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Sa TONDACH®-om možete vrlo uspešno ostvariti svoje 
sopstvene ideje. Sa preko 25 nijansi boja, različitih dimen-
zija i površinskih struktura crepova možete stvoriti oko 400 
načina koje možete prilagoditi krovu po svom ukusu. To važi 
kako za nove krovove tako i za one koji se saniraju. Više de-
talja možete saznati na www.tondach.rs

Krov za sva vremena!
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za Vaš krov!



Писмо главног уредника

Мр Милован Главоњић, председник 
Инжењерске коморе Србије

„Награда за 
животно дело 2014“, 
ипак ће бити додељена

За успешан и квалитетан рад сваке друштвeне, 
још више привредне организације, од изузетне је 
важности благовремено доношење и усвајање план-
ских докумената, са посебним акцентом на „благов-
ремено“. Наравно да је Комора и до сада доносила 
своје планове и програме рада и финансијског по-
словања, али увек на самом истеку године, а у неко-
лико наврата и после почетка календарске године. 
Планска документа за 2015. годину стручне служ-
бе већ интензивно раде, а у договору са проф. др 
Драгославом Шумарцем, председником Скупшти-
не ИКС, требало би да буду усвојена на Седмој ре-
довној седници Скупштине која би требало да се 
одржи крајем новембра месеца. Наиме, на седници 
Управног одбора ИКС, одржаној у другој половини 
септембра, на којој смо усвојили Ребаланс буџета за 
2014. годину, једногласно смо се договорили да од-
мах кренемо са израдом Плана и програма рада за 
2015. годину, односно, Финансијског плана за 2015. 
годину. „Радови су у току“ и на њима су ангажова-
не све расположиве стручне снаге у Комори, тако 
да радну верзију „програмских докумената 2015“ 
очекујем до краја овог месеца. Посебно истичем 
да сам дао налог стручној служби да у „планским 
документима 2015“ обавезно предвиди/обезбеди, 
можда као најважнију ставку, неопходна средства 
за  амортизацију, односно, средства за имовински 
порез. То није мала ставка, око 10 милиона динара, 
али смо је последњих неколико година „превиђали 
и прескакали“ па кад је ове године дошло на нап-
лату 8-9 милиона динара, настала је узбуна. Тога 
више неће бити, јер ћемо благовремено предвиде-
ти средства и за те намене.

Кад већ поменух Ребаланс буџета 2014. морам да 
истакнем да је једина његова сврха, намена и на-
мера – да Инжењерска комора Србије ову пословну 
годину заврши без губитака. Зато смо и одлучили 
да пројектоване трошкове „вратимо уназад“ за 10 
процената, јер се приходи не остварују у задовоља-
вајућем обиму. Да не помињем да су нам мајске 
поплаве „однеле“ готово 7,5  милиона динара не-
планираних средстава. Наиме, кроз разна давања 
и помоћи, са толико је средстава Комора помогла 

обнову од поплава. Неколико очекиваних (и плани-
раних) прилива није се догодило, а по Марфијевом 
закону, догодили су се непланирани одливи. Нај-
више смо „оманули“ на планираном приливу од 
стручних испита, који ће се једва остварити са 50 
одсто. Практично, Комора живи и ради, захваљујући 
уплати чланарине, која ће ове године бити на нивоу 
прошлогодишње или за који промил изнад тога. На-
равно, све смо трошкове и одливе средстава, стави-
ли под најстрожији режим контроле, што не значи 
да смо ускратили и један једини динар, корисни-
цима буџетских средстава Коморе, за редовне/пла-
ниране акције и активности. То се понајпре односи 
на одржавање предавања, стручних посета, при-
суствовање стручним скуповима, заправо, свих ак-
тивности које непосредно доприносе повећању ин-
формисаности и знања наших чланова.

Посебно и са поносом истичем да смо смогли сна-
ге да и ове године доделимо најзначајније и најви-
ше признање које има Комора – Награду за живот-
но дело. Само да подсетим да је Комора почела да 
додељује награде од 2007. године и то у три кате-
горије – за животно дело, годишње награде за изу-
зетна остварења у струци и изузетна остварења на 
почетку професионалне каријере. До сада је укупно 
награђено, у друге две категорије, педесетак људи, 
док је највеће признање отишло у руке, заиста, 
најистакнутијих и највећих, неимара и стварала-
ца инжењерске делатности везаних за изградњу 
грађевинских објеката. Досадашњи лауреати На-
граде за животно дело су академици САНУ –  Нико-
ла Хајдин, Ђорђе Злоковић, Бранислав Митровић и 
Петар Миљанић, велики универзитетски професо-
ри Гојко Ненадић (УНС) и Божидар Петровић (БУ) 
и „практичар“ светског гласа архитекта Зоран Бојо-
вић. Очекујем да се овој изузетној седморки при-
кључи и осми, што значи да ћемо одржати наград-
ни континуитет „у целини и целости“, када је реч 
о Награди за животно дело, али ћемо са друге две 
награде привремено застати. Надам се да ћемо већ 
идуће гoдине награде реализовати у пуном капа-
цитету, јер ћемо и њих, неизоставно, ставити у Фи-
нансијски план за 2015. годину.   ■
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ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

БРОЈчАНО СТАЊЕ чЛАНСТвА 
27. ОКТОБРА 2014.

Укупан број чланова Коморе 26.804

Број издатих лиценци за одговорног планера 253

Број издатих лиценци за одговорног урбанисту 1.443
Број издатих лиценци за одговорног пројектанта 24.515

Број издатих лиценци за одговорног извођача радова:
– лица са високом стручном спремом 18.483
– лица са вишом стручном спремом 1.852

УКУпАН Број ИЗДАТИх ЛИцЕНцИ 46.546

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО МАТИчНИМ СЕКцИЈАМА

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА 18.252

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА (виша) 1.675

■ пројЕКТАНТИ 21.104

■ УрБАНИСТИ 1.434

■ пЛАНЕрИ 253

ЛИцЕНцЕ 
чЛАНОвА КОМОРЕ

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА 18.483

■ ИЗВођАЧИ рАДоВА (виша) 1.852

■ пројЕКТАНТИ 24.515

■ УрБАНИСТИ 1.443

■ пЛАНЕрИ 253

УКУПНО 46.546

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО СТРУКАМА

■ АрхИТЕКАТА 5.437

■ ГрАђЕВИНАцА 9.295

■ ЕЛЕКТроИНжЕњЕрА 5.145

■ МАшИНАцА 4.389

■ оСТАЛИх СТрУКА 2.538

УКУПНО 26.804

чЛАНОвИ КОМОРЕ 
ПО РЕгИОНИМА

■ СУБоТИцА 1.215

■ НоВИ САД 4.046

■ БЕоГрАД 14.156

■ КрАГУјЕВАц 1.468

■ ВАљЕВо 892

■ ЧАЧАК 944

■ КрАљЕВо 1.156

■ НИш 2.826

■ КоСоВСКА МИТроВИцА 101

УКУПНО 26.804

ПОРАСТ БРОЈА чЛАНОвА КОМОРЕ 
У ПЕРИОдУ Од 2003. дО 2014. гОдИНЕ
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За санацију од поплава 
7,5 милиона динара

Инжењерска комора Србије дала је велики допринос у отклањању последица катастрофалних 
поплава које су задесиле Србију половином маја ове године. С обзиром да се материјална 
и нематеријална помоћ још увек реализује, процена је да ће ИКС обнову и ревитализацију 
настрадалих подручја Србије подржати са око 7,5  милиона динара

6 ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕКОМОРА И ПОПЛАвЕ У СРБИЈИ

Миљан Шабовић

Подсећања ради, мајске попла-
ве проузроковале су штете из-
међу 1,5 и две милијарде евра. 
То је процена коју је изнео, не 
било ко, већ Хансјерг Апензелер 
(Hansjuerg) Apenseler, председ-
ник Управног одбора Регионал-
не компаније за реосигурање 
некретнина „Европе РЕ“ који 
је и додао да су у последњих 60 
година поплаве Србији нанеле 
штету од осам милијарди евра.

Током водене стихије евакуис-
ано је 7.618 грађана, 20 је повређе-
но, а 24 изгубило живот. Посебно 
су били погођени стамбени сектор, 
здравство, образовање, пољопри-
вреда, систем за одбрану од попла-
ва, рударство и енергетика, произ-
водња и трговина, водоснабдевање, 
отпадне воде и отпад, животна сре-
дина, саобраћај и комуникације. 
Србија ће се са непосредним по-
следицама поплава носити годи-
нама, али ће оне изазвати и ре-
цесију, јер ће домаћа економија у 
2014. забележити пад од 0,4 одсто, 
уместо, раније предвиђени раст од 
0,5 процената. Да би се последице 
катастрофалних разарања што ус-
пешније отклањале и отклониле, у 
Бриселу је 16. јула одржана Међу-
народна донаторска конференција 
за Србију и Федерацију БиХ под на-
зивом „Обновимо заједно“ на којој 
је учествовало око 400 актера из 
више од 60 земаља, 20 међународ-
них организација и финансијских 

институција и више од 30 пред-
ставника цивилног друштва. Др-
жаве, међународне организације 
и финансијске институције из це-
лог света обећале су Србији 995,2 
милиона евра помоћи, а Босни и 
Херцеговини 809,2 милиона, уз 41,4 
милиона за регионалне потребе. 
Ове суме подразумевају, заједно, 
бесповратну помоћ и позајмице 
по повољним условима. Србија је 
добила 115,8 милиона донације и 

879,4 милиона позајмице, а Босна 
138,5 милиона бесповратно и 670,7 
милиона кредита. Донаторском 
конференцијом су председавали 
Европска комисија, Француска и 
Словенија.

Десет од сто од свог  
јед но ме сеч ног ЛД

„Инжењерска комора Србије до 
сада је за отклањање последица од 
поплава издвојила и исплатила 7,5 
милиона динара“, каже Милован 
Главоњић, председник ИКС. „Од-

мах, већ у мају, смо у буџет (Ми-
нистарству финансија) уплатили 
3.000.000 динара. Уследило је ан-
гажовање стотинак наших члано-
ва на процени штете од поплава. 
Трошкове њиховог ангажовања по-
кривала је Комора, а реч је о надок-
нади за превоз и храну (дневница) 
која је износила 1.000 динара. За ту 
намену исплаћено је близу 4,5 ми-
лиона динара из посебно формира-
ног Фонда за накнаде инжењерима 

ангажованим на процени штета и 
оштећења. Фонд је пуњен тако што 
су се сви чланови који од Коморе 
примају било какву надокнаду за 
рад и ангажовање у њој, одрекли 50 
одсто месечних примања/надок-
нада, током пет месеци. Сви стал-
но запослени у Комори издвојили 
су 10 одсто свог једномесечног ЛД, 
док су матичне секције Пројекта-
ната и Извођача радова из својих 
буџета одмах издвојиле 500.000 ди-
нара, док су средства, намењена 
пројектима који су требали да се 

до на тор ска кон фе рен ци ја 
има ла 400 уче сни ка

На Ме ђу на род ној до на тор ској кон фе рен ци ји уче ство ва ле су прак
тич но све зе мље ЕУ, за тим Ру си ја, САД, Бра зил, Ки на, Ал жир, Ан до
ра, Ал ба ни ја, Азер беј џан, Ба хре ин, Бру не ји, Ка на да, Еги пат, Ја пан, 
Ко со во са зве зди цом, Ку вајт, Ма ле зи ја, Мек си ко, Мол да ви ја, Ма
ро ко, Нор ве шка, Па ки стан, Фи ли пи ни, Ка тар, Са у диј ска Ара би ја, 
Швај цар ска, Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти... Од ин сти ту ци ја, ту су 
би ли Свет ска бан ка, УН, ОЕБС, Ор га ни за ци ја за ислам ску са рад њу, 
Цр ве ни крст, Фон да ци ја прин це зе Ка та ри не Ка ра ђор ђе вић.
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реализују током маја, јуна и јула, 
усмерена за помоћ поплављенима. 
Извршни одбор Матичне секције 
урбаниста се одрекао свог Дана ур-
баниста и та средства (750.000 ди-
нара) пребацио у наш Фонд за нак-
наде инжењерима ангажованим 
на процени штета и оштећења. На 
овај начин је обезбеђено око чети-
ри милиона динара. Важно је ис-
таћи, планиране активности нису 
трпеле због тога, напротив, све су 
реализоване тако што су се акте-
ри одрекли надокнада, радили су 
волонтерски. Мислим да се наша 
највећа помоћ у отклањању после-
дица од катастрофалних поплава 
огледа у „нематеријалној сфери“, 
а то је давање бесплатних струч-
них савета.

Саветодавна помоћ директно је 
ишла кроз сарадњу са факулте-
тима. Примера ради, у Обренов-
цу смо све време радили заједно 
са факултетима Београдског уни-
верзитета – Грађевинским, Ма-
шинским, Електротехничким и Ар-

хитектонским (повремено). Наши 
чланови су били у тимовима за 
снимање четири велика, кључна 
објекта – Спортски центар „Обре-
новац“, Дом културе, Библиотека 
и Базени.

Чланови Коморе највише су би ли 
ангажовани, природно, у Обренов-
цу, где су извршили, у првом налету, 
категоризацију 7.500 објеката, пре 
свега кућа за становање, односно, 
главних објеката у домаћинству 

После мајских катастрофалних поплава прво је требало осушити, а онда и реновирати оштећене објекте

За 15.500 решења исплаћено
3,6 милијарди динара

Према изјави Марка Благојевића, директора Канцеларија за по
моћ и обнову поплављених подручја, датој 31. октобра РТС у Ју
тарњем програму на рачун Канцеларије укупно је било уплаћено 
4,054 милијарди динара: 2,19 милијарди динара (урачуната и сред
ства уплаћена преко оператера мобилне телефоније), 833,6 мили
она (конверзија 7.000.000 евра), 1,1 милијарда (конверзија 11.000.000 
долара). Међутим, у тренутку давања изјаве Канцеларија је за на
докнаду 15.500 домаћинстава (правоснажним решењима) испла
тила преко 3,6 милијарди динара.  Оштећени објекти сврстани су 
у пет категорија за које су новчане надокнаде износиле – прва ка
тегорија – 120.000 динара, друга – 200.000, трећа – 250.000, четврта 
– 350.000 и пета – 600.000 динара. 
У просеку – 239.000 динара. Крајем октобра на рачуну било  905 
милиона динара неутрошених средстава, што само значи да је 
кроз рачун Канцеларије прошло више од 4,5 милијарде динара.
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(процена оштећења у поплавама 
према методологији коју је пропи-
сала Влада, односно, Канцеларија 
за обнову). У „другом налету“ извр-
шили су категоризацију још 3.500 
помоћних објеката, тако да су, ус-
твари, „обрадили“ преко 11.000 обје-
ката. На процени категоризације на 
терену је радило 55 чланова Комо-
ре, плус, 4-5 људи као логистичка 
подршка из Секретаријата. 

Комплетно ангажовање 
ИКС било је у координацији 
са ресорним МГСИ

„Поред Обреновца, наши члано-
ви, лиценцирани инжењери, били 
су ангажовани у Параћину, Крупњу, 
Осечини, али и Чукарици“, каже 
председник Главоњић. „Тако смо 
у Параћин послали, наравно пре-
ко ресорног министарства (МГСИ), 
односно, Канцеларије за обнову, 
петочлану екипу, која је проценила 
штете, односно, извршили су кате-
горизацију оштећења на преко 300 
објеката. На општини Чукарица у 
Београду, давали смо решења за 
приобаље Саве за хидртотехничке 
објекте, док смо у Крупњу и Осе-
чини, поред грађевинских објека-
та, прегледали клизишта, одроне,... 

Главну помоћ Коморе у отклањању 
последица од мајских поплава ви-
дим у процени штета, али у другој 
фази у изради пројеката којима се 
до краја (раз)решавају проблеми – 
санација клизишта, инфраструкту-
ре, објеката као и оштећених наси-
па дуж речних сливова“. 

Комплетно ангажовање ИКС у 
отклањању последица мајских 
поплава било је у координацији са 
ресорним министарством МГСИ, 
односно, преко Канцеларије за об-
нову. Комора није самоиниција-
тивно наступала и поступала, већ 

је чекала да је позове ресорно ми-
нистарство и Канцеларија, па кад 
би затражили, на пример, петоро 
инжењера, Комора би им послала 
списак од најмање десеторо. По-
следњи позив је био да чланови 
Коморе учествују као стручњаци-
експерти на реализацији поправ-
ки и отклањању оштећења насипа, 
водоутврда, поготово на Тамна-
ви и Колубари где је део насипа 
оштећен и сада се поправља под 
надзором инжењера, чланова Ко-
море, а таквих локација има више 
од 150.  ■

Уместо кућа које су после и током поплаве биле срушене или после 
повлачења воде нису могле бити саниране – изграђене су нове

Кан це ла ри ја че ка про ши ре ње ман да та
Тек што су мај ске ште те по че ле пу ним ин тен зи те том да се от кла
ња ју, Ис точ ну Ср би ју за де си ла је ра зор на при род на ка та стро фа, 
ве о ма на лик на ону из ма ја ко ја је „про тут ња ла“ за пад ним де лом 
Ср би је. За са да не ма озбиљ них струч них про це на о ви си ни ште
те, осим не ко ли ко ама тер ских и но ви нар ских у ко ји ма се по ми ње 
ци фра од пет ми ли о на евра. За са да се при лич но по у зда но, је ди
но зна, да је без кро ва над гла вом оста ло око 500 по ро ди ца. Мар
ко Бла го је вић, ди рек тор Кан це ла ри је за об но ву, ка же да се ње го ва 
ин сти ту ци ја још не ба ви по сле ди ца ма по пла ва у Ис точ ној Ср би
ји, јер Вла да тек тре ба да још „про ши ри ман дат и на то под руч је“. 
Са сте че ним ис ку ством из прет ход на че ти ри ме се ца Кан це ле ри ја 
ће мно го бр же и ефи ка сни је ра ди ти на са на ци ји Ис точ не Ср би је, 
убе ђен је Мар ко Бла го је вић.
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Са Ton dach– 
–По ти сје Ка њи жа 
по гра до ви ма 

У сво јој 111 го ди ни по сто ја ња је дан од нај бо љих 
европ ских про из во ђа ча кров них по кри ва ча од 
пе че не гли не – цре па или ти ар хи тек тон ске ке ра-
ми ке из Ка њи же, ко ји по след њу де це ни ју (пре ци-
зно 11 го ди на) по слу је под име ном Ton dach –По-
ти сје Ка њи жа ор га ни зо вао је тро днев ну „струч ну 
екс кур зи ју“ при ли ком ко је су по се ћа ни Ме ћав ник 
и Ан дрић град. Раз лог овог струч ног путовањa је 
ви ше не го ин ди ка тив но – гра ђе вин ски објек ти 
у ова два гра да по кри ва ју се (Ме ћав ник) или су 
по кри ве ни (Ан дрић град) раз ли чи тим вр ста ма 
цре па, на рав но, про из ве де ним у Ка њи жи. Ини-
ци ја тор и ор га ни за тор је био Ton dach –По ти сје 
Ка њи жа, а пут ни ци/уче сни ци струч ног пу то ва-
ња – „јав ни рад ни ци“ из три де се так ре дак ци ја, 
без ма ло пе де се так но ви на ра и фо то ре пор те ра. 
Ме ђу њи ма су би ли пред став-
ни ци Ин же њер ске ко мо ре Ср-
би је: мр Ти хо мир Об ра до вић, 
пред сед ник Ко ми си је за ин-
фор ми са ње, Ра дош Дра гу ти-
но вић, од го вор ни уред ник и 
Пре драг То до ро вић, уред ник 
фо то гра фи је из „Гла сни ка“. 

