма за УГП (ве ли чи не и струч не оспо
со бље но сти) усло вље но је са два фак то ра: сло же
ност и обим про јек та. Тим за УГП је од го во ран за 
це ло ку пан про цес од по чет ка до кра ја про јек та, за 
ње го во пла ни ра ње, во ђе ње и кон тро лу. По сто ји 

„кри тич ни ми ни мум“ љу ди ко ји мо гу да во де про је
кат и то су 4 осо бе са сле де ћим за ду же њи ма:
 Во ђа про јек та
 Тех нич ка функ ци ја про јек та
 Фи нан сиј ска функ ци ја про јек та
 Функ ци ја ККК (ко мер ци јал на: Ко ор ди на ци ја,  

 Ко му ни ка ци ја и Ко ла бо ра ци ја)
Во ђа про јек та је од го во ран за це ло ку пан про цес 

од по чет ка до кра ја про јек та, за ње го во пла ни ра ње, 
во ђе ње, кон тро лу и евен ту ал не про ме не у пла ну. 
Ње го ва ду жност је да:
 пред ви ђа и ре ша ва про бле ме,
 до но си од лу ке на пред ло ге са рад ни ка ка ко да 

се ре ше про бле ми за ко је они не ма ју до вољ на овла
шће ња (упра вља ње гра ни ца ма фа за или ве ћа про
ме на у про јек ту ко ја зах те ва пот пи си ва ње анек са 
уго во ра са парт не ром, или ко ја зна чај но ме ња ро
ко ве, тро шко ве, ри зик или ква ли тет про јек та)
 Од го во ран је за ко ор ди на ци ју це лог ти ма и ква

ли тет ње го вог ра да.
Тех нич ки во ђа про јек та је по себ но од го во ран за:
 тех но ло ги ју при ме ње ну за раз вој про из во да,
 из ра ду кон курс не до ку мен та ци је и из бор са

рад ни ка,
 за ква ли тет про из во да,
 ди на ми ку ре а ли за ци је,
 упо зо ре ња на ри зи ке,
 Ко ор ди на ци ју и во ђе ње ин же њер ског ти ма 

(уко ли ко је про је кат ком плек сни ји или обим ни ји).
Фи нан сиј ски во ђа про јек та је по себ но од го

во ран за:
 ба лан си ра ње фи нан сиј ских при ли ва и од ли ва у 

то ку про це са УГП,
 бла го вре ме но обез бе ђе ње сред ста ва (укљу чу

ју ћи упра вља ње са мар ке тин гом и про да јом),
 пла ни ра на (на мен ска) пла ћа ња,
 упо зо ре ња на ри зи ке,
 Ко ор ди на ци ју и во ђе ње ти ма еко но ми ста (уко

ли ко је про је кат ком плек сни ји или обим ни ји).
У ти му за УГП, по треб но је и да по сто ји осо ба ко

ја ће би ти у стал ној ко му ни ка ци ји са парт не ри ма и 
куп ци ма, од но сно ко ја ће:
 парт не ре из ве шта ва ти о ста ту су про јек та,
 омо гу ћи ти ме ђу соб ну са рад њу уче сни ка про

јек та (ко ла бо ра ци ја се од но си на стал ну до ступ
ност ажур них до ку ме на та од ре ђе ним уче сни ци ма 
про јек та),
 ко ор ди ни ра ти уза јам не ак тив но сти уче сни ка,
 оба ве шта ва ти уче сни ке о евен ту ал ним про ме

на ма у про јек ту (ко му ни ка ци ја).
Пр ви ко рак у ци клу су раз во ја гра ђе вин ског про

из во да је сту ди ја из во дљи во сти, у ко јој се про це њу
је оправ да ност раз во ја про из во да. Уко ли ко сту ди ја 
из во дљи во сти по ка же да ће про из вод оправ да ти 
по слов на оче ки ва ња, пре ла зи се на иден ти фи ка ци
ју свих зах те ва про из во да (на ме на, функ ци о нал ност, 
ква ли тет, есте ти ка). По иден ти фи ко ва ним зах те ви ма 
се пра ви спе ци фи ка ци ја и ди зајн про из во да. У овој 
фа зи од ве ли ког зна ча ја је уче шће парт не ра ко ји 
тре ба да про це ни мо гућ ност мар ке тин га и про да је 
про из во да (ана ли за тр жи шта), од ре ђу је се це на бу
ду ћег про из во да, као и по ли ти ка про да је.