Пр ва ста ни ца на пу то ва њу био 
је Ме ћав ник, у на ро ду по зна ти-
ји као Др вен град, у ко јем се убр-
за но од ви ја ју ра до ви на за ме ни 
кров ног по кри ва ча. Са рад ња Ton-
dach –По ти сје Ка њи жа и про фе-
со ра Еми ра Ку сту ри це на овом 
про јек ту за по че ла је 2012. го ди-
не ка да је оглед но са ни ран кров 
згра де/брв на ре ре цеп ци је до та-
да по кри вен ими та ци јом др ве не 
шин дре. За не до стат ке тог по кри-
ва ча зна ло се и до та да, али је у 
ре а ли за ци ји пре ваг ну ло на сто ја-
ње ауто ра да објек ти на се ља бу ду аутен тич на ре пли-
ка и спо ме ник на род ном гра ди тељ ству не са мо то га 
кра ја већ и јед ног чи та вог раз до бља. Пр ве сла бо сти 
шин дра је по ка за ла на кон са мо не ко ли ко го ди на до-
вољ них да се ча мо ве да ске, ко је су до ча ра ва ле шин-
дру, под ути ца јем вре мен ских при ли ка поч ну ису-
ши ва ти и ви то пе ри ти. На кон из ве сног вре ме на, ка да 
је и би ту мен ска фо ли ја та ко ђе от ка за ла сво ју функ-
ци ју под деј ством пре вас ход но тем пе ра тур них ути-
ца ја, кро во ви обје ка та су по че ли да про ки шња ва ју. 
По сле кро ва ре цеп ци је ко ји је не по сред но на ли цу 

ме ста по твр дио да си во ен го би ра ни цреп „би бер екс-
тра плус” уоп ште не ре ме ти већ на вик ну ти ви зу ел ни 
склад на се ља, усле ди ло је по кри ва ње хо те ла на ски-
ја ли шту „Ивер”, уда ље но 7,5 ки ло ме та ра од „Ме ћав-
ни ка“, чи ји је кров од 2.000 ква дра та „удо мио“ бли зу 
90.000 ко ма да цре па „би бер екс тра плус – си ва ен го ба”. 
На том гра ди ли шту, та да још изо ло ва ном од јав но сти, 
цреп „би бер екс тра плус – си ва ен го ба” је пред стро-
гом ко ми си јом са ста вље ном од мај сто ра кро во по кри-
ва ча у ства ри по ла гао при јем ни ис пит за при ме ну на 
кро во ви ма ко ји ће стал но би ти под кти тич ким оком 
јав но сти – на Ме ћав ни ку и у Ан дрић гра ду. Иако хо-
тел тре нут но ни је у функ ци ји, при прем ни ра до ви за 
пред сто је ћу ски ја шку се зо ну су уве ли ко у то ку.

Тре нут но се у Ме ћав ни ку пре по кри ва не ко ли ко обје-
ка та, а пла ни ра но је да сви кро во ви бу ду под „кров ном 
ка пом“ Ton dach –По ти сје Ка њи жа. То зна чи да ће на 
Ме ћав ни ку би ти по ста вље но око 250.000 ко ма да цре па 
ко ји ће по кри ти ви ше од 8.000 ква драт них ме та ра.

Нео бич на за ни мљи вост ве за на за са рад њу про фе-
со ра Ку сту ри це и Ton dach –По ти сје Ка њи жа је у то ме 
да је пр ви кон такт био 2011. го ди не ка да су Ка њи жа-
ни до ни ра ли, не цреп, не го 1.000.000 ди на ра, као по-
моћ за из ра ду про је ка та бу ду ћег Ан дрић гра да. А већ 

2012. са рад ња је ин тен зи ви ра на ис по ру ка ма ви ше вр-
ста цре па за по кри ва ње обје ка та у Ан дрић гра ду, али 
и Ме ћав ни ку. Гле да ју ћи га из бли за, ка ко ра ди и ко ли-
ко је не по ко ле бљи во ан га жо ван у Ме ћав ни ку и Ан-
дрић гра ду, ње го ва од луч ност ко ја је че сто пре ра ста ла 
у инат и пр кос, не ис црп на енер ги ја ко ју је не се бич но 
зра чио око се бе, као и ху ма на и уни вер зал на ми си ја 
це ло куп ног про јек та, при ву кла је и Ton dach –По ти сје 
Ка њи жа, ко је се, мо же се сло бод но ре ћи, од пр вих да-
на мо би ли са ло око ње га. Ина че, са ма иде ја јав но је 
об ја вље на кра јем 2010. го ди не, а већ у апри лу сле де ће 

Новинари које су Кањижани водили на „стручно путовање“ 
сликали су се у Мећавнику испред Цркве Светог Саве .... 
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фор ми ран је Ан дрић град д.о.о. као пред у зе ће ба зи ра но 
на јав но-при ват ном парт нер ству са за дат ком из град-
ње, а ка сни је и упра вља ње ком плек сом. Пред ви ђе ни 
тро шко ви из град ње Ан дрић гра да та да су ди мен зи о-
ни са ни на око 30 ми ли о на КМ (кон вер ти бил них ма-
ра ка) или 15 ми ли о на евра. 

Са ма из град ња пр вог гра да на све ту ко ји је сво је име 
до био по јед ном Но бе лов цу, за по че та је све ча ном це-
ре мо ни јом на Ви дов дан – 28. ју на 2012. го ди не. Тач но 
две го ди не ка сни је, на Ви дов дан 2014. го ди не, све ча но 
и зва нич но у ма пу све та упи сан је Ан дрић град, ко-
ји овог тре нут ка има пре ко 45.000 ква драт них ме та ра 
нај ра зли чи ти јих згра да (од цр кве, оп штин ске згра де, 
Уни вер зи те та, Ан дри ће вог ин сти ту та, сту дент ских до-
мо ва, књи жа ре, по зо ри шта, три би о скоп ске са ле,...), тр-
го ва и ули ца са све спо ме ни ци ма и фон та на ма. И све 
то је ко шта ло 17 ми ли о на евра. Ин ве сти то ри: по ло ви на 
про фе сор Ку сту ри ца, не што ма ње Ре пу бли ка Срп ска 
(чи тај До диг) и 900.000 евра – др жа ва Ср би ја. 

А где је ту Ton dach –По ти сје Ка њи жа? Већ ју ла исте 
го ди не, на ње гов зах тев раз ви јен је но ви тип ен го-
бе, те ра ко та ан тик (у по го ни ма у Ка њи жи по зна ти ји 
као „ен го ба ку сту ри ца”) за цреп „ме ди те ран плус”, ко-
ји је већ у ав гу сту по крио пр ве кро во ве бу ду ћег гра да, 
а сеп тем бра су пре зен то ва ни цре по ви за по кри ва ње 
кро во ва та ко зва не сред њо ве ков не фа зе гра да, ко ја је, 
ми мо хро но ло ги је, за вр ше на тек ове го ди не, пред са мо 
ње го во отва ра ње. Пр ва ис по ру ка цре па за Ан дрић град 
би ла је сеп тем бра 2011. а по след ња ма ја 2014. го ди не. С 
об зи ром да се оче ку је из град ња Му зич ке ака де ми је, 
Ка њи жа ни се на да ју још ко јој ис по ру ци цре па.

И ка да се све то са бе ре, ре зул тат те са рад ње на про-

јек ту Ан дрић гра да се огле да у бли зу 10.000 ква драт-
них ме та ра кро во ва под Ton dach –По ти сје Ка њи жа 
цре пом, ко ји ће се од са да огле да ти за сва вре ме на и 
у Дри ни, баш као и онај пре кра сни мост у бли зи ни – 
Ћу при ја на Дри ни.

Слободан Јовановић

39. Ме ђу на род ни 
са јам – 112 EX PO

Ме ђу на род ни са јам пре вен ци је и ре а го ва ња у ван-
ред ним си ту а ци ја ма и без бед но сти и здра вља на 
ра ду – 112 ЕXПО че ти ри да на је тра јао на Бе о град-
ском сај му. Отво рен је 23. и тра јао је до 26. сеп тем-
бра. Ге не рал ни по кро ви тељ је би ло Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, Сек тор за 
ван ред не си ту а ци је, а по кро ви тељ – Ми ни стар ство 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
– Упра ва за без бед ност и здра вље на ра ду. 

Са јам је про гла сио отво ре ним Алек сан дар Ву лин, 
ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња и том при ли ком ре као:

„У Ср би ји про сеч но го ди шње на рад ном ме сту на-
стра да 35 љу ди, 1.000 до жи ви те шке, а мно го ви ше рад-
ни ка до жи ви лак ше по вре де. Да ни смо ште де ли на 
људ ским жи во ти ма и да смо ви ше ула га ли у пре вен-
ти ву мо жда би смо са чу ва ли тих 35 жи во та, а њи хо ве 
по ро ди це не би оста ле без хра ни ла ца. Ин спек то ри ко-
ји кон тро ли шу без бед ност на ра ду ни су не при ја те љи, 

.... а у Андрић граду испред споменика Иви Андрићу
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јер уз њи хов над зор и су ге сти је мо гу да се пре ва зи ђу 
мно ги ри зи ци. Ула га ње у без бед ност и здра вље на ра ду 
су ин ве сти ци ја, а не тро шак, па за то пре вен ци ја има 
из у зе тан зна чај. За то све по вре де ко је се до го де мо ра-
ју да бу ду са ни ра не, а ште те на док на ђе не“.

Пред са јам ску пу бли ку иза шло је 74 из ла га ча (112 
ин ди рект них из ла га ча из 28 зе ма ља) – 68 до ма ћих о 
шет ино стра них, ко ји су при ка за ли и пре зен ти ра ли 
ви ше од 20 са дра жа ја и про гра ма, од но сно, ви ше сто-
ти на екс по на та. Од за шти те од по жа ра, по пла ва, зе-
мљо тре са, хе миј ских ак ци де на та; си сте ма и опре ме 
за ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма; си стем 112 за 
ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма; опре ма, сред-
ства и спе ци јал на во зи ла за ва тро га сно-спа си лач ке 
ин тер вен ци је; пре ко во зи ла и опре ма за де ло ва ње у 
при су ству опа сних ма те ри ја и за пре воз опа сних ма-
те ри ја; опре ме, во зи ла – уста но ве за ме ди цин ске хит-
не ин тер вен ци је; пре вен тив не за шти та од ван ред них 
си ту а ци ја у град њи обје ка та. Пре вен тив на за шти та од 
по жа ра; тер мал ни си сте ми ви део над зо ра у спе ци-
јал ним апли ка ци ја ма; пре вен тив на за шти та од по-
пла ва, зе мљо тре са, хе миј ских ак ци де на та; спе ци јал не 
опре ме за пре вен тив ну за шти ту и опо ра вак по да та ка 
у ван ред ним си ту а ци ја ма; за тим, но ве тех но ло ги је за 
пре вен ци ју и ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма; 
пре вен тив не за шти те кри тич не јав не ин фра струк ту ре 
у ван ред ним си ту ци ја ма: за шти та енер гет ских обје ка-
та за про из вод њу и пре нос елек трич не енер ги је, про-
из вод њу и пре нос пли на и наф те; за шти та кри тич не 
те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и обје ка та; за-
шти та јав них обје ка та ви со ког ри зи ка: фа бри ка хе-
миј ске, фар ма це ут ске ин ду стри је, дрв не ин ду стри је, 
аеро дро ма, лу ка, јав них обје ка та ви со ке по се ће но сти; 
до за шти те шу ма у ван ред ним си ту а ци ја ма; за шти те 
кри тич не ко му нал не ин фра струк ту ре обје ка та во до-

снаб де ва ња и упра вља ња от па дом; упра вља ње са о бра-
ћа јем у ван ред ним си ту а ци ја ма; тех ни ке без бед но сти 
у са о бра ћа ју – пут на, же ле знич ка са о бра ћај на чво ри-
шта, ту не ли. Без бед ност и здра вље на ра ду. Сред ства и 
опре ма за лич ну и ко лек тив ну за шти ту на ра ду; Ме-
ди цин ске и оста ле опре ма за ре а го ва ње у ма сов ним 
не сре ћа ма и ка та стро фа ма; оси гу ра ње као пре вен ци-
ја ван ред них си ту а ци ја.

Ива Ву ка ди но вић

Гра ђе вин ско 
на сле ђе Ми лу ти на 
Ми лан ко ви ћа 

На Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду одр жан је 
6. ок то бра сим по зи јум под на зи вом „Гра ђе вин ско 
на сле ђе Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа.
То ми слав Ни ко лић, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би-
је био је по кро ви тељ овог сим по зи ју ма Због за у зе-
то сти ни је мо гао да му при су ству је, али је по слао 
сво ју са вет ни цу др Ја сми ну Ми тро вић Ма рић ко-
ја је у ње го во име по здра ви ла уче сни ке Сим по-
зи ју ма.

Нај ве ће при зна ње Удру же ња – По ве ља „Ми лу тин 
Ми лан ко вић“ уру че на је ака де ми ку Ни ко ли Хај ди ну, 
пред сед ни ку СА НУ и проф. др Бран ку Ко ва че ви ћу, ака-
де ми ку и пред сед ни ку Ака де ми је ин же њер ских на-
у ка Ср би је АИНС.

Ор га ни за то ри Сим по зи ју ма су би ли Удру же ње „Ми-
лу тин Ми лан ко вић“, Гра ђе вин ски фа кул тет Уни вер-

На Сајму 112 EXPO приказано је неколико стотина експоната/опреме 
за спречавање или отклањање последица од пожара, поплава, крађа,...
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зи те та у Бе о гра ду и Ин же њер ска ко мо ра Ср би је, уз 
по др шку Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Ака де-
ми је ин же њер ских на у ка Ср би је, Цен тра за про мо ци ју 
на у ке, Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Бе о гра ду, 
Гра ђе вин ског фа кул те та у Под го ри ци, Ар хи тек тон ско 
– гра ђе вин ског фа кул те та у Ба ња Лу ци, Са ве за гра ђе-
вин ских ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је, Ин сти ту та за 
во до при вре ду „Ја ро слав Чер ни“, Са о бра ћај ног ин сти-
ту та ЦИП, Енер го про јект хол динг, Мо сто град ње, ЈКП 
Бе о град ског во до во да и ка на ли за-
ци је, Ко со во про јект – ин же ње рин-
га и При вред не ко мо ре гра ђе вин-
ске ин ду стри је Ср би је. 

По вод за одр жа ва ње Сим по зи ју-
ма је ви ше струк – 135 го ди на од ро-
ђе ња, 110 го ди на од про мо ви са ња у 
док то ра тех нич ких на у ка, 105 го ди-
на од до ла ска на Бе о град ски уни-
вер зи тет и 60 го ди на од до би ја ња 
Злат не док тор ске ди пло ме Ви со ке 
тех нич ке шко ле из Бе ча.

Ми лу тин Ми лан ко вић као гра-
ђе вин ски ин же њер и пр ви Ср бин 
док тор тех нич ких на у ка, иза се-
бе је оста вио зна чај но не и мар ско 
де ло, ко је је до ско ра го то во би ло 
не по зна то, јер се на ла зи ло у сен-
ци ње го вог на уч ног до при но са у 
обла сти не бе ске ме ха ни ке. Ар хив-
ска ба шти на о гра ђе вин ској де лат-
но сти Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа на-
ла зи се на раз ли чи тим ме сти ма у 
ко ји ма је жи вео и ра дио, још увек 
ни је ис тра же на и не по зна та је јав-
но сти, па је нео п ход но учи ни ти 
на пор да се на чи ни ре ги стар ње-

го вих гра ђе вин ских обје ка та, да се при ку пи до ступ на 
до ку мен та ци ја о из ве де ним објек ти ма, па тен ти ма и 
на уч ним рас пра ва ма, да се на сим по зи ју му пред ста ви 
кроз из ла га ње по зва них екс пе ра та, ра до ви ма, са оп-
ште њи ма или за ни мљи вим при ка зи ма при ја вље них 
уче сни ка, и да се све то об ја ви у об ли ку мо но гра фи је.  
Ра де ћи ве о ма крат ко вре ме, све га пет го ди на, у гра-
ђе вин ској фир ми ба ро на Пи те ла у Бе чу као шеф 
тех нич ког би роа, глав ни кон струк тор и ста ти чар 

Симпозијум „Грађевинско наслеђе Милутина Миланковића“ одржан у свечаној сали Грађевинског факултета у Београду,   окупио је велики број истакнутих научника и стваралаца

Први добитници „Повеље Милутин Миланковић“ 
– професор Бранко Ковачевић, председник АИНС (с лева на десно), 
академик Никола Хајдин, председник САНУ и мр Славко Максимовић, 
председник „Удружења Милутин Миланковић“
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Ми лу тин Ми лан ко вић је сте као ве ли ки углед, не 
са мо у Бе чу, већ и у чи та вој Аустро у гар ској мо нар-
хи ји. За то вре ме ре ги стро вао је, као аутор или ко-
а у тор шест па те на та, углав ном из обла сти ар ми ра-
ног бе то на. Ње го ва ре ше ња су при ме ње на на пре ко 
30 обје ка та ши ром Аустро у гар ске мо нар хи је. Иако 
се ба вио од го вор ним и ком плек сним по сло ви ма у 
ин же њер ској прак си, об ја вио је, у то вре ме, не ко ли-
ко за па же них на уч них рас пра ва из обла сти гра ђе-
ви нар ства, у ко ји ма је пр ви са оп штио тач не обра-
сце за ди рект но ди мен зи о ни са ње двој но ар ми ра них 
но са ча. Ти су обра сци од мах ушли у струч ну ли те-
ра ту ру, ме ђу оста лим и у Ем пер ге ро ву ен ци кло пе-
ди ју ар ми ра ног бе то на и у де ло Ха бер кал та и По-
сту ван ши ца, ко је је у то вре ме ва жи ло као зва нич но 
упут ство аустриј ских про пи са о ар ми ра ном бе то ну.  
По до ла ску на Бе о град ски уни вер зи тет, иако се, као 
већ афир ми са ни гра ђе вин ски ин же њер, кон струк тор 
и ста ти чар у обла сти гра ђе вин ске ме ха ни ке, одво јио 
од тог пу та и кре нуо пу тем из у ча ва ња про бле ма ле-
де них до ба, Ми лан ко вић је остао ве ран сво јој »пр-
вој љу ба ви«, гра ђе ви нар ству, што до ка зу је ње го во ба-
вље ње, по себ но из ме ђу два свет ска ра та, прак тич ним 
про бле ми ма гра ђе ви нар ства у свој ству кон сул тан та, 
екс пер та и над зо ра на чи та вом ни зу гра ђе вин ских 
обје ка та на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је. 

На Сим по зи ју му је об ра ђе но де се так те мат ских 
обла сти: Бо ра вак Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа у Бе чу: 
шко ло ва ње на Ви со кој тех нич кој шко ли и гра ђе вин-
ска ак тив ност; Те о риј ски ра до ви у обла сти гра ђе-
вин ске ме ха ни ке и кон струк ци ја; Па тен ти и њи хо ва 
при ме на у прак си; ар ми ра но-бе тон ске кон струк ци-
је (хан га ри,...); Ар ми ра но-бе тон ски мо сто ви; По че ци 
из град ње ка на ли за ци је у Бе о гра ду – Сав ски ко лек-
тор; Ра до ви у обла сти хи дро е лек тра на, аква дук та и 
во до тор ње ва; Из град ња ком плек са Ков ни це нов ца 

у Топ чи де ру; На уч ни и струч ни 
ра до ви; Оста ли при ка зи и за ни-
мљи во сти из гра ђе вин ске де лат-
но сти Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа.  
За вре ме одр жа ва ња Сим по зи ју ма 
ис пред Све ча не са ле, у аули Гра-
ђе вин ског фа кул те та, тра ја ла је 
из ло жба на ко јој су пре зен ти ра на 
до ку мен та и фо то гра фи је о гра ђе-
вин ској де лат но сти Ми лу ти на Ми-
лан ко ви ћа при ку пље на из Ар хи ва 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти, Ар хи ва На род не бан ке Ср би-
је, Же ле знич ког му зе ја у Бе о гра ду, 
Ар хи ва во до во да и ка на ли за ци је у 
Бе о гра ду, Умет нич ко-исто риј ског 
му зе ја у Бе чу, Уре да за па тен те у 
Бе чу, Ар хи ва Па тент ног уре да у Бу-
дим пе шти и дру гих из во ра. 

Ра до ван Ра до вић

Кон курс за 
„На гра ду ’Ран ко 
Ра до вић’ 2014“

Ово го ди шња На гра да „Ран ко Ра до вић“ до де ли ће 
се де ве ти пут за ре дом кра јем го ди не. Али да би 
се иза бра ли нај бо љи ра до ви и до де ли ле на гра де 
за ин те ре со ва ни су има ли при ли ку и сво је ра до ве 
до ста ви ли до 15. ок то бра. 

На гра да „Ран ко Ра до вић“ до де љу је се у три ка те го ри-
је и то за: Кри тич ко-те о риј ске тек сто ве о ар хи тек ту ри 
об ја вље не у прет ход ној ка лен дар ској го ди ни као и у 
те ку ћој го ди ни до да ту ма до де ле на гра де – за кри ти ке, 
есе је, књи ге, пре да ва ња и пи са ну реч уоп ште (пр ва ка-
те го ри ја); Ре а ли зо ва но ар хи тек тон ско де ло до вр ше но 
у прет ход ној ка лен дар ској го ди ни као и у те ку ћој го-
ди ни до да ту ма до де ле на гра де (дру га) и Те ле ви зиј ске 
еми си је, из ло жбе или мул ти ме ди јал не пре зен та ци је 
ре а ли зо ва не у прет ход ној ка лен дар ској го ди ни као и 
у те ку ћој го ди ни до да ту ма до де ле на гра де (тре ћа). 

Ра до ве ко ји су пре да ти до 15. ок то бра оце њи ва че 
три жи ри ја, за сва ку ка те го ри ју по је дан, а чи ни ће га: 
проф. др Љи ља на Бла го је вић, дипл. инж. арх. Пред сед-
ник и чла но ви – проф. др Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић, 
кул ту ро ло шки ња, проф. др Ду брав ка Сто ја но вић исто-
ри чар ка (ка те го ри ја је дан), Вла да Сла ви ца, дипл. инж. 
арх. пред сед ник и чла но ви Го ран Вој во дић, дипл. инж. 
арх. и проф. Ми ха и ло Ти мо ти је вић, дипл. инж. арх. 
(ка те го ри ја два) и проф. др Ма ри е ла Цве тић, умет ни-
ца и те о ре ти чар ка умет но сти – пред сед ник и чла но ви 
проф. др Стан ко Цр но бр ња, те ле ви зиј ски и филм ски 

Симпозијум „Грађевинско наслеђе Милутина Миланковића“ одржан у свечаној сали Грађевинског факултета у Београду,   окупио је велики број истакнутих научника и стваралаца
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ре ди тељ, про ду цент и сце на ри ста, проф. др Та тја на Да-
дић Ди ну ло вић, те о ре ти чар умет но сти и ме ди ја (ка-
те го ри ја три).

Све ча но уру че ње „На гра де ’Ран ко Ра до вић’ 2014“ за-
ка за но је за 22. де цем бар у Ма лој са ли Ко лар че ве за-
ду жби не (За ду жби ни Или је Ми ло са вље ви ћа Ко лар-
ца) у Бе о гра ду. 

Сви при сти гли ра до ви, од но сно, уче сни ци кон кур са 
ће би ти пре зен то ва ни на за јед нич кој из ло жби ко ја ће 
би ти отво ре на у Му зич кој га ле ри ји Ко лар че ве за ду-
жби не, на дан до де ле На гра де – 22. де цем бра, док ће 
то ком мар та 2015. го ди не из ло жба би ти одр жа на на 
Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду.

На гра да „Ранко Радовић“ добила је назив по имену 
професора архитектуре Ранка Радовића (18. август 1935 
– 16. фебруар 2005), а утемељивач/оснивач је Удружење 
ликовних умет ни ка при ме ње них умет но сти и ди зај-
не ра Ср би је (УЛУ ПУДС) 2006. го ди не уз по моћ и по др-
шку су о сни ва ча – Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Ар хи тек-
тон ски фа кул тет, Фа кул тет тех нич ких на у ка Но ви Сад 
– Де парт ман за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам, Ин сти тут 
за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је, За ду жби на Или је 
Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца, Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра-
да, АД По ти сје Ка њи жа – члан гру пе Ton dach, Ин же-
њер ска ко мо ра Ср би је и Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је. 

Ива Вукадиновић

Ђор ђе Ла ђи но вић 
на че лу дгКС

Дру штво гра ђе вин ских кон струк те ра Ср би је (ДКГС) 
одр жа ло је у Но вом Са ду од 24. до 26. сеп тем бра 
свој 14. кон грес, на ко ме су су ми ра ни ре зул та ти у 
гра ђе вин ском кон струк тер ству на про сто ру Ср би је, 
али и знат но ши ре, по себ но од Сим по зи ју ма ДГКС 
2012. до да нас. Овај скуп је ис ко ри шћен и за одр-
жа ва ње Ше сте ре дов не Скуп шти не ДГКС на ко јој 
је иза бран но ви пред сед ник и Пред сед ни штво, али 
и за до де лу нај зна чај них при зна ња ко је до де љу је 
Дру штво гра ђе вин ских кон струк те ра Ср би је – На-
гра да за жи вот но де ло, По ве ља за нај бо ље на уч но 
оства ре ње у гра ђе вин ском кон струк тер ству Ср би је 
у 2012. и 2013. го ди ни и По ве ља за нај бо ље струч но 
оства ре ње у гра ђе вин ском кон струк тер ству Ср би-
је у 2012. и 2013. го ди ни. 

Скуп у Но вом Са ду оку пио је ви ше од 200 уче сни ка 
и на ко ме је пре зен ти ра но се дам де се так ра до ва/са оп-
ште ња. 

Проф. др Ђор ђе Ла ђи но вић, ре дов ни про фе сор 
техничке механике и теорије конструкција на Техничком 
факултету Универзитета у Новом Саду, иза бран је за 
пред сед ни ка ДГКС у на ред не че ти ри го ди не. 

При зна ње за жи вот но де ло у гра ђе вин ском кон-
струк тер ству Ср би је је до де ље но: проф. др Ше ри-

фу Ду ни ци, дипл.инж.грађ. (Охрид, 1949.), ре дов ном 
про фе со ру Гра ђе вин ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, ко ји је је дин стве на ства ра лач ка лич ност у 
исто ри ји на шег кон струк тер ства. У сво јој до са да 44 
го ди не ду гој ка ри је ри (а још увек је у пу ној ак тив но-
сти!), по крио је огро ман ди ја па зон обла сти – од на-
уч ног и пе да го шког ра да на Уни вер зи те ту, пре ко пи-
са ња књи га и чла на ка и ра чу нар ских про гра ма, до 
про јек тант ског ра да ин же ње ра-кон струк то ра обје ка та 
из у зет них ка рак те ри сти ка. Не ки од из ве де них обје-
ка та проф. Ду ни це спа да ју у нај знач ни ја оства ре ња  
на шег кон струк тер ства уоп ште.

По ве ље за нај бо ље на уч но оства ре ње у гра ђе вин-
ском кон струк тер ству Ср би је у 2012. и 2013. го ди ни до-
де ље не се дво ји ци до це на та Гра ђе вин ског фа кул те та 

Уни вер зи те та у Бе о гра ду, за 
два по себ на ра да – док тор-
ске ди сер та ци је: др Ми ла ну 
Спре ми ћу, дипл.инж.грађ. – 
„По на ша ње гру пе ела стич-
них мо жда ни ка код спрег-
ну тих но са ча од че ли ка и 
бе то на“ и др Ива ну Иг ња то-
ви ћу за „Гра нич на но си вост 
ар ми ра но бе тон ских гред-
них но са ча од бе то на са ре-
ци кли ра ним агре га том.

По ве ља за нај бо ље струч-
но оства ре ње у гра ђе вин-
ском кон струк тер ству Ср би је 
у 2012. и 2013. го ди ни је до де-

ље на аутор ском ти му са ста вље ном од тро ји це ди пло ми-
ра них ин же ње ра гра ђе ви нар ства: Ду шко Бо бе ра, Го ран 
Та дић и Зо ран Лу ко вић за „На ста ја ње и раз ра да идеј ног 
ре ше ња и гра ђе ње рас клоп ног мо ста „Порт Ми ле на“. На-
гра ђе ни тим је за по слен у ком па ни ји „ДБ Ин же ње ринг“ 
из Бе о гра да, у ста ту су во де ћих про јек та на та.

На Кон гре су су, као и ра ни је, ис так ну то ме сто за у зе-
ле ак ту ел не и са вре ме не те ме гра ђе вин ског кон струк-
тер ства: Те о риј ска и екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња 
по на ша ња кон струк ци ја, раз ли чи тих ма те ри ја ла, на-
ме не и усло ва сре ди не; Про јек то ва ње, из во ђе ње, одр-
жа ва ње и ре ха би ли та ци ја ар ми ра но бе тон ских, прет-
ход но на прег ну тих, ме тал них, др ве них, спрег ну тих 
и зи да них кон струк ци ја. Са вре ме не тен ден ци је; Тех-
нич ка ре гу ла ти ва – Евро ко до ви за кон струк ци је, пра-
те ћи Европ ски стан дар ди и хар мо ни за ци ја са њи ма 
на ших тех нич ких про пи са из обла сти гра ђе вин ског 
кон струк тер ства; Зе мљо тре сно ин же њер ство; Ге о тех-
нич ко ин же њер ство; Упра вља ње про јек ти ма и ор га-
ни за ци ја гра ђе вин ских ра до ва; Трај ност кон струк ци ја; 
Кон струк ци је из ло же не по жа ру; Еко ло ги ја у гра ђе ви-
нар ству. На рав но, по ред „ак ту ел них гра ђе вин ских те-
ма“ на ја вље них још по чет ком го ди не, на 14. кон гре су 
би ле су по кре ну те и мно ге дру ге, не са мо оне ко је су 
ди рект но ве за не за гра ђе вин ско кон струк тер ство већ 
и до дир не, срод не обла сти. 

Сло бо дан Ку јун џић

Ђор ђе Ла ђи но вић
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Радован Радовић

„Управ ни од бор је ве о ма се ри о зно ана ли зи рао обе 
стра не бу џе та, при ход ну и рас ход ну, и јед но гла сно за-
кљу чио да је нео п ход но да се из вр ши ре ба ланс, на тај 
на чин што ће Фи нан сиј ски план 2014. ко ри го ва ти за 
јед ну де се ти ну – на ни же, од но сно, ума ње њем од 23,1 
ми ли о на ди на ра“, ка же Ми ло ван Гла во њић, пред сед-
ник Ко мо ре. „Глав ни раз лог за сма њи ва ње бу џе та су 
при хо ди ко ји ни су при ку пље ни у пла ни ра ним окви-
ри ма. Ло ше про јек то ва ни при лив сред ста ва, пре све га, 
се од но си на при ход од ор га ни зо ва ња струч них ис пи та 
и до не кле од „оста лих при хо да“. Тренд сма ње ња бро ја 
при ја вље них ин же ње ра за по ла га ње струч них ис пи та 
у кон ти ну и ра ном је па ду, по след ње две-три го ди не, с 
тим што је ово го ди шњи не до ста так кан ди да та дра ма-
тич но опао – го то во за по ло ви ну. Од но сно, од пла ни-
ра ног при хо да из ових ак тив но сти од 45.000.000 ди на-
ра, је два да ће пре ба ци ти 50 про це на та. Ова кво „ста ње 
ства ри“ де ко ди рам као алар ман тан не до ста так по сла, 
јер мла ди ко ји за вр ша ва ју фа кул те те, не ма ју где да 
се за по сле, јер за по ла га ње струч ног ис пи та по тре бан 
им је стаж од нај ма ње три го ди не. Иако, це на при пре-
ме и по ла га ња струч них ис пи та ни је на ро чи то ви со ка 
(30.000 ди на ра), али, про блем је што мла ди не ма ју где 
да ра де, где да стек ну прак су. Ка да је реч о „оста лим 
при хо ди ма“, тај пад не ће би ти то ли ко дра ма ти чан, али 
је си гур но да ће би ти бар за ми ли он, ми ли он ипо ди-
на ра ма њи од пла ни ра них 5,5 ми ли о на ди на ра“.

Под се ћа ња ра ди, Фи нан сиј ским пла ном 2014. би ло 
је про јек то ва но да се од чла на ри не ин ка си ра – 136, од 
на кна да за из да ва ње ли цен ци – 20, од из да ва ња пе-
ча та – че ти ри, од ка ма та – 2,5, струч них ис пи та – 45 
и оста лих при хо да – 5,5 ми ли о на ди на ра. Укуп но – 
213.000.000 ди на ра. План рас хо да био је ди мен зи о ни-
сан та ко да се оства ри ми ни мал ни про фит од 280.000 
ди на ра, од но сно да се од оства ре них при хо да по тро-
ши 212,78 ми ли о на ди на ра. 

„С об зи ром да од при хо да за „из да ва ње ли цен ци и 
пе ча та“ Ко мо ри не оста је ни шта (ми смо са мо сер вис 
ко ји ор га ни зу је штам па ње ли цен ци и из ра ду пе ча та), 
прак тич но наш је ди ни ре а лан при ход је од чла на ри не 
ко ја је 7.500 ди на ра ко ја, уз гред бу ди ре че но, ни је по-

ве ћа ва на по ла де це ни је“, ка же пред сед ник Гла во њић. 
„Ура ђе не ана ли зе по ка зу ју да ће при ход од чла на ри не 
би ти на про шло го ди шњем ни воу, а то је око 136 ми ли-
о на ди на ра, па смо пре ма тој чи ње ни ци и ди мен зи о-
ни са ли тро ше ње сред ста ва до кра ја го ди не. Од но сно, 
ни јед ну став ку ни смо по ве ћа ва ли, али ни смо ни уки-
да ли би ло ко ју ак тив ност и ак ци ју из Про гра ма ра да 
Ко мо ре, од но сно, про гра ма ра да све че ти ри ма тич не 
сек ци је и осам ре ги о нал них цен та ра. Пом но смо ана-
ли зи ра ли „ма те ри јал не тро шко ве по сло ва ња ИКС“ и 
на тој по зи ци ји пред ви ђа мо уште де оних 10 од сто или 
не што ви ше од 23 ми ли о на ди на ра“.

Иако ре ба ланс бу џе та ни је на зна чио по себ на сред-
ства (ни су из дво је на по себ на сред ства), ипак је УО 
ИКС до нео јед но гла сну од лу ку да се до де ли На гра да 
за жи вот но де ло 2014. Та ко ће ово, нај ви ше при зна ње 
Ко мо ре, има ти не пре ки ну ти кон ти ну и тет – до де ли-
ће се осми пут за ре дом. Из гле да да је УО ИКС имао 
на уму ону кон ста та ци ју да ла у ре а ти овог при зна ња 
ви ше зна че Ко мо ри, да ју јој ве ћи диг ни тет, не го што 
на гра да њи ма вра ћа, с об зи ром да су сви до јед ног 
до са да би ли на уч ни ци и ства ра о ци не у пи та не ре пу-
та ци је. На гра ду за жи вот но де ло до са да су до би ли: 
ака де ми ци СА НУ – Ни ко ла Хај дин, Ђор ђе Зло ко вић, 
Бра ни слав Ми тро вић, Пе тар Ми ља нић, уни вер зи тет-
ски про фе со ри Гој ко Не на дић и Бо жи дар Пе тро вић и 
Бран ко Бо јо вић, ар хи тек та свет ског гла са.