По на пра вље ној спе ци фи ка ци ји и ди зај ну, пре
ла зи се на фа зу ре а ли за ци је про из во да, у скла ду са 

ди зај ни ра ним ре ше њем.
Нај зад, про цес кон тро ли са ног за тва ра ња про јек

та тре ба да обез бе ди до зво лу да се про је кат за тво ри 
и са сто ји се од: 
 од ре ђи ва ња ко ли ко су ци ље ви за да ти на по чет

ку про јек та ис пу ње ни, 
 по твр де ку па ца да су за до вољ ни про из во дом, 
 обез бе ђи ва ња да су но ва зна ња сте че на то ком 

про јек та за бе ле же на и упо тре бљи ва за сле де ће 
про јек те, 
 из ве шта ва ња о то ме да ли су ак тив но сти упра

вља ња про јек том би ле успе шне, 
 при пре ма ња пла на за про ве ру да ли је про је кат 

до нео оче ки ва не ко ри сти,
 прав но за тва ра ње про јек та (га ше ње про јект не 

фир ме).
При за тва ра њу про јек та во ђа про јек та тре ба да 

про ве ри да ли је на ста ли при звод у скла ду са про
јект ним за да ци ма, тј. да ли је ис пу нио сва оче ки ва
ња ци ља. Уко ли ко је про је кат ура ђен у скла ду са по
ста вље ним за да ци ма он се пре да је ко ри сни ку ко ји 
тре ба да по твр ди да је за до во љан до би је ним про из
во дом или да до ста ви сво је при мед бе. Во ђа про јек
та раз ма тра евен ту ал не при мед бе ку па ца и од лу чу
је да ли ће да их при хва ти као оправ да не.

На ве ћи ни про је ка та тим ко ји га ра ди сти че од ре
ђе на но ва зна ња. Ова зна ња се у то ку овог про це са 
си сте ма ти зу ју и до ку мен ту ју, ка ко би би ла упо тре
бљи ва у да љем ра ду. Та ко ђе, ра ди се и оце на упра
вља ња про јек том, да ли је био успе шан, да ли је од
го ва ра ју ће ре го вао на евен ту ал не про ме не, да ли их 
је пред ви део, ко ли ко ква ли тет но је ура ђе но пла ни
ра ње и про це на ри зи ка.

На кра ју се пла ни ра на чин на ко ји ће би ти про ве
ре но да ли је про је кат до нео оче ки ва не ко ри сти за 
све уче сни ке у окви ру УГП, од но сно пла ни ра се пра
ће ње и оце на оче ки ва не ко ри сти (сту ди ја слу ча ја).

Ко ри шће на ме то до ло ги ја у УГп

Циљ УГП је успе шна ре а ли за ци ја про јек та, 
од но сно:

П ри лив и  с редстава с у  инвес тиц иони или 
 пр иливи  настали од прод ај е унап ред ( у т ом сл уч ају  
к упци постај у  инвест ито ри и н е  плаћају банкарске 
камате).

Укуп ни тро шко ви про јек та су:

 Тро шкови упр ав љања пр ој ектом  у сл учају 
 оснива ња пројек тн е фирме  ( чи је је  т рај ање огр ани
чено зав ршетком пројекта,  о бично од 18  до  36 мес
еци ) су ос нив ачки и р ежијск и т рошко ви .
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*дипломирани инжењер грађевинaрства

Г ла вни трошкови инв ес тиција мо гу  да се  по деле 
на  вра ћања г ла внице  и  трошк ове враћањ а  камата . 
 Један од нај већих  ри зи ка  за У ГП  чи ни  подбацивање 
ин вестиц иј а,  и у то м смислу  ин вестит ор мор
а д а  приложи чв рс те  гаранц ије  за об ез бе ђење 
 ср едс та ва. Дина мика  инве ст ирања је  д ир ектно  в ез
ана з а  динамик у и звођења р ад ова.