„Тач но је да ни смо ак цеп ти ра ли сред ства за На гра-
ду за жи вот но де ло, али ће мо се по тру ди ти да на ђе мо 
сна ге и сред ста ва да та ле па тра ди ци ја не бу де пре ки-
ну та“, ре као је Ми ло ван Гла во њић, пред сед ник Ко мо-
ре. „На рав но, на ста ви ће мо и са до де лом оста лих Ко-
мо ри них на гра да – за из у зет не ре зул та те на по чет ку 
ка ри је ре, од но сно, го ди шње на гра де за зна чај на оства-
ре ња на ших чла но ва и ши ре, на дам се, већ у иду ћој 
2015. го ди ни. Та ко ђе смо јед но гла сно до не ли још јед ну 
од лу ку – да План ра да и Фи нан сиј ски план за 2015. го-
ди ну усво ји мо већ кра јем но вем бра ме се ца, а не као 
до са да пред сам ис тек го ди не. Све над ле жне слу жбе 
Ко мо ре ин тен зив но на то ме ра де од по след ње де ка да 
сеп тем бра, та ко да ве ру јем да ће мо пред лог пла но ва 
за 2015. го ди ну бла го вре ме но при пре ми ти за ре дов но 
за се да ње Скуп шти не на ко јој ће би ти и усво је ни“.   ■

Буџет ребалансом 
смањен за 10 одсто

На последњој, 19. овогодишњој седници Управног одбора ИКС, одржаној 19. септембра, најваж
нија тачка Дневног реда била је – ребаланс буџета Коморе за 2014. годину. Одмах да кажемо 
да је пројектовани Финансијски план 2014. усвојен на седници Скупштине одржаној крајем 
децембра 2013. године – умањен за 10 процената. И поред свих тешкоћа у пословању, ипак ће 
бити додељено највеће Коморино признање – „Награда за животно дело 2014“
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Радош О. Драгутиновић 

Не и мар Зо ран Пе тро вић био је 
(и још увек је) је дан од нај ви-
ше ран ги ра них гра ди те ља на 
мо сту Зе мун – Бор ча, што је и 
по вод да га чла но ви ма Ин же-
њер ске ко мо ре Ср би је пред ста-
ви мо. Али пре не го што од го-
во ри на де се так пи та ња, као 
увод, не ко ли ко нај ва жни јих 
по да та ка о про јек ту „Мост Зе-
мун – Бор ча са при ступ ним са-
о бра ћај ни ца ма“.

Је дан од основ них не до ста та ка 
са о бра ћај не мре же Бе о гра да је не-
по сто ја ње од го ва ра ју ћих ал тер на-
тив них ве за за ме ђу соб но по ве зи-
ва ње раз ли чи тих пут них пра ва ца, 
као и не до во љан број мо сто ва. Ге-
не рал ним пла ном Бе о гра да пред-
ви ђен је мост пре ко Ду на ва на 
по зи ци ји Зе мун-Бор ча у окви ру 
са о бра ћај ни це Се вер на тан ген та. 
Мост Бор ча-Зе мун са са о бра ћај-
ни цом Се вер на тан ген та тре ба да 
омо гу ћи бо љу ди стри бу ци ју тран-
зит ног и из вор но-циљ ног са о бра-
ћа ја на ши рем под руч ју гра да чи ме 
ће се ство ри ти усло ви за рас те ре ће-
ње са о бра ћај не мре же цен трал ног 
под руч ја. На овај на чин ства ра ју се 
и усло ви да се из град њом град ске 
ма ги страл не са о бра ћај ни це на ле-
вој оба ли Ду на ва обез бе де усло ви 
за раз вој овог под руч ја гра да и на 
тај на чин ста ви у функ ци ју град ско 
гра ђе вин ско зе мљи ште. 

Ка мен те ме љац за мост Зе мун – 
Бор ча са при ступ ним са о бра ћај ни-

ца ма по ста вљен је 15. ју ла 2010. го-
ди не са ро ком за вр шет ка до кра ја 
2014. го ди не. Ра до ви на са мом мо-
сту по че ли су ок то бра 2011. и са да 
је са свим из ве сно да ће мост Зе-
мун – Бор ча би ти пу штен у са о бра-
ћај 27. де цем бра ове го ди не, а сви 
при ступ ни пу те ви до 15. сеп тем бра 
2015. го ди не.

Укуп на ду жи на са о бра ћај ни це 
из но си 21,2 ки ло ме та ра, при че-
му је ду жи на мо ста пре ко Ду на-
ва 1.481,8 ме та ра. Укуп на по вр ши-
на тра се на кон струк ци ји је 44.000 
квм (ква драт них ме та ра), де о ни це 
на зе мљи су 571.000 квм, док је сам 
мост по вр ши не 41.350 квм. Ин ве-
сти ци о на вред ност мо ста са при-
ступ ним са о бра ћај ни ца ма је око 
260 ми ли о на до ла ра, а од тог из-
но са 85 од сто кре ди ти ра ки не ска 
Екс им бан ка, док пре о ста лих 15 
од сто обез бе ђу ју др жа ва Ср би ја и 
Град Бе о град.

При во ди се кра ју из град ња мо
ста Зе мунБор ча – ко ли ко је би
ло по треб но вре ме на да пре ђе
те пут од „стар та до ци ља“?
Из град ња мо ста Зе мун-Бор ча по-

че ла је у ок то бру 2011. го ди не, а ка-
ко са да ства ри сто је, тре ба ло би да 
бу де за вр шен до кра ја 2014. го ди-
не, ка ко је и ди на мич ким пла ном 
пред ви ђе но. У 2011. го ди ни гра ди ли 
смо при вре ме ни че лич ни мост и 
по че ли са бу ше ним ши по ви ма на 
су вом (бор чан ска стра на). На ред не, 
2012. го ди не на ста вље на је из град-
ња при вре ме ног мо ста као и бе то-
ни ра ње ши по ва, град ња на глав них 

гре да, сту бо ва и гла ва сту бо ва у во-
ди са по себ но гра ђе них плат фор-
ми. Та ко ђе, па ра лел но град ња свих 
еле ме на та сту бо ва на су вом (бор-
чан ска стра на). Кра јем 2012. го ди-
не по че так град ње мо ста ме то дом 
MSS (Mo va ble Scaf ol ding System), 
као и по че так мон та же „I“ но са ча-
гре да (по след њи сег мент MSS-a 
ура ђен 12. ју ла 2014.). Про шле го-
ди не, 2013. у ма ју ме се цу при ме-
њен је и ме тод/по сту пак гра ђе ња 
– си стем урав но те же них кон зо ла. 
Зад њи сег мент из ве ден тим си сте-
мом је ура ђен 21. ја ну а ра 2014. Мост 
би тре бао да се „пу сти у про мет“ 
све ча ним отва ра њем 27. де цем бра 
2014. Са свим је си гур но да ће мо у 
то ме и ус пе ти.

Ма ло ста ти сти ке, или, ко ли
ко је угра ђе но ма те ри ја ла (и 
ко јих) у мост? Али пре то га да 
нам от кри је те тај ну – по ком је 
про јек ту мост гра ђен? Пи там 
за то што је на па ноу са зе мун
ске стра не ста ја ла ани ма ци ја 
са ко сим за те га ма на сре ди ни 
ре ке (на нај ве ћем ра спо ну) а 
са да ка бло ва не ма 
Сам мост Зе мун – Бор ча ду га чак 

је 1.481,8 ме та ра и за ње го ву из град-
њу упо тре бље но је 103.000 куб них 
ме та ра бе то на (MB20, MB30, MB35 
i MB45), 1.800 то на ужа ди за пред-
на пре за ње, 63 то не DYWI DAG шип-
ки, 12.500 то на ар ма ту ре, док је за 
из ра ду по моћ ног мо ста и слич не 
по тре бе упо тре бље но око 300 то-
на че лич них про фи ла. Глав ни ра-
спон мо ста има 172 ме та ра и већ 

Мр арх. Зоран М. Петровић, дипл. грађ. инж. 
власник лиценци 310Ф39907 и 410Б86407

Српски мали змај

„Кинески инжењери са којима се свакодневно дружим и радим често ме у шали зову „Сервиа 
шјао лонг“ (како му и пише на шлему на кинеском) што значи „Српски мали змај“ – каже неимар 
Зоран Петровић – Петица, један од најважнијих стручњака на градилишту моста Земун – Борча
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је тре ћи ра спон у све ту из гра ђен 
ме то дом урав но те же них кон зо ла 
(Ba lan ced Can ti le ver), а у про јект-
ном за дат ку пред ви ђе ном ста тич-
ком си сте му. 

Да ли су на из град њи мо ста при
ме њи ва не мо дер не тех но ло ги је 
гра ђе ња (и ко је), од но сно, ма те
ри ја ли, од но сно, тех ни ка/опре
ма?
На рав но, на из град њи мо ста Зе-

мун – Бор ча при ме њи ва не су две 
мо дер ни је тех но ло ги је гра ђе ња, 
већ по ми ња ни „ме тод урав но те-
же них кон зо ла“, али и MSS me tod 

– ме то да по крет не опла те (Mo va ble 
Scaf ol ding System), као и две кла-
сич не – ме то дом „I“ прет ход но на-
прег ну тих бе тон ских но са ча и ли-
ве ње бе то на на ли цу ме ста. Је ди ни 
раз лог за при ме ну по след њег на-
чи на ра да (ли ве ње на ли цу ме ста) 
је сте не мо гућ ност при ла ска MSS-a 
на зе мун ској стра ни. 

Глав на кон струк ци ја мо ста се са-
сто ји од кон ти ну ал них сан ду ча-
стих но са ча од пред на прег ну тог 
бе то на, про мен љи ве ви си не, са ра-

спо ни ма 95+172+95 ме та ра, ра ђе на 
ме то дом урав но те же них кон зо ла 
(Ba lan ced Can ti le ver Met hod). Гор-
њи строј је про јек то ван као две не-
за ви сне мо стов ске кон струк ци је за 
раз ли чи те сме ро ве. Сту бо ви глав-
не кон струк ци је су фор ми ра ни као 
ма сив ни, од но сно као ар ми ра но бе-
тон ска плат на. Фун ди ра ње сту бо ва 
је из ве де но на ши по ви ма. При ла-
зна кон струк ци ја на де сној оба ли 
(зе мун ска стра на) је са ста вље на од 
кон ти ну ал них сан ду ча стих но са-
ча (кон стант не ви си не) од пред на-
прег ну тог бе то на и има два ра спо-
на од по 48,40 ме та ра. 

Инун да ци о на кон струк ци ја (пла-
жни део) на ле вој оба ли (бор чан ска 
стра на) се са сто ји од кон ти ну ал них 
сан ду ча стих но са ча (кон стант не 
ви си не) од пред на прег ну тог бе то-
на, укуп не ду жи не 726 ме та ра (3x5 
по ља од по 48,40 ме та ра) ра ђе них 
ме то дом MSS (Mo va ble Scaf ol ding 
System). При ла зна кон струк ци ја 
на бор чан ској стра ни са ста вље на 
је од мон та жних гре да и ко ло во-
зне пло че ли ве не на ли цу ме ста, са 
укуп ном ду жи ном од 300 ме та ра. 

Са сва ке стра не мо ста по сто ји пе-
шач ка и би ци кли стич ка ста за. 

Мост ће би ти осве тљен це лом ду-
жи ном. Ка да је реч о ши по ви ма, нај-
ду бљи су ду жи не 41 ме та ра, ис под 
на глав них гре да сту бо ва но са ча ра-
спо на 172 ме та ра и има ју преч ник 
од два ме тра. Има их по 26 ис под 
по ме ну та два сту ба глав ног ра спо-
на. За оне ко ји во ле број ке укуп на 
ду жи на свих ши по ва ис под сту бо ва 
је бли зу 10 ки ло ме та ра (тач но 9.975 
ме та ра). Кад по ми њем глав ни ра-
спон (175 ме та ра) са два боч на од по 
95 ме та ра, ра ђен је „ме то дом урав-
но те же них кон зо ла“ (Ba lan ced Can-

ti le ver Met hod). Са ма ме то да, украт-
ко са сто ји се у то ме да се си мул та но 
са сва ког сту ба у сре ди ни кре ће ка 
крај њим сту бо ви ма (у овом слу ча ју 
са сту бо ва че ти ри и пет – је дан ка 
дру гом и ка сту бо ви ма три и шест). 
То је за и ста им по зант но јер из гле да 
као да су се два не за ви сна мо ста су-
сре ла у ва зду ху. Да па ра фра зи рам 
Иву Ан дри ћа, ко ји у књи зи „Мост 
на Же пи“ упо ре ђу је те ме па ра бо ле 
мо ста као да су се два мла за во де 
су сре ла у ва зду ху.

Мислим да смо се врло добро уклопили у начин рада колега из Кине, нисмо заостајали у марљивости, 
наравно, не мислим само на себе већ на све „некинезе“, односно, раднике из Србије
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При ли ком бе то ни ра ња са зе мун-
ске стра не, где се на ла зио стуб че-
ти ри, ко ри сти ли смо ве о ма ја ке 
ста бил не пум пе, ко је су „те ра ле“ 
бе тон пре ко 300 ме та ра да ле ко, јер 
ни је мо гло мик се ри ма да се при ђе 
на при вре ме ни мост због не при-
сту пач но сти оба ле. Са бор чан ске 
стра не је би ло мно го лак ше бе то-
ни ра ти, јер је мо гло да се при ђе 
скроз до сту ба пет, пре ко при вре-
ме ног че лич ног мо ста.

 
Ка жу да су Ки не зи из у зет но рад
ни и вред ни, ка ко сте се при ла
го ди ли (не са мо ви лич но не го 
и дру ги на ши за по сле ни), је сте 
ли мо гли да им па ри ра те?
Ми слим да смо се вр ло до бро 

укло пи ли у на чин ра да ко ле га из 
Ки не, а то зна чи да ни смо за о ста-
ја ли у мар љи во сти, ми слим и на 
се бе и на дру ге рад ни ке „не ки не-
зе“, од но сно Ср бе. 

Ја сам кон крет но, про гла шен нај-
бо љим рад ни ком фир ме пр ве го-
ди не град ње.

 Мо рам при зна ти да ми је као 
ше фу гра ди ли шта и од го вор ном 
из во ђа чу по себ но би ло дра го што 
рад ни ци из вр ша ва ју за дат ке без 
по го во ра, а иза њих оста је учи нак 
нај ви шег ква ли те та. Не знам да ли 
зна те, али рад ни ци из Ки не то ком 
ра да пи ју са мо чај. И то сва ки има 
по себ ну „опре му“ за пра вље ње ча-
ја и ко ри сте осу ше но би ље, а ни-
ка ко ин стант ча је ве/ке си це. Ки не-
ске ко ле ге ин же ње ри су ра ди ли на 
мно гим про јек ти ма, ка ко у сво јој 
зе мљи (Ки ни) та ко и у пре ко че тр-
де сет зе ма ља Ази је, Афри ке, а од 
не дав но и у Евро пи (Ср би ја „про-
би ла лед“ у Евро пи).

Ина че, CRBC је огра нак CCCC ко-
ји гра ди пу те ве и мо сто ве. Та ко ђе, 
CCCC има и огран ке ко ји гра де лу-
ке, аеро дро ме, ту не ле, хи дро е лек-
тра не.

 Из раз го во ра са ко ле га ма из Ки-
не ко ји ра де на про јек ту „Мост Зе-
мун-Бор ча“, код њих на сту ди ја ма, 
по ред те о риј ског де ла, до ста па-
жње се по кла ња то ме ка ко се то све 
из во ди у прак си, та ко да се свр ше-
ни сту дент од мах по до би ја њу ди-
пло ме вр ло ла ко укла па на гра ди-
ли шту. На рав но, прет ход но, ула зно 

зна ње, ко је су сте кли на сту ди ја ма, 
мо ра ју да има ју. Би ло је, на при мер, 
вр ло ин те ре сант но кад сам код ко-
ле ге са ко јим де лим кан це ла ри ју 
ви део књи гу из пред ме та Ста ти-
ка кон струк ци ја (ле по сто је по ред 

сва ког цр те жа озна ке ко је сам ко-
ри стио у окви ру пред ме та Ста ти ка 
кон струк ци ја 2 – Озна ке тач не ме-
то де де фор ма ци је, је ди но је про-
прат ни текст на ки не ском – е, то 
на рав но, ни шта ни сам раз у мео).

две не и мар ске ге не ра ци је 
– отац Пи га – син Пе ти ца

Зо ран Пе тро вић – Пе ти ца, ро ђен је у Бе о гра ду 1958. го ди не. Основ ну 
шко лу, гим на зи ју и Гра ђе вин ски фа кул тет, од сек бе тон ских кон
струк ци ја, за вр шио у Бе о гра ду. Ма ги стри рао на Ар хи тек тон ском 
фа кул те ту БУ „на љу ска ма“ – код проф. др Ми ла на Гли ши ћа, под 
чи јим мен тор ством тре нут но ра ди док тор ску ди сцер та ци ју. Био је 
и про фе сор у Гра ђе вин ској тех нич кој шко ли у Бе о гра ду и ту пре
да вао на ста тич кој гру пи пред ме та, јед но вре ме ра дио у фир ми 
„Ко лу ба ра гра ђе ви нар“ – Ла за ре вац, за тим у фа бри ци мон та жних 
АБ еле ме на та у Бе о чи ну, као шеф гра ди ли шта на из град њи екс
клу зив не ви ле на Јал тиКрим за ита ли јан ску фир му „Сyнтхе сис 

Ен ги не е ринг“ из Ми ла на, али и као спољ ни 
са рад ник не ко ли ко до ма ћих и стра них фир
ми. Го во ри ен гле ски, ита ли јан ски, не мач ки 
и ру ски је зик. Оже њен Алек сан дром, док
то ром фар ма це ут ских на у ка са ко јом има 
дво је де це – ћер ку Јо ва ну, од ове го ди не сту
дент ки ња ар хи тек ту ре, и си на Ни ко лу, гим
на зи јал ца.
Зо ран је дру га не и мар ска ге не ра ци ја Пе тро
ви ћа. Отац Ми ли вој, зва ни Пи га (Ки кин да 
1925. – Бе о град 2003.) био је ле ген да срп ског 
и ју го сло вен ског гра ђе ви нар ства. За вр шио 
бе о град ски гра ђе вин ски фа кул тет (ди пло
ми рао на мо сто ви ма код про фе со ра Ми
ја та Тро ја но ви ћа), спе ци ја ли зи рао у Ри му 
(1957). По сле спе ци ја ли за ци је, ра ди на про
јек ту бло ка за ме ђу спрат ну град њу  у „То зи 
Мар ко вић“. Аутор  је чу ве ног бло ка „ТМ3а“ 
и „ТМ5“, и још не ко ли ко чи ја је фор ма иста 
али са раз ли чи тим ви си на ма бло ка. Од бло
ка „ТМ5“ је и да ле ке 1961. го ди не (на пр вом 
Ме ђу на род ном сај му гра ђе ви нар ства у Бе о
гра ду) из ве ден лук ра спо на 50 ме та ра, што је 
до да на да на шњег нео бо рен свет ски ре корд 
из ве ден од ошу пље них опе кар ских еле ме

на та. Отац Пи га је ра дио у ИГМ „То зи Мар ко вић“ Ки кин да, Ју го сло
вен ском гра ђе вин ском цен тру (ЈГЦ), Би роу за гра ђе ви нар ство и Ин
тер про јек ту (све фир ме из Бе о гра да). У свом рад ном ве ку на пи сао је 
до ста ли те ра ту ре ве за не за ме ђу спрат не кон струк ци је, про јек то вао 
је мно ге стам бе не објек те, ин ду стриј ске бе тон ске и че лич не ха ле, 
про из вод не по го не за гра ђе вин ске ма те ри ја ле као и ту нел ске пе ћи 
на те ри то ри ји це ле бив ше Ју го сла ви је, де лом у Ита ли ји, Не мач кој и 
Аустри ји. Во лео је да ци ти ра чу ве ног про јек тан та Ла ва Во рон цо ва 
(ра дио у ЕxЈу го сла ви ји као про јек тант ви со ких дим ња ка) кад је у 
пи та њу де фи ни ци ја ин же ње ра: „То је осо ба ко ја мо же да на пра ви 
не што за бан ку, што сва ка бу да ла мо же за две бан ке!“

Миливоје 
Птеровић – Пига

Зоран М. Петровић – 
Петица
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Ка да је би ло нај те же на гра ди
ли шту? На ве ди те не ки/не ко ли
ко при ме ра и ка ко сте их пре
ва зи шли.
Све што је би ло те шко до бро об у-

че ни и при пре мље ни рад ни ци су 
без про бле ма пре бро ди ли, а гле да-
ју ћи из мог угла, ше фа гра ди ли шта, 
од но сно, од го вор ног из во ђа ча ра-
до ва, ге не рал но је био про блем рад 
у Ду на ву и по ста вља ње ши по ва ис-
под ње го вог дна. Ме ђу тим, за мо је 
ко ле ге из Ки не ко ји има ју ис ку ства 
са из град њом мо сто ва и у мо ру и 
у ре ка ма, ни то ни је пред ста вља ло 
го то во ни ка кав про блем.