Трошк ов и за  маркетинг и  пр ода ју мо гу  да се 
посматр ај у посебн о или као целина (обично  ј е од 
8% до  10%, у  односу  на  укупну  в ре дност продаје) . 
 Нап омиње  се д а је к ор ишћење пр оцентно г  ра чуна 
у пра кси уо бичаје но , а ли ниј е та чно. К ор ишћење 
п роцент но г  рачуна  у сми сл у рачу нањ а гру бе проце
не т рош кова може  да се у потре би,  али са мо  у фази 
п оче тних а на лиза  и  пр ет ходне с тудије изв од ивости . 
 Један од највећи х  ри зи ка за  УГ П је подбацива
ње  прод ај е.  И з тог р аз лога анга жо ване А генције 
з а  прода ју  тр еба да прил ож е динам ич ки  план 
продаје , м арк етиншки план, фин анс ијски  пла н, пла н 
 месечних  ма трица п ро да је (по  ф азама и модел има  
прод а је ),  к ао и м ат рице р еализаци је  про даје, ко је  
ће финан сиј ска функц ија УГП  ме сечно   да  п ра ти.

Тр ош ков и реализ ац иј е грађ ев инског  произ во да 
формира  главн и из вођач  у  ок ви ру  конку рсне 
докум ен тације .  Један од највећи х  ри зи ка за  УГ П 
ј е подбаци вање пр ои зв одње,  у  см ислу кв алитет а , 
дин амике и ц ен а. Веома  ч есто с е дога ђа да  изв ођач 
нема с наге ( ре сурсе )  д а  ус пешно  из вед е реализациј у 
п роизво дње. Ово практ ичн о  зна чи  да ус ле д н еблаг
овр емено г  добављања рес ур са  изво ђа ч  осим 
 ус по ра вања д ина мике  ис поручу је  значајно лошиј и 
 квалит ет.  Из тог  р азлога техни чка  функција  УГ П и 
к он трола и  управљање  ризи ком  треб а да обра те  
посе бну п ажњу на  ризике  које но си  са  собом  и зб ор 
и ак тивнос ти изв ођ ача.

Тр ошак који  про јекат сн оси на  ад во катск е  ус луге 
обезбеђ ује законитост  и  озби љност УГП .  Ад во ка ти  
који су  спе цијализо вани  за  имови нскоправ не 
п ослов е  дају све  по тр ебне  сав ете и  о бе збеђују  
 лег алне механизме  неопходне  з а У ГП.

Тр ош ак  за грађевинс ку  локаци ју  ј е увек  изражен  
п ро извод ом цене  п о  једин иц и  мере и  површине л ок
ације, у већ ан за п ро це нат аген цијске пр овизије  и 
 таксе за пр енос  власн иштва на про јектну  ф ирму (5%).

 Тр ошак  намење н з а  агенцију к оја  комп ле тир а  св у 
техни чк у  документацију о бе збеђ уј е да  се на на јб
езболнији н ачин о без бед е сви ус лов и, сагла сн ос ти 
и дозв ол е о д урбани зм а до ко муналн их  установа.

Трош ак  н аме њен з а  св е  ау торита тивн е организ
ације ( опш тинске,  градске, држав не управе)  је  у слов 
ко јим се обезбеђ у је  п ра вни основ за реа лизацију 
 УГ П. Овај т ро шак с е односи  на пл аћ ањ е  разних 
 так си , кому на лија,  пр икљ учака , п ор ез а, изм еш та ња 
инс талаци ја , куповин е трафо  стани це  и слично. 

Тр ошак  н ам ењ ен  за п ри прему реализациј е 
о дноси  се  н а све  техни чке ак ти вности кој е чин е 
 подлогу  за иде јно реше ње , гла вни  пројект ,  израду  
по моћне  и  пр ат ећ е техничк е д оку ментац иј е  за 
проје ктанте,  извођа че  и надзор. 

Троша к н амењен з а разв ој  дизај на  ( идеј ног реш
ења , урбани стичког  пр ојекта,  гла вног  про јекта) , 
 ко нтроле дизајна (ре визи је), к ао  и сви х  потребн их  де
таља, п одршке  ма ркетин гу : слик е, филмови ,  макете . 
 Један од највећи х  ри зи ка за  УГ П  је по дба цивање 

квалитета  дизај на,  ш то је  у гла вном  послед ица р ела
тивно ниске  це не дизај на , али  и н ем ара и пропус та  
диза јн ер а, као и нехат а  ревизо ра.  Из тог  р азлога 
техни чка  функција  УГ П и к он трола и  управљање  
ризи ком  треб а да обра те  посе бну п ажњу  на риз ике  
к оје нос и  из бор диз ајнера  и  ревизора .

Т рошак н амењен  з а  директан  надзор  из вођача  
у с мислу ст ав ља ња сопствено г  аут оритета  д а је 
г ра ђевинск и  про извод изведен к вал итетно  ( са  
свим атест им а,  мерењи ма и по п равилима стр
ук е) , у ро ку , и са  уговореним  це нам а. Над зор има  
 на јв аж нију у лог у у реализа цији п ро јекта,  је р  својим 
 печатом  по тв рђује в ре дн ост  производ а: к валита ти
вно  п о  пројектн ој  д оку ментац ији , к вантитативно , 
финанси јс ки  и у с кл ад у са п ла ни раном динам иком 
извођ ењ а. Осим т ог а има оба вез у да  упо зори на 
 елементе заш тит е на  рад у, као  и  заштит е ж ивотне 
 ср едине. Технич ка  функц ија  УГП и фу нкц ија к он
троле и  управљања  ризи ком  треб а да обра те  посе
бну п ажњу  на ризике кој е  носи из бор и  ра д надзора. 

Т ро шак н ам ењен за од рж ав ање одн ос а са пар
тнери ма , куп ци ма и јавне од нос е одн оси  се на: 

Т р ошков и  н ас та ли у пер иод у реа лиз ације и 
Тро шкови  на с тали у  г ар антном  п ер иоду од ржа

вања  про извода. 
Трош к ов и  на стали  у  току реализациј е  одн осе се  

на  с ве мар кетин шке ак ти вности к ој е чине  по дло гу 
за по др шку ма рк ет ин гу  и про дај и,  колаб ор ативне 
ак тив ности  вез ане за ек стерне учесн ик е  у окв ир у 
УГП ( ук ључ ујући  чу вање  и  међ ус об ну размен у до
кументац ије у е ле ктр онско ј  фо рм и) , међ усо бн у 
коорди на цију акти вн ости и однос а  са  јавнош ћу 
 (нпр. к ори шћ ењ ем Инт ерн ет презе нт ације, нови нс
ких члан ака или  Billboar d о гласн их та бли).

Тр ошк ови кој и мо гу да  на с тану  у  гарантном 
п ерио ду одно се  с е на  попра вке  и сана ције  које 
 на с тају у  га рантно м  пе риоду упот ребе про и зв од а, 
а о бично  се  реализу ју  пр еко б анкар ск их гар анц ија 
које  и звођа ч по влачи  по   истеку  гарант но г периода. 

Т рошак ризика  Три з нам ење н је за директ ну 
зашт ит у УГП од  „бочн их  ефеката“ .  Трошак ризи ка  је  
н овчано  (и ли процент уално у  одн осу на  в ре дност 
п ројекта ) израж ена  в редност ко ја пр е дс ка зу је (а  у 
т оку р еа ли зације  п рој ек та коригује ) в ероват н оћ у 
 (н е)успе шно сти реализа циј е прој екта (одн. н астал е 
штете) , на о сн ову к оје  се  пото м  донос е  коректив не  
а кције к ој има се  из бегава, см ањ ује ,  пр еноси  или 
пре рас подељуј е ризи к. 

Конк рет ан троша к р изика наста је  из  потр еб е  да 
се непозн ат е велич ине  (или  вр едности) направе  
позна ти м,  а за тај  поса о ангажу ју се  фи рм е које 
се  б аве осигу рањ ем. А ге нц иј е  за  осигурње  м ат
еријализ уј у под  одређе ни м услов и ма  т ро шак ризи
ка, п ре узи мајући на  се бе де лимичн о или  потп уно 
ц ен у ште те кој у д ати ри зи ци  носе.