 
Ка да сте се за по сли ли „код Ки
не за“, да та ко ко ло кви јал но ка
жем, да ли сте по ма ло стре пе ли 
да ли ће те ус пе ти да од го во ри те 
свим за да ци ма и иза зо ви ма?
Мо рам ма ло оп шир ни је/де таљ-

ни је да опи шем сво је за по шља ва-
ње у CRBC-у.

Пр ви пут сам се срео са љу ди ма 
из CRBC ком па ни је 2010. го ди не. Та-
да сам ра дио у јед ној вој во ђан ској 
фир ми за про из вод њу ар ми ра но-
бе тон ских еле ме на та, ко ја је има-
ла и по гон/је ди ни цу за про из вод њу 
и ис по ру ку бе то на по по руџ би ни 
(као што су ра ди ли Ла фарж, Некс 
и мно ге дру ге гра ђе вин ске фир-
ме) и ко ја је би ла „у игри“ да ис по-
ру чу је бе тон за мост Зе мун-Бор ча. 
Са ста ли смо се у Ин тер кон ти ју, а у 
ки не ској де ле га ци ји био је и са да-
шњи про јект ме на џер. Ни смо до би-
ли по сао – ис по ру ку бе то на за мост 
(до био га је Ла фарж), а ја сам на-
пу стио ту вој во ђан ку фир му и за-
по слио се у Ко лу ба ра гра ђе ви на ру 
из Ла за рев ца, фир ми у ко јој сам и 
ра ни је ра дио. 

У јед ном тре нут ку Ки не зи су ме 
по зва ли (на оном су сре ту у Ин тер-
кон ти нен та лу сви смо им оста ви-
ли ви зит кар те) и пи та ли да ли бих 
хтео да ра дим за њих. Ка да сам то 
чуо са мо што ни сам ис пу стио слу-
ша ли цу. За и ста сам се из не на дио 
по зи ву. А тек је сле ди ло пра во из-
не на ђе ње. Ка да сам до шао у CRBC 
на пот пис уго во ра, пре ци зи ра ли су 
и ре кли – „ко ле га Пе тро ви ћу, Ви ће-
те би ти глав ни ин же њер, а то зна чи 
– шеф гра ди ли шта, од но сно, од го-

вор ни из во ђач ра до ва“. Та ко од по-
чет ка ра до ва пи ше на оној жу тој 
та бли ис пред гра ди ли шта – Зо ран 
Пе тро вић, од го вор ни из во ђач, ли-
цен ца број 410B86407. Уз то, пот пи-
су јем се и као од го вор ни про јек-
тант на све из ме не про јек та – на 
де та ље ко је су учи ње ни у то ку град-
ње на про јек ту мо ста, пот пи су јем 
и све тех но ло ги је из во ђе ња ра до ва 
по зи ци ја на мо сту, као и про јек те 
из ве де ног ста ња. Од по чет ка ра да 
на мо сту је ди ни сам Ср бин у Сек-
то ру за из град њу мо ста. Све оста ле 
ко ле ге из Ср би је ко је су ан га жо ва-
не у CRBC су или у оде ље њу за пу-
те ве, или за кон тро лу и обез бе ђе ње 
ква ли те та.

Ка да сам по чео да ра дим на про-
јек ту Мост Зе мун – Бор ча, осе ћао 
сам се као што се ве ро ват но осе-
ћао Но вак Ђо ко вић по сле осва ја ња 
Вимблдо на и за у зи ма ња по зи ци је 
бр. 1 на АТП ли сти. 

На рав но да сам имао тре му ка да 
сам сти гао на гра ди ли ште, јер су ме 
ода бра ли као пр вог Евро пља ни на 
ко ји ће би ти шеф гра ди ли ша и од-
го вор ни из во ђач ра до ва за CCCC из 
Пе кин га (Chi na Com mu ni ca ti ons and 
Con struc tion Com pany Be i jing) јед ну 
од нај ве ћих гра ђе вин ских ком па-
ни ја на све ту, по што је мо ја са да-
шња фир ма CRBC, „ћер ка фир ма“ 
CCCC-a. Ме ђу тим, тре ма је про шла 
већ по сле пр вог рад ног да на на гра-
ди ли шту, по што сам „из пр ве“ ус по-
ста вио од ли чан кон такт са љу ди ма 
око ме не, од но сно, ки не ским ко ле-
га ма, од ин же ње ра до рад ни ка.

 
Ра де ћи са струч ња ци ма из Ки
не мо гли сте да упо ре ђу је те сво
ја и њи хо ва струч на зна ња, ве
шти не, ком пе тен ци је. Па, има 
ли раз ли ке?
Ми слим да смо ов де код нас, у 

Ср би ји, као гра ђе вин ски ин же ње-
ри ве о ма до бро те о риј ски „пот ко-
ва ни“. Ме ђу тим, већ ду ги низ го ди-
на ни смо гра ди ли мо сто ве ве ћих 
ра спо на (на рав но, осим мо ста на 
Ади), ни смо ни мо гли да при ме ни-
мо зна ња ко ја има мо, до ду ше, са-
мо те о риј ска. У мом слу ча ју у хо ду 
сам се укла пао, учио но ве ства ри, 
та ко да је све бес пре кор но функ-
ци о ни са ло.

Ко ли ко је би ло ан га жо ва но на
ших (ИКС ли цен ци ра них) ин
же ње ра на про јек ту/мо сту?
Ако ме се ћа ње до бро слу жи, ми-

слим да је на са мом мо сту ра ди ло 
че тво ро ди пло ми ра них ин же ње ра, 
гра ђе ви на ца, док је на на из град њи 
при ла зних са о бра ћај ни ца би ло ан-
га жо ва но (или је још увек) пе то ро. 
Зна чи, укуп но де вет ли цен ци Ин-
же њер ске ко мо ре Ср би је је „ра ди ло“ 
на про јек ту Мост Зе мун-Бор ча.

С об зи ром да је ЦРБЦ до био но
ве по сло ве у Ср би ји, али и у Цр
ној Го ри, оста је те ли и да ље у 
„њи хо вом ти му“?
Искре но се на дам да ћу и да ље 

оста ти у њи хо вом ти му. У пи та њу 
је тра са Ма те ше во – Смо ко вац, део 
та ко зва ног Ко ри до ра 11 на те ри то-
ри ји Цр не Го ре, и на тој тра си би 
би ло не ко ли ко ту не ла и не ко ли ко 
мо сто ва. Да тум по чет ка ра до ва још 
се не зна.

 
Ин же њер ска ко мо ра Ср би је на
пу ни ла је 11 го ди на по сто ја ња – 
ка ко Ви оце ње те и про це њу је те 
њен до са да шњи рад и по себ но 
ме сто у дру штву? 
Би ћу пот пу но отво рен и искрен – 

ма ло знам о ра ду Ин же њер ске ко-
мо ре Ср би је, осим да оку пља ве ли-
ки број ди пло ми ра них ин же ње ра 
ве за них за про јек то ва ње и из град-
њу гра ђе вин ских обје ка та и уре ђе-
ње про сто ра. Члан сам Ин же њер-
ске ко мо ре без ма ло осам го ди на, од 
2007. го ди не, али због ве ли ке за у зе-
то сти на гра ди ли шти ма у зе мљи и 
ино стран ству, ни сам имао вре ме на 
да се озбиљ ни је ан га жу јем у ње ном 
ра ду и да на тај на чин дам лич ни 
до при нос ње ном раз во ју. На дам се 
да ћу у бу дућ но сти и на „то ме по ра-
ди ти“. Ве ру јем да ће ме овај раз го-
вор мо ти ви са ти у том прав цу!

На кра ју мо рам и ово са по но сом 
да ка жем! Ки не ски ин же ње ри са 
ко ји ма се сва ко днев но дру жим и 
ра дим че сто ме у ша ли зо ву „Сер-
виа шјао лонг“ (ка ко му и пи ше 
на шле му на ки не ском) што зна-
чи „Срп ски ма ли змај“. И још бих 
до дао – “Дзаи ћи јао шанг ђјен ми-
јен“, што би на ки не ском зна чи ло: 
„Ви ди мо се на мо сту“.   ■
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Про шла је пр ва го ди на ка-
ко је на не ко, мно го бо ље ме-
сто, оти шао че твр ти ла у ре-
ат Нaграде за жи вот но де ло 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
– про фе сор Гој ко Не на дић. 
У не де љу 16. ав гу ста на гро-
бљу у Кум бо ру (Бо ка Ко тор-
ска/Цр на Го ра) по ро ди ца и 
при ја те љи да ли су му го ди-
шњи по мен. Та ко се жи вот-
ни круг по пу лар ног Шјо ра, 
не пре ва зи ђе ног мо стов џи је 
и че ли ча ра, јед ног од оних 
ве ли ких кон струк те ра ко ји 
ће оста ти упи сан злат ним 
сло ви ма у исто ри ји ју го сло-
вен ског гра ди тељ ства, по дру ги пут за тво рио у пре-
ле пој „не ве сти Ја дра на“ ка ко је о Бо ки пе вао Алек са 
Шан тић.

Гој ко Не на дић се ро дио у Кум бо ру 21. сеп тем бра 1924. 
го ди не у ко ме је и пре ми нуо 89 го ди на ка сни је – 24. 
ав гу ста 2013. го ди не. Основ ну шко лу је учио у род ном 
гра ди ћу, гим на зи ју у Ко то ру и Хер цег Но вом, а на Гра-
ђе вин ски фа кул тет у Бе о гра ду се упи сао 1945. где је 
ди пло ми рао у пр вој по ло ви ни 1952. го ди не.

Рад на и ства ра лач ка аван ту ра ве ли ког Шјо ра тра ја-
ла је, без ма ло, шест де це ни ја. Пр во за по сле ње му је 
би ло у Сла вон ском Бро ду (1954.), твор ни ца че лич них 
кон струк ци ја „Ђу ро Ђа ко вић“, а у пен зи ју је оти шао 
са пу них 75 го ди на (1999.) са Гра ђе вин ског фа кул те та 
у Под го ри ци. Је сте на ис те ку дру гог ми ле ни ју ма по-
стао пен зи о нер, али не и уми ро вље ник, по што је све 
до ко нач ног од ла ска био ан га жо ван као струч ни кон-
сул тант у ком па ни ји Моб тел у Бе о гра ду. Из ме ђу Сла-
вон ског Бро да 1954. и Бе о гра да/Кум бо ра 2013. го ди не 
ра дио је у још две фир ме (Пи о нир и Мо сто град ња), Ко-
ман ди рат ног ва зду хо плов ства и на три уни вер зи те та 
(Бе о град ском, Но во сад ском и Под го рич ком). 

Пре ма ње го вим про јек ти ма ре а ли зо ва но је ви ше од 
три де сет друм ских, же ле знич ких, пе шач ких мо сто ва 
и мо сто ва дру ге на ме не, а ура дио је и пре ко сто идеј-
них про је ка та за раз не вр сте мо сто ва. Нај зна чај ни ји 
про јек ти мо сто ва су пре ко ре ка – Ти се, Са ве код Ораш-
ја, Ибра код Ро жа ја. Сво јом ље по том по себ но се ис ти че 
мост пре ко аку му ла ци је „Га зи во де“ у Зу би ном По то ку. 
Ни шта ма њи до при нос Гој ка Не на ди ћа ни је у из град-

њи дру гих гра ђе вин ских 
обје ка та – ин ду стриј ских 
ха ла, брод ских на во за, ке со-
на и ће ли ја, во до тор ње ва и 
ан тен ских но са ча, кров них 
кон струк ци ја на хи по дро ми-
ма, хан га ри ма, спорт ским 
дво ра на ма, пли вач ким ба-
зе ни ма,.... Ево са мо не ко ли-
ко „би се ра“: че ти ри ха ле фа-
бри ке „Змај“ у Зе му ну (пре ко 
47.700 ква дра та), ви се ћа ске-
ла, 23 ме та ра из над тла (по-
вр ши не 6.000 ква дра та и 
те жи не 3.000 то на) за бе то-
ни ра ње при из град њи ВМА 
у Бе о гра ду, ан тен ски стуб од 

216 ме та ра у Кне же вим ви но гра ди ма, во до то рањ и но-
сач ан те не од 57 ме та ра у Ла го су-Ни ге ри ја, над град ња 
обје ка та Збер бан ке у Мо скви и Смо лен ску, објек ти на 
нафт ном тер ми на лу Ма тан зац на Ку би. 

Да је жи вот нај ве ћи ко ме ди јант, по твр ди ло се и у 
слу ча ју про фе со ра Не на ди ћа. На и ме, „жи вот на ду га“ 
јед ног мо стов џи је окон ча ла се јед ном мо стов ском ду-
гом – Ду нав ском и Но во сад ском, по што је то био по-
след њи ре а ли зо ва ни про је кат Гој ка Не на ди ћа 1999. го-
ди не. 

Иза про фе со ра Не на ди ћа остао је ду бок траг – на де-
се ти не про је ка та и из гра ђе них обје ка та, по нај ви ше у 
че ли ку, али и на сто ти не мла дих ин же ње ра кон струк-
ти ва ца ко ји су има ли сре ћу да струч на зна ња до би ју 
и у бу дућ ност пре не су од јед ног, за и ста, не по но вљи-
вог мај сто ра.

Го ди не 2010. про фе сор Гој ко Не на дић учи нио је ве-
ли ку част Ин же њер ској ко мо ри Ср би је при хва та ју-
ћи ње но нај ве ће при зна ње – На гра ду за жи вот но де-
ло. Та ко је по стао по то њи ве ли ким прет ход ни ци ма и 
вр шња ци ма – ака де ми ци ма Ни ко ли Хај ди ну, Ђор ђу 
Зло ко ви ћу и знат но мла ђем Бра ни сла ву Ми тро ви ћу. 
Освр ћу ћи се на вр хун ско Ко мо ри но при зна ња не за-
бо рав ни Шјор је ре као:

„Из у зет но ми је дра го што сам ово при зна ње до био 
од сво јих ко ле га, од бран ше и есна фа. На гра да ми је 
ва жна и за то што до ла зи у вре ме кад сам од лу чио да 
се по ву чем у „мир ни је во де“, та ко да сам са овим при-
зна њем у пот пу но сти за о кру жио свој жи вот ни опус“.

Сло бо дан Јо ва но вић

Професор Гојко Ненадић 1924 – 2013.

Признање које је заокружило 
животни опус
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Слободан Кујунџић

Колико је Комисија за перманентно усавршавање 
чланова Управног одбора Инжењерске коморе 
Србије била активна у протеклом периоду,  мај 
2013. – август 2014. године?
У про те клом пе ри о ду Ко ми си ја је одр жа ла девет 

сед ни ца, од но сно, по пра ви лу са ста ја ла се јед ном ме-
сеч но, при че му се ак тив но ко ри сти ла и елек трон ска 
ко му ни ка ци ја ко ја се успе шно ре а ли зу је уз ко ор ди на-
ци ју се кре та ра Ко ми си је. Сед ни це Ко ми си је 
за пер ма нент но уса вр ша ва ње одр жа не су: 
у 2013. го ди ни – 26. ју на (Пр ва кон сти ту тив-
на), 19. ју ла, 27. ав гу ста, 16. и 29. ок то бра,  а 
он да су усле ди ле сед ни це у овој го ди ни –  
ја ну а ра, фе бру а ра и мар та. 

Комисија је припремила и предала на 
усвајање Управном одбору ИКС – „Годишњи 
план перманентног професионалног усавр-
шавања чланова Коморе. На осно ву усво је ног 
пла на пра ти ре а ли за ци ју  пла ни ра них ак тив-
но сти и по по тре би вр ши нео п ход не из ме не, 
та ко ђе уз са гла сност Управ ног од бо ра. По ред 
то га, осим усво је них ак тив но сти из „ка лен да-
ра пре да ва ња“, про це њу је и до пун ске пред ло-
ге за одр жа ва ње пре да ва ња, кур се ва, три би-
на или струч них екс кур зи ја и пред ла же их за 
да љу ре а ли за ци ју. Ко ми си ја та ко ђе, са за по-
сле ни ма у ИКС-у уче ству је у ор га ни за ци ји свих ак тив-
но сти ве за них за пер ма нент но уса вр ша ва ње.

Јед на од зна чај них ак тив но сти Ко ми си је у про те-
клом пе ри о ду  је сва ка ко и рад на при пре ми Пред ло га 
на цр та пра вил ни ка о пер ма нент ном уса вр ша ва њу.