 Ре зу лтат динами чк ог решав ањ а сви х  при хода 
и  ра схо да кори шћ ењ ем интервалне  арит
метик е су две крив е к оје мог у  да се представе 
функцијом

са од го ва ра ју ћим ин тер ва ли ма по ве ре ња око њих:

Упра вља ње порт фо ли ом гра ђе вин ских про је ка та

Упра вља ње про јек том под ра зу ме ва да је про
јект ни тим фо ку си ран на је дан про је кат ко ји тре ба 
да за вр ши у пла ни ра ном ква ли те ту, са ми ни мал ним 
тро шко ви ма и ро ком, и по за вр шет ку тог про јек та 
до би ја но ве за дат ке, од но сно, по за вр шет ку од ре ђе
ног про јек та чла но ви про јект ног ти ма обич но ни су 
за ин те ре со ва ни за да љу суд би ну за вр ше ног по сла.

Аген ци ја за УГП ко ја из во ди ве ћи број про је ка та 
се су о ча ва са про бле мом на ко ји на чин да упра вља 
тим про јек ти ма ка ко би оси гу ра ла да успе шно за вр
ше ни про јек ти до не су ко рист ор га ни за ци ји не са мо 
у са да шњо сти већ и у бу дућ но сти.

Аген ци ја за УГП мо же да из во ди про јек те ко ји има ју 
за јед нич ки циљ или ка рак те ри сти ку и ко ји се ор га ни
зу ју по про гра ми ма (нпр. стам бе нопо слов ни про јек
ти, бол ни це и сл.), а мо же да из во ди и про јек те ко ји не 
мо гу би ти при дру же ни ни јед ном про гра му. Це ло куп
но упра вља ње свим про јек ти ма и про гра ми ма огра
ни зу је се пре ко јед ног или ви ше порт фо лиа.

Упра вља ње порт фо ли ом има за циљ да про јек те 
ускла ди са стра те шким ци ље ви ма и да обез бе ди да 
се лек то ва ни про јек ти до при не су це ло куп ном успе ху 
фир ме. Дру гим ре чи ма, во де ћи ра чу на о рас по ло жи
вим ре сур си ма, тре ба да се ода бе ре нај бо ља ком би
на ци ја про гра ма и про је ка та у ци љу мак си ми зо ва ња 
њи хо вог до при но са це ло куп ном успе ху.

Уко ли ко се про јек ти ма и про гра ми ма не упра вља 
на аде ква тан на чин, ри зи ци по сло ва ња узро ко ва ни 
по гре шном се лек ци јом про је ка та ко ји ће би ти из ве де
ни (за сно ва ни на по гре шним кри те ри ју ми ма: обич но 
на осно ву осе ћа ја и/или ис ку ства и/или оних ко ји ни су 
у скла ду са стра те ги јом и/или ода би ром пре ви ше про
је ка та у од но су на рас по ло жи ве ре сур се) мо гу да бу ду 
не пред ви ди во ви со ки. Не пред ви ди вост учин ка ри зи
ка зна чи да се ри зик ма те ри ја ли зу је, без об зи ра на ве
ли чи ну уло же них на по ра да се ри зи ци из бег ну.

Упра вља ње порт фо ли ом де фи ни ше се као ди на
ми чан про цес од лу чи ва ња у ко ме се ли ста ак тив них 

про је ка та кон стант но ажу ри ра и пре ра ђу је. У то ку овог 
про це са но ви про јек ти се оце њу ју, се лек ту ју и ка те го
ри зу ју. По сто је ћим про јек ти ма се мо же по ве ћа ти или 
сма њи ти при о ри тет (мо гу би ти и уки ну ти), а ре сур си 
до де ље ни или пре ра спо де ље ни ак тив ним про јек ти ма.