Кон ти ну и ра но про фе си о нал но уса вр ша ва ње ин
же ње ра по ста је оба ве за у ECEC, што оба ве зу је и 

Ин же њер ску ко мо ру Ср би је, с об зи ром да је чла
ни ца ове европ ске асо ци ја ци је. Ко је је ак ци је и 
ак тив но сти има ла до са да Ко ми си ја за пер ма
нент но уса вр ша ва ње УО ИКС?
У су бо ту, 15. фе бру а ра 2014. го ди не, у про сто ри ја ма 

Ин же њер ске ко мо ре Ср би је у Бе о гра ду, одр жан је пр ви 
са ста нак Рад не гру пе за им пле мен та ци ју Про фе си о-
нал ног уса вр ша ва ња чла но ва Ко мо ре, по пре по ру ци 
Европ ског са ве та ин же њер ских ко мо ра (ECEC). Про-
фе си о нал но уса вр ша ва ње ин же ње ра, ко је се спро во ди 

по пре по ру ци Европ ског са ве та ин же њер ских ко мо ра, 
има за циљ кон ти ну и ра но обра зо ва ње чла но ва ко мо-
ра ко је су чла ни це ECEC-а. Ин же ње ри ће кроз сти ца ње 
нај са вре ме ни јих зна ња, упо зна ва ња са са вре ме ним 
тех ни ка ма и ак ту ел ним од ред ба ма и ди рек ти ва ма, 
по ве ћа ти сво ју кон ку рет ност на до ма ћем, али и ино-
стра ним тр жи шти ма. Нај е ми нент ни ји струч ња ци 
из Евро пе ће спро во ди ти обу ке и пре да ва ња. При су-

Проф. др Ратко Салатић, председник Комисије 
за перманентно усавршавање

Континуираним учењем 
до већих компетенција 
и конкурентности

Једна од значајних активности Комисије за перманентно професионално усавршавање у про
теклом периоду је свакако и рад на припреми Предлога нацрта правилника о перманентном 
усавршавању

Ратко Салатић: Комисија има завидан квалитет рада који 
доликује једном посебном и специфичном телу Коморе
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ство на пре да ва њи ма ће би ти бо до ва но. Ови бо до ви 
ће у на ред ном пе ри о ду би ти еви ден ти ра ни у окви ру 
Европ ске про фе си о нал не кар ти це ко ја ће омо гу ћи ти 
сло бод но кре та ње, ан га жо ва ње и за по шља ва ње свих 
ин же ње ра, чла но ва ко мо ра ко је при па да ју Европ ском 
са ве ту ин же њер ских ко мо ра (ECEC) у ЕУ. 

Са стан ку су по ред пред сед ни ка рад не гру пе и пот-
пред сед ни ка Европ ског са ве та ин же њер ских ко мо ра 
(ECEC) проф. др Дра го сла ва Шу мар ца, при су ство ва-
ли и де ле га ти го то во свих ко мо ра чла ни ца ECEC-а: 
пот пред сед ник Европ ског са ве та ин же њер ских ко-
мо ра Хансјeрг Лец нер (Hansjörg HL. Let zner) из Ита-
ли јан ске ко мо ре, др Жељ ко Ву ке лић из Сло ве нач ке 
ко мо ре, др Ало ис Ма тер на из Че шке ко мо ре, др Ми-
ле Ди ми тров ски и Дим че Ата на сов ски из Ма ке дон-
ске ко мо ре, др Ду шко Лу чић из Цр но гор ске ко мо ре, 
Астрид На ге лер-Реjдлингер (Astrid Ha ge ler-Re i dlin-
ger) из Аустриј ске ко мо ре, др Миц хал Ми нар из Сло-
вач ке ко мо ре и др Сте фан Ки на рев из Бу гар ске ко мо-
ре. Са стан ку су при су ство ва ли и пред став ни ци GIZ-а 
(De utsche Ge sellschaft für In ter na ti o na le Zu sam me nar-
be it), ко ји ће у на ред ном пе ри о ду пру жа ти по др шку 
овом про гра му.

Комисију за израду правилника о перманентном 
усавршавању, којој сте били на челу, урадила је 
Нацрт правилника, а онда је УО ИКС позвао све 
чланове Коморе да дају своје предлоге како би 
се дошло до оптимално квалитетног документа. 
Какав је био одзив и каква су побољшања пред
ложена?
Пре све га На црт пра вил ни ка је ре зул тат тим ског 

ра да чла но ва Ко мо ре, ка ко у прет ход ном са зи ву та-
ко и у но вом. Од ред бе на цр та пра вил ни ка су се па-
жљи во при пре ма ле у ду жем вре мен ском пе ри о ду. У 
ви ше на вра та је текст пра вил ни ка упу ћен ма тич ним 
сек ци ја ма. До би јен је ве ли ки број су ге сти ја, пред ло га, 
кри ти ка, ка ко од ма тич них сек ци ја та ко и од оста лих 
ор га на Ко мо ре, као и од по је ди нач них чла но ва. Мо гу 
ре ћи да је ова кав прин цип ра да зна чај но уна пре дио 
ква ли тет пра вил ни ка.

Пред ло зи и су ге сти је су би ли ве о ма ра зно вр сни од 
кон цеп ту ал них до нај сит ни јих де та ља. Та ко ђе, од ре-
ђен број пред ло га ни је био у са гла сно сти са су шти ном 
уво ђе ња оба ве зног пер ма нент ног уса вр ша ва ња, што 
је ре зул тат нео ба ве ште но сти свих чла но ва Ко мо ре о 
овој ини ци ја ти ви. Та нео ба ве ште ност је си гур но про-
пуст са ме Ко ми си је, као и оста лих ор га на Ко мо ре.

Шта сма тра те нај ве ћим успе хом Ко ми си је у пе
ри о ду од кад сте јој на че лу?
Ми слим да је то по стиг ну та пре да ност, ан га жо ва-

ност и по хвал на ак тив ност свих чла но ва Ко ми си је. Ус-
по ста вље на је пер ма нент на ак тив ност Ко ми си је ко ја 
има за ви дан ква ли тет ра да ко ји до ли ку је јед ном по-
себ ном и спе ци фич ном те лу Ко мо ре. Сва ка ко је ту и 
«из не дрен» кон зи стен тан текст Пред ло га пра вил ни ка 
о пер ма нент ном уса вр ша ва њу чла но ва ИКС.   ■

Инжењерска иницијатива 
за регионалну сарадњу (ИИРС), 
27–31. август (Жабљак, Црна Гора)

Инжењерска 
иницијатива 
– анализа 
почетних 
резултата

Ана ли зи ра не по чет не ак тив но сти и по стиг ну
те ре зул та те у до са да шњој ре а ли за ци ји про
је ка та ко ји су до го во ре ни на прет ход ним сед
ни ца ма ИИРС. Нео п ход но је из вр ши ти хар мо
ни за ци ју од го ва ра ју ћих за кон ских ре ше ња у 
обла сти пла ни ра ња и из град ње. Ова ква ре
ше ња је по треб но ста ви ти у кон текст бу ду ћих 
зах те ва Европ ске уни је, упра во има ју ћи у ви ду 
по тре бе др жа ва у ре ги о ну, усме ре не ка ин те
гра ци ја ма у европ ске за ко но дав не и оста ле 
струк ту ре

Првога дана је заседала Радна група за 
хармонизацију, на челу јој је наш Горан Вукобратовић, 
(први с десна) и закључила да је неопходно извршити 
хармонизацију одговарајућих законских решења 
у области планирања и изградње
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Ин же њер ска ко мо ра Цр не Го ре би ла је до ма ћин 
су сре та ин же њер ским ко мо ра ма из Ре ги о на на 
Жа бља ку од  27. до 31. ав гу ста, на ко ме се до го-
ва ра ло и раз го ва ра ло о хар мо ни за ци ји за ко на и 
пра ва – 28–29, од но сно, ак ци ја ма и ак тив но сти ма 
ИИРС (Ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну са-
рад њу) 29–31. ав густ. Уме сто на кра ју, од мах ће мо 
да кон ста ту је мо – до ма ћин је у све му про фе си о-
нал но и ефи ка сно ор га ни зо вао са ста нак ИИРС на 
Жа бља ку и уз то пло го сто прим ство учи нио бо ра-
вак у Цр ној Го ри из у зет но при јат ним.

На ред на сед ни ца Ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре-
ги о нал ну са рад њу би ће одр жа на на Бле ду, у Сло-
ве ни ји, у ор га ни за ци ји Ин же њер ске збор ни це 
Сло ве ни је.

ХАР МО НИ зА цИ ЈА зА КО НА И ПРА ВА
Рад на гру па за хар мо ни за ци ју за ко на и пра ва ИИРС 

ра ди ла је два да на, 28. и 29. ав гу ста, уз при су ство пред-
став ни ка са мо две ко мо ре – Ин же њер ске ко мо ре Ср-
би је (ИКС) и Ин же њер ске ко мо ре Цр не Го ре (ИКЦГ). 
Пред се да вао је Љу бо Ду ша нов Стјеп че вић, дипл.инж.
арх., ко ор ди на тор Рад не гру пе за хар мо ни за ци ју за ко-
на и пра ва ИИРС и члан Управ ног од бо ра Ин же њер-
ске ко мо ре Цр не Го ре и пред сед ник Из вр шног од бо ра 
Стру ков не ко мо ре ар хи те ка та (ИО СКА). У ра ду су уче-
ство ва ли: Го ран Ву ко бра то вић, дипл.инж.грађ., пред-
сед ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу УО ИКС, 
Ива на Маг де ли нић, дипл.правник, ВД секретар ИКС, 
Пе ро Вук че вић, дипл.инж.арх., члан УО ИКЦГ и пот-
пред сед ник ИО СКА и Све ти слав По по вић, дипл.инж.
арх, ге не рал ни се кре тар ИКЦГ.

С об зи ром на се зо ну го ди шњих од мо ра, чла но ви Рад-
не гру пе из оста лих чла ни ца Ини ци ја ти ве, ни су би ли 
при сут ни, али је ко ор ди на тор Рад не гру пе, Љу бо Ду ша-
нов Стјеп че вић, из нео оквир не смер ни це у ко му ни ка-

ци ји са њи ма у прет ход ном пе ри о ду, те ис та као ко ји су 
за кон ски и под за кон ски ак ти чла ни ца Ини ци ја ти ве до-
ста вље ни Рад ној гру пи. Сва ка ко, при сут ни су се са гла-
си ли о по тре би пре по зна ва ња при о ри тет них обла сти за 
да ље нор ма тив но при бли жа ва ње чла ни ца ИИРС. У том 
сми слу, нај пре су раз ме ње на ми шље ња о по сто је ћим 
про пи си ма ко ја ре гу ли шу област пла ни ра ња и из град-
ње, као и по ло жај и над ле жност ин же њер ских ко мо ра, 
са ак цен том на нај бо ље прак се у ре ги о ну. 

Циљ Рад не гру пе је сте из ра да од го ва ра ју ћих за кон-
ских ре ше ња у обла сти пла ни ра ња и из град ње. Ова-
ква ре ше ња је по треб но ста ви ти у кон текст бу ду ћих 
зах те ва Европ ске уни је, упра во има ју ћи у ви ду по-
тре бе др жа ва у ре ги о ну, усме ре не ка ин те гра ци ја ма 
у европ ске за ко но дав не и оста ле струк ту ре. До го во ре-
но је да Рад на гру па ра ди на из ра ди че ти ри по је ди-
нач на за кон ска ре ше ња ко ја се мо гу, по из бо ру др жа-
ва, им пле мен ти ра ти у је дин ствен за кон, и то, За кон 
о пла ни ра њу про сто ра, За кон о гра ђе њу, За кон о про-
фе си о нал ном удру жи ва њу и За кон о ур ба ни стич ком 
и гра ђе вин ском над зо ру. С тим у ве зи, Рад на гру па је 
пред ви де ла основ не ин сти ту те ко ји би на јед но о бра-
зан на чин би ли про пи са ни на ци о нал ним за ко но дав-
стви ма, са гла сно те ри то ри јал ним спе ци фич но сти ма и 
прав ним си сте ми ма чла ни ца Ини ци ја ти ве. Од лу че но 
је да све чла ни це Ини ци ја ти ве про у че оквир ни рад-
ни ма те ри јал, да раз ра де пред ло же на ре ше ња, из не-
су да ље пред ло ге и су ге сти је, и да их до кра ја го ди не, 
до ста ве ко ор ди на то ру на да ље уса гла ша ва ње. 

Осим основ них пи та ња ко ја пред ста вља ју за да так 
Рад не гру пе, на ини ци ја ти ву пред став ни ка Ин же њер-
ске ко мо ре Ср би је, по кре ну то је пи та ње ме ђу соб ног 
при зна ва ња ли цен ци. Ди ску то ва ло се и о Ди рек ти-
ви Европ ске уни је 2005/36, ко ја пред ви ђа да ће све 
др жа ве чла ни це Европ ске уни је, као и при дру же не 
чла ни це, би ти у оба ве зи да до ја ну а ра 2016. го ди не, 
при зна ју стра не струч не ква ли фи ка ци је и да их им-

Главни догађај на састанку ИИРС била је анализа почетних активности и постигнутих резултата у досадашњој 
реализацији пројеката који су договорени на претходним седницама, после које је уследило „сликање за историју“ 
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пле мен ти ра ју у на ци о нал но за ко но дав ство, чи ме би 
се оси гу рао ква ли тет у пру жа њу услу га, као и ин те-
рес крај њих по тро ша ча од но сно ко ри сни ка тих услу-
га. Ди рек ти ва 2005/36 про пи су је и по сто ја ње та ко зва-
них за ко ном ре гу ли са них, уре ђе них, про фе си ја, при 
че му се уре ђе ном про фе си јом сма тра про фе си о нал-
на де лат ност или скуп про фе си о нал них де лат но сти 
у окви ру ко јих се осо ба не мо же за по сли ти са мо с ди-
пло мом, не го по сто је до дат ни усло ви, а то су струч-
но уса вр ша ва ње и оспо со бља ва ње на кон за вр шет ка 
фор мал ног обра зо ва ња, и то нај пре док то ри ме ди-
ци не, ме ди цин ске се стре, сто ма то ло зи, фар ма це у ти, 
ве те ри на ри и ар хи тек те. Об зи ром на до сад на ве де но, 
за кљу че но је да је из ве сно да ће у бу ду ћем, кра ћем 
или ду жем пе ри о ду, при зна ва ње стра них струч них 
ква ли фи ка ци ја би ти оба ве зно. При сут ни су се са гла-
си ли о нео п ход но сти ме ђу соб ног при зна ва ња ли цен-
ци, али не са мо из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре не го на 
ни воу свих чла ни ца ИИРС. О овом пи та њу ће се да-
ље ди ску то ва ти на ни воу Ини ци ја ти ве, а пр вен стве-
но са Ма ке дон ском ко мо ром овла шће них ар хи те ка-
та и овла шће них ин же ње ра, чи ји је за да так у окви ру 
ИИРС – Ин же њер ске обра зов не ква ли фи ка ци је и ме-
ђу соб на екви ва лен ци ја ин же њер ских овла шће ња у 
зе мља ма чла ни ца ма ИИРС-а.  

Рад на гру па је раз ма тра ла и од го ва ра ју ћа нор ма-
тив на уре ђе ња о ор га ни за ци ји ко мо ра у ре ги о ну, при 
че му је кон ста то ва но да по сто је и раз ли чи та тре нут-
на за кон ска уре ђе ња ко мо ра, али је та ко ђе ис так ну то 
да је дан од ци ље ва Рад не гру пе је сте и из ра да од ред-
би о исто вет ној над ле жно сти ре ги о нал них ко мо ра, у 
окви ру сво јих прав них си сте ма.

ИН жЕ ЊЕР СКЕ ИНИ цИ ЈА ТИ ВЕ 
зА РЕ ГИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ
Са ста нак Ин же њер ске ини ци ја ти ве за ре ги о нал ну 

са рад њу одр жан је 30. ав гу ста уз при су ство пред став-
ни ка ин же њер ских ко мо ра Цр не Го ре, Ср би је, Сло-
ве ни је и Хр ват ске, док пред став ни ци Ма ке до ни је и 
Бу гар ске из оправ да них раз ло га ни су мо гли да при-
су ству ју са стан ку.

Ин же њер ску збор ни цу Сло ве ни је, пред ста вљао је 
њен пред сед ник мр Чр то мир Ре мец, ко ји је и пред-
сед ник ЕЦЕЦ, Ин же њер ску ко мо ру Цр не Го ре пред ста-
вља ли су Љу бо Ду ша нов Стјеп че вић, проф. др Ми о драг 
Бу ла то вић, и Све ти слав По по вић, ис пред Хр ват ске ко-
мо ре ин же ње ра гра ђе ви нар ства на Жа бља ку су би-
ли др Мир ко Оре шко вић дипл.инж.грађ. ко ор ди на-
тор за ме ђу на род ну са рад њу, Иван Па ска, дипл.грађ.
инж. пред сед ник Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу 
и Жељ ко Со ко лић, дипл.грађ.инж., члан Ко ми си је за 
ме ђу на род ну са рад њу, Ин же њер ска ко мо ра Ср би је 
има ла је за пред став ни ке мр Ми ло ва на Гла во њи ћа, 
дипл.инж.ел., пред сед ни ка Ин же њер ске ко мо ре Ср-
би је, проф. др Дра го сла ва Шу мар ца, дипл.инж.грађ., 
пред сед ни ка Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
и пот пред сед ни ка ЕЦЕЦ, Го ра на Ву ко бра то ви ћа, дипл.
инж.грађ., пред сед ни ка Ко ми си је за ме ђу на род ну са-

рад њу и Ива ну Маг де ли нић, дипл.прав ник, в.д. се кре-
та ра Ин же њер ске ко мо ре Ср би је. 