Жи вот ни ци клус порт фо лиа је про ши ре ње жи вот
ног ци клу са про јек та и де ли се на сле де ће фа зе:
 Иден ти фи ка ци ја по тре ба и мо гућ но сти (ана ли за 

рас по ло жи вих ре сур са),
 Се лек ци ја нај бо ље ком би на ци је про је ка та (порт

фо лиа),
 Пла ни ра ње и из вр ше ње про је ка та (упра вља ње 

про јек ти ма),
 Лан си ра ње про је ка та (при хва та ње и упо тре ба),
 Ре а ли за ци ја бе не фи та (пра вље ње ре пу та ци је).
Не ки од про бле ма ко ји се ја вља ју, а ко ји Аген ци ја за 

УГП тре ба да ре ши су:
 на чин се лек ци је про је ка та у од но су на рас по ло

жи ве ре сур се,
 од ре ђи ва ње при о ри те та про јек ти ма,
 до но ше ње од лу ке ка да про је кат тре ба уки ну ти и
 до но ше ње од лу ке о рас по ре ђи ва њу и оп ти ми за

ци ји ре сур са.
Про цес се лек ци је раз дво јен је у две фа зе:
1. Пред се лек ци је (одн. при мар не ели ми на ци је), и
2. Се лек ци је (ран ги ра ња и ода би ра).
Ре ша ва ње про бле ма пред се лек ци је и се лек ци је 

тех нич ки се из во ди ма те ма тич ким мо де ли ра њем и 
ре ша ва као про блем оп ти ми за ци је. Ре ше ње се до би ја 
це ло број ним 01 про гра ми ра њем.

Фа за пред се лек ци је је про цес из бо ра пред ло же них 
про је ка та у про јек те кан ди да те за порт фо лио. У фа зи 
пред се лек ци је се углав ном од лу чу је о про јек ти ма ко ји 
за си гур но не ће ући у порт фо лио. За про цес прет ход не 
се лек ци је аген ци ја за УГП ан га жу је ре сур се:
 струч ња ке ко ји ра де на из бо ру про је ка та кан ди

да та (одн. гру бе про це не до би ти од про јек та),
 вре ме по треб но за об ра ду пред ло же них про је ка

та, као и
 тро шко ви ве за ни за об ра ду сва ког пред ло же ног 

про јек та (нпр. до би ја ње ин фор ма ци је о ло ка ци ји, гру
ба из ра да идеј ног ре ше ња ра ди ускла ђи ва ња са еле
мен ти ма ур ба ни стич ких усло ва  из ра да прет ход не 
сту ди је из во дљи во сти). 

Аген ци ја за УГП обич но из два ја бу џет ска (ме сеч на 
или квар тал на) сред ства нео п ход на за из вр ше ње про
це са прет ход не се лек ци је (акви зи ци ја).

Ре зул тат ра да на пред се лек ци ји су де таљ ни је ана
ли зе и про це не о вред но сти про јек та, вре ме ну ре а ли
за ци је и оце ни до би ти (прет ход не сту ди је из во дљи во
сти), што су ула зни по да ци за про цес се лек ци је.

У про це су се лек ци је тре ба од ре ди ти ко ји од про је
ка та тре ба да уђу у порт фо лио (фа зу ре а ли за ци је), ако 
тре ба мак си ми зо ва ти:

1. Укуп ну до бит,
2. Укуп ну до бит у од но су на ула га ња, или
3. Бр зи ну по вра ћа ја до би ти.
На осно ву ва ри јан ти кри те ри ју ма и ран ги ра них из

бо ра про је ка та, до но си се по слов на од лу ка о при хва
та њу порт фо лио про је ка та (за ре а ли за ци ју).
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31. Ме ђУ НА рОд НИ СА јАМ ГрА ђе ВИ НАр СТВА BAUМА 2013 – МИН ХеН, 15 – 21. АпрИЛА

НА лИЦУ МЕСТА НА лИЦУ МЕСТА

МО МИР СтА НО ЈЕ ВИЋ*

Ове го ди не је у пе ри о ду од 15. до 
21. апри ла одр жан 31. по ре ду са јам 
БА У МА у Мин хе ну.

БА У МА  је је дан од нај ве ћих ме
ђу на род них сај мо ва по оби му опре
ме и ма ши на ко је се из ла жу као и 
по бро ју по се ти ла ца ко ји до ла за из 
це лог све та. Са јам се одр жа ва  сва ке 
тре ће го ди не у ор га ни за ци ји Messe 
München GmbH. 