У увод ном де лу са стан ка про чи та но је по здрав но 
пи смо Бра ни сла ва Гла ва то ви ћа, пред сед ни ка Ин же-
њер ске ко мо ре Цр не Го ре, ко ји је због ра ни је уго во ре-
них оба ве за био ван зе мље, а по здрав ну реч одр жа-
ли су Љу бо Ду ша нов Стјеп че вић и проф. др Ми о драг 
Бу ла то вић. Сед ни цом ИИРС пред се да вао је др Мир ко 
Оре шко вић, ко ор ди на тор Ин же њер ске ини ци ја ти ве 
за ре ги о нал ну са рад њу. Нај пре је усво јен За пи сник 
са са стан ка ИИРС одр жа ног у Ско пљу од 15. до 17. ма-
ја 2014. го ди не. На кон то га су под не ти из ве шта ји о ра-
ду рад них гру па Ин же њер ске ини ци ја ти ве, и то нај-
пре Из ве штај рад не гру пе са за дат ком – Уна пре ђе ње 
ин те ре са овла шће них ар хи те ка та и овла шће них ин-
же ње ра, где је но си лац про јек та Ин же њер ска ко мо ра 
Ср би је. Го ран Ву ко бра то вић, као ко ор ди на тор до го во-
ре них про је ка та ИИРС,  пред ста вио је по чет не ак тив-
но сти и по стиг ну те ре зул та те у до са да шњој ре а ли за-
ци ји про јек та. На вео је да је крај њи за да так про јек та 
су бли ма ци ја ре ше ња свих пре у зе тих про је ка та под 
окри љем Ин же њер ске ини ци ја ти ве, у ци љу де фи ни-
са ња кон крет них став ки при ме њи вих у свим ко мо ра-
ма чла ни ца ма ИИРС. Пред ста вио је са чи ње ну ма три-
цу, пи та ња-од го во ри про јек та и план јед но го ди шњег 
вре мен ског окви ра за ње го во спро во ђе ње. Ис та као је 
да пр ва, „нор ма тив но – ре гу ла тор на фа за”, под ра зу-
ме ва елек трон ску раз ме ну, ана ли зу, се лек ци ју и кла-
си фи ка ци ју ин фор ма ци ја, као и ди ску си ју о до ста-
вље ним по да ци ма од стра не уче сни ца. До дао је да је 
по треб на де таљ на ана ли за за кон ских и под за кон ских 
ака та, ме ђу на род них уго во ра и европ ских нор ми,  где 
се оче ку је по се бан до при нос оних чла ни ца ИИРС, ко-
је су исто вре ме но и чла ни це Европ ске уни је. По ред 
то га што би им пле мен та ци ја про јек та под ра зу ме ва-
ла ин тер ак ти ван од нос пре ма свим оста лим про јек-
ти ма, она би ре зул ти ра ла ге не рал ним за кључ ци ма 
ва же ћим за све чла ни це Ини ци ја ти ве, али и по је ди-
нач ним и пар ти ку лар ним ин струк ци ја ма у скла ду са 
спе ци фич но сти ма ко мо ра уче сни ца про јек та. До са-
да шње по сту па ње у ре а ли за ци ји овог за дат ка ви со ко 
је оце ње но од при сут них и за кљу че но је да се Рад ној 
гру пи у да љем ра ду пре по ру чу је да ста ви ак це нат на 
уна пре ђе ње угле да, по ло жа ја и ви дљи во сти стру ке у 
јав но сти, ва ло ри за ци ју дру штве ног до при но са ин же-
њер ске стру ке дру штве ном раз во ју, као и уна пре ђе ње 
ма те ри јал ног по ло жа ја стру ке.

На кон то га су оста ли ко ор ди на то ри, од но сно ру ко-
во ди о ци оста лих про је ка та из не ли из ве шта је о ра ду, 
од но сно ис та кли шта је од по след њег са стан ка ИИРС 
ура ђе но по по је ди нач ним за да ци ма, као и ко ји су пла-
но ви и про гра ми ра да у бу ду ћем пе ри о ду. Чр то мир Ре-
мец је из нео до са да по стиг ну то на те му – Уна пре ђе ње 
по сту па ка јав них на бав ки са ци љем до но ше ња смер-
ни ца за јав не на бав ке ин же њер ских услу га, на кон че-
га је за кљу че но да свр ха смер ни ца је сте да у крај њој 
кон се квен ци по ста ну део За ко на о јав ним на бав ка ма 
кроз по се бан сек тор на бав ке ин же њер ских услу га. 
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Иван Па ска је под нео Из ве штај на те му – Фор ми ра-
ње ре ги о нал не вред но сти ин же њер ских услу га, при 
че му је на вео да је још увек у то ку пр ва фа за раз ме не 
тро шков ни ка, та риф ни ка и оста лих про пи са ко ји ма 
се де фи ни шу усло ви об ли ко ва ња це не ин же њер ских 
услу га у сва кој зе мљи, на кон че га ће усле ди ти ускла-
ђи ва ње ста во ва чла но ва гру пе у од но су на ви ђе ње за-
јед нич ког пред ло га ко нач ног до ку мен та, уз са гла сност 
свих при сут них да се ин же њер ске услу ге не сме ју так-
ми чи ти це ном већ ква ли те том.

Жељ ко Со ко лић је под нео Из ве штај на те му – Од нос 
ква ли те та и тр жи шне вред но сти по ну ђе не и из вр ше-
не ин же њер ске услу ге, при че му је пред ло жио да се у 
на ред не три не де ље све ко мо ре ко је то још ни су ура-
ди ле, из ја сне на до ста вље ну вер зи ју ан ке те, те да да ју 
сво је ко мен та ре и евен ту ал не су ге сти је за из ме ну и 
до пу ну тек ста ан ке те. На кон спро ве де не ан ке те у др-
жа ва ма чла ни ца ма ИИРС, ре зул та ти ис тра жи ва ња би 
се до ста ви ли ЕЦЕЦ и ЕЦ ЦЕ.

ХАРМОНИзАцИЈА зАКОНА 
И ПРАВА, ОТВАРА ПЕРСПЕКТИВУ 
ДАљЕГ КВАЛИТЕТНОГ РАДА
Љу бо Ду ша нов Стјеп че вић пред ста вио је ре зул та-

те ра да Рад не гру пе на те му -Хар мо ни за ци ја за ко на 
и пра ва, ко ја се са ста ла два да на пре одр жа ва ња са-
стан ка ИИРС. Рад на гру па је при пре ми ла и до ста ви ла 
чла ни ца ма ИИРС од ре ђе не смер ни це за бу ду ћу хар-
мо ни за ци ју, а ко је ће би ти до ста вље не оста лим чла-
но ви ма на ми шље ње и су ге сти је. За кљу че но је да је 
Рад на гру па на пра ви ла из у зет но зна ча јан по сао ко ји 
отва ра пер спек ти ву да љег ква ли тет ног ра да, да је по-
треб но кре та ти се од по је ди нач них за ко на ко ји ма се 
уре ђу је под руч је гра ђе ња, до гра ђе вин ског за ко ни ка 
ко јим би се де фи ни са ло укуп но под руч је гра ђе ња, а 
да се не сме ју за не ма ри ти зах те ви стру ке ко ји по ла зе 
од мо де ла у ком је пот пис од го вор ног про јек тан та по-
твр да да је про је кат ускла ђен са свим зах те ви ма ко ји 
до ла зе ка ко од окру же ња, та ко и од ин ве сти то ра и да 
је то до вољ но за ре ги стра ци ју про јек та као ле гал ног, 
док упо треб на до зво ла тре ба да бу де ре зул тат гра ђе ња 
и као та ква ба зи ра на на из ве шта ју од го вор ног ин же-
ње ра, ка ко би се ко нач но на пу сти ла прак са на кнад ног 
до ла ска ко ми си ја и њи хо вих зах те ва. За кљу че но је и 
да се мо ра раз ви ти кон трол на функ ци ја ко ју би но си ла 
гра ђе вин ска ин спек ци ја, а ко ја би има ла над ле жност 
утвр ђи ва ња да ли су уче сни ци у про јек ту по сту пи ли 
по про пи са ним оба ве за ма, а да би сви про пу сти у ра-
ду за по сле ди цу има ли од у зи ма ње ли цен це.

Усле ди ла је рас пра ва о под не тим из ве шта ји ма, а да-
ти су и пред ло зи за бу ду ће ак ци је и ак тив но сти на 
„за да те“ те ме.

Пред сед ник Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, мр Ми ло-
ван Гла во њић, на ро чи то је ис та као да, при из ра ди и 
до но ше њу за ко на и про пи са ко ји ре гу ли шу по сту пак 
из град ње обје ка та, стру ка мо ра има ти ве ћег ути ца ја, 
ка ко би исти про пи си би ли бо љи и при мен љи ви ји у 
прак си, а у де лу ко јим се ре гу ли ше на чин фи нан си-

ра ња ко мо ра, под ву као је да ни јед на ко мо ра у ре ги-
о ну не сме би ти кон ку рент при вред ним дру штви ма. 
Та ко ђе је упо знао при сут не о си ту а ци ји у Ср би ји у по-
гле ду ми ни мал них це на ин же њер ских услу га, као и о 
про бле ми ма са ко ји ма се стру ка на ту те му су о ча ва, 
те по ме нуо и по сту пак ко ји је Ин же њер ска ко мо ра Ср-
би је има ла пред Ко ми си јом за за шти ту кон ку рен ци-
је. Сва ка ко, Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја на ме ће 
оба ве зу уки да ња тр жи шних ба ри је ра, а ка ко се ми ни-
мал ним це на ма ин же њер ских услу га обез бе ђу је за-
шти та стру ке, то тре ба ис тра ја ти у ци љу оба ве зно сти 
и нор ми ра ња та риф ни ка ин же њер ских услу га.

Пред сед ник Скуп шти не Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
и пот пред сед ник ЕСЕС, проф. др Дра го слав Шу ма рац, 
упо знао је при сут не о пред у зе тим ак тив но сти ма на 
спро во ђе њу про гра ма кон ти ну и ра ног про фе си о нал-
ног уса вр ша ва ња (Цон ти ну инг про фес си о нал де ве лоп-
мент), ко је се уво ди на ни воу свих ко мо ра чла ни ца 
Европ ског са ве та ин же њер ских ко мо ра, од по след њег 
са ста на ИИРС у Ско пљу. Ис та као је да ће се у Ин же њер-
ској ко мо ри Ср би је у ок то бру ме се цу, одр жа ти пре да ва-
ње из обла сти енер гет ске ефи ка сно сти у згра дар ству. 
На вео је и да је Рад на гру па ЕЦЕЦ за спро во ђе ње ЦПД, 
чи ји је пред сед ник, за ду жен да из ра ди оквир ни план, 
од но сно про грам пре да ва ња за 2015. го ди ну, ко ји би се 
спро вео у свим ко мо ра ма чла ни ца ма ЕЦЕЦ, а ко ји про-
грам би тре бао би ти усво јен на Ге не рал ној скуп шти ни 
ЕЦЕЦ, ко ја ће се одр жа ти 20. но вем бра 2014. го ди не у 
Бри се лу. При сут ни су оце ни ли да је про грам кон ти ну-
и ра ног про фе си о нал ног уса вр ша ва ња нео п хо дан и да 
ус по ста вља ви сок стан дард про фе си је, те за кљу чи ли да 
ће не из о став но, све ко мо ре, чла ни це ИИРС, по сла ти по 
де сет сво јих чла но ва на пред мет но пре да ва ње. 

У ди ску си ји на ову те му, уче ство ва ли су и Чр то мир 
Ре мец, пред сед ник ЕЦЕЦ као и др Мир ко Оре шко вић, 
на кон че га су све чла ни це ИИРС ис ка за ле пу ну по др-
шку про гра му ЦПД-а и спрем ност да исти им пле мен-
ти ра ју и на ни воу сво јих на ци о нал них ко мо ра.

Го во ре ћи на те му Хар мо ни за ци је за ко на и пра ва, 
проф. др Дра го слав Шу ма рац је ис та као да би би ло 
по год ни је има ти је дин ствен за кон, на во де ћи при том 
раз ло ге тех нич ке и си стем ске при ро де, а у са ста ву та-
квог за ко на, тре ба ло би оба ве зно про пи са ти и од ред бе 
ко је ре гу ли шу пи та ње зе мљи шта. Та ко ђе је пред ло жио 
да се ис пи та и мо гућ ност осни ва ња ко мо ре ин ве сто ра, 
што је у пот пу но сти по др жа но од стра не при сут них.

Уче сни ци ску па на Жа бља ку на пред лог проф. др 
Дра го сла ва Шу мар ца, од лу чи ли су да сва ка чла ни ца 
ИИРС оба ве сти сво ја над ле жна ми ни стар ства, као и 
вла де, о фор ми ра њу Ин же њер ске ини ци ја ти ве и ње-
ним до са да шњим ак тив но сти ма, као и о да љим ци-
ље ви ма и за да ци ма, ка ко би се исти што ефи ка сни је 
и бо ље ре а ли зо ва ли. Кон ста то ва но је та ко ђе да је Ин-
же њер ска ини ци ја ти ва за ре ги о нал ну са рад њу, пу тем 
на ци о нал них ко мо ра, ре а ли зо ва ла по моћ по пла вље-
ним под руч ји ма на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не, 
Бу гар ске, Хр ват ске и Ср би је, што је још је дан до каз до-
бре и бли ске са рад ње ме ђу чла ни ца ма.   ■ 
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На 7. Да ни ма ин же ње ра елек-
тро тех ни ке одр жа но је низ пре-
да ва ња из ра зних те мат ских 
под руч ја. Пре да ва чи су би ли 
при зна ти струч ња ци из по је-
ди них под руч ја елек тро тех-
нич ке стру ке с ин те ре сант ним 
и ак ту ал ним те ма ма из под-
руч ја про јек ти ра ња и над зо ра, 
елек тро е нер ге ти ке, ни ско на-
пон ских елек тро ин ста ла ци-
ја и по стро је ња, ин фор ма циј-
ских и на пред них тех но ло ги ја, 
ра свје те, те из обла сти за ко но-
дав ства.

Ме ђу на род ни део 7. Да на... ре а-
ли зо ван је у пе так, 26. сеп тем бра, а 
глав не те ме о ко ји ма се раз го ва ра-
ло би ле су: до но ше ње но вих за ко на 
у ве зи оба вља ња по сло ва ин же ње-
ра елек тро тех ни ке – уре ђе ње ре гу-
ла тор не про це ду ре, о по ступ ци ма 

јав не на бав ке и на сто ја њу ре ги о-
нал них ин же њер ских ко мо ра да се 
уве де ви ше стру ки кри те риј ода би-
ра по ну ђа ча, по себ но о ре ги о нал-
ној са рад њи ин же ње ра у под руч ју 
елек тро стру ке, за пра во, са рад ња у 
окви ру Ин же њер ске ини ци ја ти ве 
за ре ги о нал ну са рад њу (ИИРС). За 
„окру глим сто лом“ о на пред на ве-
де ним те ма ма (и ди ле ма ма) рас-
пра вља ло је пет на е стак са го вор ни-
ка из пет „ин же њер ских еки па“ у 
ко ји ма су би ли по је дан до два чла-
на, док је до ма ћин био нај број ни ји 
са сед мо ро чла но ва. У вр ло ин спи-
ра тив ној рас пра ви су уче ство ва ли: 
Ми ло ван Гла во њић – пред сед ник 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и Зо-
ран Ха џић – пред сед ник Под сек-
ци је про јек та на та елек тро стру ке 
ИКС, Рат ко Ву јо вић – пред сјед ник 
НО Стру ков не ко мо ре елек тро ин-
же ње ра и Јо ван Ле кић – члан Скуп-

шти не Стру ков не ко мо ре елек тро 
ин же ње ра и члан Скуп шти не Ин-
же њер ске ко мо ре Цр не Го ре,  Бла-
шко Ди ми тров – пред се да тел Ко-
мо ре на овла сте ни ар хи тек ти и 
овла сте ни ин же не ри на Ма ке до-
ни ја, Ан дреј Ко сма чин – члан УО 
Ма тич не сек ци је елек тро ин же ње-
ра Ин же нир ске збор ни це Сло ве ни-
је (ИЗС) и из Хр ват ске – Жељ ко Ма-
тић, пред сјед ник ХКИЕ, Ми љен ко 
Ро дек, пред сјед ник МО 7. ДИЕ За-
дар, Ол га Штај до хар-Па ђен – члан 
МО 7. ДИЕ За дар, Бо рис Вра не ше-
вић – члан МО 7. ДИЕ За дар, Дар-
ко Ан ге брандт – пред сјед ник ОО 7. 
ДИЕ За дар, Аме ла Чи змар – глав на 
тај ни ца ХКИЕ и Ма ја Ду бра вец Ла-
зић – опе ра тив на тај ни ца ХКИЕ.

Ру бри ку МЕ РИ ДИ ЈА НИ 
при ре ди ли: мр Ми ла на Ми ло вић 

и Ра дош О. Дра гу ти но вић

Хр ват ска ко мо ра ин же ње ра елек тро тех ни ке (ХКИЕ) 
– За дар, 25 – 27. сеп тем бар

Пред ло же на ре ги о нал на 
са рад ња елек тро стру ке

ПН – Хр ват ска ко мо ра ин же ње ра елек тро тех ни ке (ХКИЕ) одр жа ла је сво је „7. Да не ин же ње ра 
елек тро тех ни ке“ 25 – 27. сеп тем бар 2014. у За дру. По вје ре ни штво за ме ђу на род ну су рад њу 
ХКИЕ по зва ло је у го сте и пред став ни ке ин же њер ских ко мо ра из зе ма ља у окру же њу – Цр не 
Го ре, Ма ке до ни је, Сло ве ни је и Ср би је

Хрватска комора инжењера електротехнике позвала је на своје 
„Дане инжењера“ све инжењерске коморе из региона
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Милана Миловић

У претходном периоду, од изласка „Гласника” број 
33 до овог – 34. броја, а то ће рећи од јуна до ок-
тобра, у оквиру програма перманентног усаврша-
вања чланова Коморе, одржана су три предавања 
у четири термина: два у јуну и један у другој по-
ловини октобра.

• Прво предавање – „Заштита од саобраћајне 
буке” одржано је 1. јула у просторијама Коморе у Бе-
ограду. Предавачи су били проф. др Стјепан Лакушић, 
дипл.инж.грађ. и др Саша Ахац, дипл.инж.грађ.

Предавање је третирало буку у урбаној средини, са 
предлогом и приказом мера за њено смањење, затим, 
методе прорачуна заштите од буке, израду пројека-
та заштите од буке (елаборат заштите од буке, глав-
ни пројект заштите од буке и извођачки пројект заш-
тите од буке), специфичности заштите од буке кроз 
приказе реализованих пројеката у урбаним среди-
нама. Посебно су показани случајеви решавања буке 
уз аутопутеве и железничке пруге, али и могућност 
коришћења средстава Европске уније за заштите од 
буке. На крају су презентирана искустава у приме-
ни ЕУ пројеката: од пријаве до реализације - на при-
меру пројекта RUCONBAR. Циљ предавања је био да 
се стручна јавност упозна са проблематиком мерења, 
прорачунавања, пројектовања и израдом заштите од 
буке уз саобраћајнице. 

• Друго предавање је било „Нови развојни програми 
у области грађевинарства”. Одржали су га др Саша 
Милетић, дипл.инж.техн., др Слободан Отовић, дипл.