На сај му је ове го ди не би ло пре ко 
4300 из ла га ча из 200 зе ма ља ко ји су 
из ла га ли сво је про из во де и нај но ви
је тех но ло ги је и до стиг ну ћа на по
вр ши ни од 570.000 м2 у за тво ре ним 
ха ла ма и на отво ре ном про сто ру и 
оку пи ли око 530.000 по се ти ла ца. 

Ово го ди шња Ба у ма је има ла нај
ве ћи број по се ти ла ца у сво јој до са
да шњој исто ри ји.

 Као ма ни фе ста ци ја и ме сто где 
се су сре ћу про из во ђа чи из ра зних 
обла сти ин ду стри је као и ком па ни
је ко је се ба ве из град њом Ба у ма да је 
сјај ну при ли ку за под сти цај ин ду
стри ји, гра ђе ви нар ству и ру дар ству 
при вред ним гра на ма ко је по след
њих го ди на бе ле же стаг на ци ју или 
ре це си ју. Енер ге ти ка као област ко ја 
по ве зу је све ове гра не је та ко ђе за
ви сна од њих и њен раз вој под сти чу 
ин ду стри ја и гра ђе ви на.

На ро чи то је ка рак те ри стич но за 
ово го ди шњи Ба у ма са јам у Мин хе ну 
што је за бе ле жен ре кор дан број по
се ти ла ца ван Не мач ке чак 200.000.

Зе мље из ко јих је нај ви ше по се ти
ла ца до шло су реп сек тив но Аустри
ја, Швај цар ска, Ита ли ја, Ру си ја, 
Фран цу ска... Ово го ди шњи Ба у ма 
2013 са јам у Мин хе ну је као парт нер
ску зе мљу имао Ин до не зи ју чи ји је 
нај ви ши др жав ни врх био на сај му.

Ка ко је Кла ус Ди трих, во де ћи 
чо век Мин хен ског сај ми шта на 
за вр шној кон фе рен ци ји ре као, 
на ро чи то је зна чај но ре ћи да су 

ве ћи на по се ти ла ца ком пе тент ни 
љу ди и струч ња ци из раз ли чи тих 
обла сти гра ђе ви нар ства,енер ге ти
ке, ру дар ства.

Фир ме ко је из ла жу су по де ље не у 
че ти ри ве ли ке гру пе пре ма обла сти
ма ко ји ма се ба ве и на тај на чин су и 
ор га ни зо ва не и по ха ла ма.

Че ти ри глав не обла сти ко је су 
при сут не на Ба у ми су:

1. Во зи ла и гра ђе вин ска ме ха ни
за ци ја за гра ди ли шта

2. Ма ши не и опре ма за руд ни ке 
ис коп и гру ба об ра да ру да

3. По стро је ња и ма ши не за про
из вод њу гра ђе вин ског ма те ри ја ла и 
при пре му ма те ри ја ла за гра ђе ње

4. Пра те ћа опре ма  и ре зер вни де
ло ви за ма ши не из обла сти гра ђе ви
нар ства и ру дар ства

Мно ге фир ме ни су са мо ви зу ел
но из ла га ле про из во де већ је на њи
хо вим штан до ви ма ор га ни зо ва на и 
прак тич на де мон стра ци ја ра да ма
ши на и ала та. Ме ђу упе ча тљи вим 

де мон стра ци ја ма функ ци о нал но сти 
гра ђе вин ских ма ши на је би ла она 
ко ју је огра ни зо ва ла фир ма Wacker 
Neuson. (слика бр. 4 и 5

Нај ви ше про сто ра су за у зе ле 
фир ме по пут Liebherra, Catterpillara, 
Terexa, JCBа ко је су из ло жи ле не
ке од сво јих нај ја чих и нај моћ ни јих 
ма ши на и спе ци јал них ди за ли ца. 
Либ хер је при ме ра ра ди, из ло жио 
ди за ли цу ко ја мо же ма су од 750 т 

да по диг не на ви си ну од 50 м док су 
у њи хо вој по ну ди пре зен то ва не и 
сна жни је ди за ли це са ка па ци те том 
и до 1200 т. (слика бр. 6)

Пред ста вље ни су го то ви про из
во ди али и по је ди ни скло по ви и де
ло ви ма ши на као и по гон ски де ло ви 
ма ши на и во зи ла ко ји су из ло же ни 
као ре ше ње за апли ци ра ње у мно
гим сло же ним по стро је њи ма.

Из ло жен је при ме ра ра ди ди зел 
мо тор го ди не про из во ђа ча MTU ко
ји по кре ће нај сна жни је гра ђе вин ске 
ма ши не на ве ли ким гра ди ли шти ма. 
(слика бр.9)

Про из во ђач ди зел агре га та 
SDMO је из ло жио чи та ву па ле ту 
агре га та од нај ма ње сна ге ре да пар 
кW до нај сна жни јих ре да МW. (сли
ка бр. 10)

На рав но, ни су  из о ста ли  ни про
из во ђа чи руч ног и пре но сног ала та 
за из во ђе ње ра до ва и фи нал ну об ра
ду на гра ди ли шти ма ко ји увек по ну
де још не што ино ва тив но стал но уна
пре ђу ју ћи ер го но ми ју и без бед ност 

на ра ду. DeWalt, Stihl, Bosch, Makita... 
Сво је про из во де из ла га ле су и фир
ме ко је се ба ве за штит ним сред стви
ма у ра ду ко је су увек нео п ход ни 
пра ти о ци у гра ђе ви не, ин ду стри је и 
енер ге ти ке.

Им пре си о ни ра и ко ли ко нов ца 
ве ли ки свет ски про из во ђа чи гра ђе
вин ских ма ши на ула жу  по ја вљу
ју ћи се и из ла га ју ћи на  сај мо ви ма 

као што је Ба у ма  реч је о ви ше ми
ли он ским из но си ма у еври ма. Ме
ђу тим, уло же ни но вац  се мно ги ма 
ис пла тио. Та ко је дан од ди рек то ра 
Caterpillara ни је крио чи ње ни цу да 
је ова фир ма про да ла ви ше ма ши на 
на овом сај му не го на би ло ком до 
са да и да су по ту кли све ре кор де.

Пред став ник бор да ди рек то ра 
Masa GMBH је из ја вио да је ова ком
па ни ја има ла ви со ка оче ки ва ња пре 
Ба у ме 2013 и да су сва та оче ки ва ња 
пре ма ше на.

Да кле, по ја ви ти се и из ла га ти 
на Ба у ми зна чи др жа ти ко рак са 
но вим тех но ло ги ја ма, одр жа ва ти 
кон такт са по сто је ћим кли јен ти ма, 
убе ди ти но ве кли јен те у озбиљ ност 
у по сло ва њу и са гле да ти кон ку
рен ци ју у ње ном пра вом све тлу... 
За по се ти о це ме ђу ко ји ма је би ла и 
еки па ин же ње ра и тех нич ких ли ца 
фир ме ПД Елек тро и сток Из град
ња, д.о.о. ово је при ли ка да по ред 
упо зна ва ња са про из во ди ма ин ду
стри је ве ли ких гра ђе вин ских ма
ши на, ма ши на за ру дар ство, ала та 
и пра те ће опре ме, упо зна ју и ко ле ге 
из свет ских ком па ни ја ко је се ба ве 
слич ном де лат но шћу тј из град њом 
и про јек то ва њем енер гет ских обје
ка та и по стро је ња.

Ина че, са јам у Мин хе ну као ком
па ни ја тј. Messe München GmbH 
ор га ни зу је го ди шње 40 сај мо ва 
и струч них ску по ва. Сај ми ште у 
Мин хе ну је јед но од нај са вре ме ни
јих и нај функ ци о нал ни јих на све ту 
и ве ро ват но јед но од нај про фи та
бил ни јих.

Ме ђу на род ни струч ни са јам гра ђе вин ских ма ши на, ма ши на за про из вод њу гра ђе
вин ског ма те ри ја ла, ру дар ских ма ши на, гра ђе вин ских во зи ла и пра те ће опре ме 
(31.International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material,Machines, 
Mining Machines, Construction Vehicles and Construction Equipment  Minhen 1521. april)

*дипломирани инжењер електротех
нике, пред сед ник Под сек ци је ди пло ми
ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке
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