инж.грађ. и Александар Радовановић, дипл.инж.грађ. 
Предавање је реализовао Регионални центар Крагује-
вац, и то на две локације: у Крагујевцу и Пожаревцу. 
Крагујевачко предавање одржано је 17. јуна, у прос-
торијама Регионалне привредне коморе у Крагујевцу 
која је у саставу Привредне коморе Србије. Предавање 
у Пожаревцу одржано је 25. јуна у просторијама Ви-
соке техничке школе струковних студија. У оквиру 
предавања др Саша Милетић је изложио – развојни 
програм из области грађевинских материјала и тех-
нологија за производњу хидрауличних везива за пу-
теве и ваљане бетоне. Др Слободан Отовић представио 
је – технологију бетонирања у зимским условима и 
нове програме у области бетонске префабрикације, 
док је Александар Радовановић изложио – иновације 
у вентилисаним фасадама стамбених објеката. Циљ 
предавања је био презентирање најновијих научних 
и стручних информација које директно утичу на ком-
петенције (знања) учесника овог скупа и могу их нес-
метано примењивати у будућем раду на реализацији 
пројеката. 

• Треће предавање – „Принципи, методе и пробле
ми картирања ризика од поплава” одржано је 20. ок-
тобра у просторијама Коморе у Београду. Више него 
респектабилна шесточлана екипа стручњака, у којој 
су били проф. др Миодраг Јовановић, дипл.инж.грађ. 
проф. др Душан Продановић, дипл.инж.грађ. доцент 
др Јасна Плавшић, дипл.инж.грађ. Предраг Срна, дипл.
инж.грађ. Никола Росић, дипл.инж.грађ. и Милош Ра-
довановић, дипл.инж.грађ. интердисциплинарно је из-
нела проблеме везане за поплаве, између осталог и за 
оне које су током маја и септембра захватиле Србију. 

Предавање је било подељено у следеће тематске цели-
не: прикупљање подлога потребних за управљање ризи-
ком од поплава, хидрологија великих вода, нумеричко 
моделирање простирања поплавних таласа (напредне 
функције програмског пакета HEC-RAS), коришћење 
GIS алата, методологија за прорачун ризика од поплава, 
израда оперативног плана за одбрану од поплава. Циљ 
предавања је био упознавање инжењера са модерним 
поступцима у управљању поплавним ризицима.   ■

На три предавања 
радило једанаесторо 
експерата

СУФИНАНСИРАЊЕ 

За четири пројекта 
420.000 динара

На предлог Извршног одбора Матичне секције ур-
баниста Управни одбор Инжењерске коморе Србије, 
на 20. редовној седници одржаној 29.10.2014. године, 
донео је одлуку којом је одобрио 420.000,00 динара, 
изражене у бруто вредности, на име новчане нак-

наде за суфинансирање пројеката из урбанизма, од-
носно, делатности ове матичне секције.

Средства су одобрена Бисерки Илијашев, дипл.
инж.арх. – 100.000 динара за издавање монографије 
„50 година урбанизма у Кикинди – град по мери чо-
века“. Асоцијацији за развој одрживе урбане заједни-
це –  „СТРАНД“ –  150.000 динара за издавање књиге 
„О архитектури – суочавање са будућношћу“. Др Ми-
лици Максић, дипл.инж.арх. – 70.000 динара за из-
давање монографије “Политике изградње великих 
трговина у Србији“. Македонки – Донки Петковић, 
дипл.инж.арх. –  100.000 динара за издавање књиге 
„Лесковац – биографија града“.
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Ко ми си ја за ин фор ми са ње УО ИКС 
ини ци ра ла је ак ци ју/ан ке ту – пред ло-
зи и су ге сти је за по бољ ша ње ква ли те та 
и са др жа ја „Гла сни ка“- ин фор ма тив-
ног гла си ла Ко мо ре. На сај ту Ко мо-
ре по ста вље но је „про зор че“ у ко је је 
сва ки члан Ко мо ре мо гао да при ло-
жи лич ни до при нос бо љем из гле ду, 
ква ли те ту, са др жа ју „Гла сни ка“. По-
зив за уче шће у ан ке ти тра јао је ду-
же од три ме се ца (22. март – 26. мај) 
и за то вре ме укљу чи ло се 42 по тен-
ци јал на уред ни ка „Гла сни ка“. Желећи 
да максимално испоштује учеснике и 
захвалимо им се на учешћу анкети, 
све пристигле „предлоге и сугестије“ 
доносимо In extenso, што ће рећи, без 
икаквих интервенција –  коментара, 
било каквог додавања или одузимања, 
осим словних, правописних и додата-
ка „квачица“ на словима. Ма те ри јал/
ан ке ту у ко ји је ре дак ци ја има ла увид 
(42 одговoра у ан ке ти) ве ћи ном – 26, је 
не пот пи сан, док је пре зи ме, и ве ли ка 
ве ћи на и име, упи са ло њих 16. Па по-
ђи мо ре дом.

1. Алек сан дар Ја ња то вић – Ве о ма 
про сто, ХИТ НО при ме ни ти сле де ће: Да се 
огра ни чи број стра ни ца за ре кла ме. Да се 
са мо омот ни ца штам па на ви со ко ква ли-
тет ном па пи ру – кунстдрук, а оста ло на 
80 грам ском па пи ру. Да се огра ни чи број 
стра ни ца у бо ји (1/2). Да има ма ње сли-
ка ли ца. Да има уста ље ни ин фор ма тив-

ни део по обла сти ма: ак тив но сти ор га на 
Kоморе, сај мо ви, по слов ни ус пе си по чет-
ни ка, по слов ни ус пе си на ме ђу на род ном 
тр жи шту, уну тра шња ор га ни за ци ја ИКС – 
прав на ре гу ла ти ва, прав на ре гу ла ти ва у 
обла сти про јек то ва ња и из град ње и са рад-
ња са дру гим стру ков ним ор га ни за ци ја-
ма у зе мљи и ино стран ству. Све то крат ко 
и са же то. Да се огра ни чи обим ба вље ња 
са мих са со бом, а да ви ше ин фор ма ци ја 
бу де из при вре де. По хвал но је да се не ко 
при хва тио овог по сла.

2. Дра га на Ме ца нов – Пре све га, хва ла 
вам на ак ци ји ко ју сте спро ве ли – да пру-
жи те мо гућ ност чла но ви ма, да пред ла жу 
иде је за уна пре ђе ње. Има ла сам при ли ке 
да ви дим пу бли ка ци ју ко ју из да је Ин же-
њер ска ко мо ра Цр не Го ре „По глед“. Иако 
бро ји ма ње чла но ва, њи хов ча со пис је за-
и ста до бар.

Мој пред лог је да на не ки на чин „Гла-
сник“. пре стиг не фор му и ква ли тет „По-
глед“-а. За по че так, на ва шем сај ту би ло би 
до бро да об ја ви те мо гућ ност сла ња на уч-
но-струч них ра до ва, свим ва шим чла но-
ви ма. На рав но, при мље не ра до ве по ша-
љи те ре цен зен ти ма, ва шим чла но ви ма, 
ува же ним струч ња ци ма и док то ри ма на-
у ка за ту пред мет ну област. Као на кон-
фе рен ци ја ма по пут „На у ка и прак са“, или 
„Pla ces and Tec hno lo gi es“. Уко ли ко ра до ви 
бу ду има ли две по зи тив не ре цен зи је, об ја-
ви те у ва шем ча со пи су. На тај на чин уна-
пре ђе њем ква ли те та ча со пи са, ин же ње ри 

Предлози и сугестије за побољшање „Гласника“

Предлоге за 
побољшање „Гласника“ 
дало 42 чланова

Анкета је трајала три месеца, а своје уређивачке предлоге и сугестије написа
ло је и потписало нешто више од трећине учесника, док се две трећине одлу
чило да анонимно побољшава „Гласник“. Комисија за информисање и редак
ција се захваљују свим члановима Коморе који су узели учешће у анкети

Гласник
И Н ж е њ е Р С К е  К О М О Р е  С Р Б И Ј е

број 1

број 2

број 3

број 4

број 5
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ће их чу ва ти као ли те ра ту ру у сво јим би-
бли о те ка ма. Дру ги пред лог је пу бли ко ва-
ње освр та на про гра ме пер ма нент не еду-
ка ци је. 

3. Бо шко До нин – (вла сник три ли цен-
це) – Пред ла жем да се у „Гла сни ку“ Ко мо-
ре или дру где на сај ту ИКС оба ве зно уве де 
оде љак у ком ће се на ве сти и пред ста ви-
ти све про ме не у ва же ћим про пи си ма из 
обла сти стру ка ко је ИКС има у сво јим ли-
цен ца ма. Та ко би на при мер за оп шти део 
ко ји се од но си на све ин же ње ре би ле из-
ме не и до пу не у за ко ну и под за кон ским 
ак ти ма о пла ни ра њу и из град њи, а по себ-
но би би ле одво је не стру ке где би пи са-
ло да је усво јен не ки но ви пра вил ник или 
стан дард нпр. из обла сти гра ђе ви не, ма-
шин ства или тех но ло ги је или елек тро и 
слич но.

На овај на чин би чла но ви Ко мо ре би ли 
рас те ре ће ни да стал но са ми ис тра жу ју и 
пра те пред ло ге за ко на и из ме на за ко на и 
под за кон ских ака та из сво је стру ке или да 
јед ни дру ге оба ве шта ва ју о та квим из ме-
на ма и до пу на ма. За сва ки на ве де ни из-
ме ње ни за кон или под за кон ски акт или 
стан дард мо гао би би ти по ста вљен линк 
ка ко на ме сто у на зи ву про пи са Ко мо ре, 
та ко и на Фо рум Ко мо ре где би се мо гла 
раз ме њи ва ти ис ку ства и ту ма че ња као и 
при ме не у прак си на ве де них пред мет них 
про пи са и ре гу ла ти ве. Тре нут но по сто ји 
на Фо ру му са мо Под сек ци ја ди пло ми ра-
них ин же ње ра ар хи тек ту ре, али ми слим 
да би тре ба ло и да би би ло ко ри сно да 
по сто ји и сек ци ја оста лих стру ка ко је се 
ли цен ци ра ју (ди пло ми ра ни ин же ње ри 
елек тро тех ни ке, ма шин ства, гра ђе ви не, 
тех но ло ги је и слич но). 

Ми слим да би Ко мо ра тре ба ло да у ову 
свр ху (пра ће ње про пи са и ре гу ла ти ве, њи-
хо во об ја вљи ва ње у „Гла сни ку“ или на сај-
ту Ко мо ре, ко мен тар тих про пи са са освр-
том на прак тич ну при ме ну и ис ку ства, 
фор ми ра ње под сек ци ја и оде ља ка фо ру-
ма за раз не стру ке) ан га жу је не ко га од сво-
јих ис так ну тих чла но ва у овим обла сти ма 
и да их ма те ри јал но на док на ди за њи хов 
уло же ни труд, вре ме и рад ко ји би био сви-
ма на ма чла но ви ма ИКС од ко ри сти.

4. Мар ти на еге ду ше вић – Во ле ла бих 
ка да би би ло ма ло ви ше укљу че но сти мла-
дих љу ди из Ср би је ко ји су чла но ви Ин же-
њер ске ко мо ре, јер све ви ше мла дих ин-
же ње ра на пу шта Ср би ју, не ки чак ни не 
стиг ну да до би ју ли цен цу. Мо жда је то до-

бар пред лог да се на пра ви не ка ан ке та, ко-
ли ко ин же ње ра ствар но ра ди ов де.

5. Ми ле Мар ков – Ви ше тек сто ва из 
обла сти елек тро тех ни ке и те ле ко му ни ка-
ци ја...Ни су сви гра ђе вин ци.

6. Зо ран Ста мен ко вић – Да би „Гла сник” 
био осим ча со пис ко ји ин фор ми ше о ра ду 
Ко мо ре, ње ним ак ци ја ма, би ло би до бро 
да део по све ти те тек сто ви ма са струч них 
пре да ва ња.

Го во рим о сле де ћем: ја ко пу но ко ле га 
ни је до шло ни на јед но струч но пре да ва-
ње, а не ка да ка да су пре да ва ња ин те ре-
сант на не ма ме ста за све по се ти о це код 
вас у са ли. Има ја ко пу но ко ле га ко ји не 
сме ју сво је га зде ни да пи та ју да иза ђу и 
до ђу на пре да ва ње. За што не би сва та пре-
да ва ња са струч ним те ма ма пре зен то ва-
ли. Че сто нам до ла зе ко ле ге про из во ђа чи 
раз ли чи тих про из во да и на кон пре зен та-
ци је не же ле да нам да ју це не за кал ку ла-
ци је или тех нич ке де та ље. За то је по треб-
на по себ на про це ду ра.

Ме ни то ни је ја сно, јер ако хо ће те да про-
да те свој про из вод, зар ни је по ен та да сви-
ма да те све по дат ке, а ви ако хо ће те це нов-
ну бор бу на тр жи шту, то мо же те ура ди ти 
на дру ге мо гу ће на чи не. Уче ста ло је да се 
о про из во ди ма го во ри са до ста ми сте ри је, 
а он да ми ко ри сни ци мо ра мо да се при ја-
вљу је мо, по себ но да је мо ге не ра ли је и пи-
ше мо за ко ји нам то по сао тре ба итд. То 
ни је про фе си о нал но. 

7. Бла жен ка Ми љач ки Ма так – „Гла-
сник“ Ин же њер ске ко мо ре при мам јед ном 
до два пу та го ди шње, та ко да ни сам ме ро-
дав на да оце њу јем ње гов ква ли тет.

8. Не над Ви да ко вић – У „Гла сник“ ста-
вља ти ви ше про је ка та са сли ка ма објек та, 
у то ку град ње и кад је за вр шен. Да ва ти ви-
ше кон крет них при ме ра за по је ди на ре ше-
ња у град њи или из во ђе њу ин ста ла ци ја. То 
је мно го бо ље не го су во пар ни из ве шта ји о 
ак тив но сти ма Ко мо ре. 

9. Ду шан Мар ко вић – „Гла сник“ се 
углав ном ба ви ин фор ми са њем члан ства 
о ра ду ор га на и о те ку ћим ак тив но сти ма 
Ко мо ре. Ве о ма ма ло ме ста је  по све ће но 
„обич ним“ чла но ви ма Ко мо ре ве за но за 
њи хо ве ак тив но сти, про јек те и про бле ме. 
Ни ма ло се Ко мо ра не за ла же за по бољ-
ша ва ње по ло жа ја про јект них ку ћа. А ка-
ко мо же? Та ко што ће код над ле жних др- 
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жав них ор га на уло жи ти сву сна гу да се 
про јект ним ку ћа ма (а са мим тим и про-
јек тан ти ма) ума њи по рез на до бит као и 
ма ња сто па ПДВ-а. Ро ба ко ју про јек тан-
ти про да ју је зна ње, те шко сте че но зна-
ње, а опо ре зу је се по истом кри те ри ју му 
као и би ло ко ји фи зич ки рад. Да ли су 
так си ти и адво ка ти па мет ни ји од нас ин-
же ње ра?

Та ко ђе, нај хит ни је је по треб но да се 
„Гла сник“ ба ви и струч ним пи та њи ма. Су-
сре ће мо се са пот пу но раз ли чи тим кри те-
ри ју ми ма код из ра де про јект не до ку мен-
та ци је, где по је ди не ло кал не са о му пра ве 
пре ви ше „па ме ту ју“ па тра же сва ка кве 
глу по сти, док не ке дру ге про јект ну до ку-
мен та ци ју сво де на пу ку фор мал ност. Из 
тих раз ло га је по треб но да се и пре ко „Гла-
сни ка“ као и пре ко сај та Ко мо ре пре зен ту-
ју углед ни при ме ри по је ди них про је ка та, 
ка ко би то био ар гу мент и на чин пре ва зи-
ла же ња не спо ра зу ма око на чи на и оби ма 
из ра де про јект не до ку мен та ци је. На рав-
но, да о са др жа ју и на чи ну из ра де про јект-
не до ку мен та ци је по сто ји пра вил ник, али 
се он раз ли чи то ту ма чи у по је ди ним ње-
го вим де ло ви ма.

10. Д. Сто ја но вић – Ге не рал но не мам 
ве ћих пред ло га. Сма трам да тре ба уве сти 
ма ло ви ше тек ста о стру ка ма, и но ви не ко-
је су из обла сти стру ке по себ но, за ма шин-
це, гра ђе ви ну, и тд. Део ко ји ће мо жда да 
уре ђу ју са ме сек ци је или под сек ци је по 
стру ка ма.

11. Ми ле на Ка лић – До би ла сам ваш по-
зив да до ста вим сво је пред ло ге, су ге сти је и 
ко мен та ре, а ра ди уна пре ђе ња, „Гла сни ка“. 
У то ме сми слу, по че ла бих од кра ја.

КО МЕН ТА РИ – По че ћу од оно га што је 
до бро, а то је да „Гла сник“ тре ба да оста-
не у елек трон ској фор ми. До са да шња фор-
ма је ста ра, тро ма и пре ва зи ђе на. У из ве-
шта ји ма је би ло ја ко пу но са мо хва ли са ња. 
Пре ви ше па жње се да ва ло на раз не до де-
ле на гра да (углав ном јед ни ма те ис ти ма). 
По сле чи та ња истих ства рао се још ве ћи 
јаз из ме ђу по је ди них чла но ва и са ме ИКС. 
И за вр ши ћу са по зи тив ним, ја ко је до бро 
што се НЕ КО се тио, да ко нач но све ово про-
ме ни и пи та за ми шље ње и чла но ве – де-
лу је охра бру ју ће.

СУ ГЕ СТИ ЈЕ – Фор ма тре ба да бу де ја сна, 
са же та и ин те ре сант на, то се на рав но мо-
же оства ри ти у са рад њи са струч ним љу-
ди ма. Тек сто ви тре ба да пра те са да шњи 
тре ну так и ин те ре со ва ње чла но ва. У уре-

ђи вач ком ти му тре ба да ра де нај струч ни-
ји чла но ви на ше Ко мо ре.

ПРЕД ЛО ЗИ – Би ло би ја ко до бро ка да би 
се отво ри ла ру бри ка где би сви чла но ви 
мо гли да да ју сво ја ми шље ња. Тре ба ло би 
отво ри ти ру бри ку – По сао. Исто та ко ру бри-
ку – На у ка у бу дућ но сти, би ла би си гур но 
ра до чи та на.

12. Ср ђан По по вић – По што ва ни, по зо-
ви те ме да бу дем члан ре дак ци је „Гла сни-
ка“ и ви де ће те шта све мо же до бро да се 
ура ди. Имам ве ли ко ис ку ство у но ви нар-
ству и члан сам Ко мо ре.

13. Сло бо дан Цвет ко вић – По ред оп-
штих пи та ња и ак ту ел них ве сти, у сред-
њим ли сто ви ма, тре ба да ти прак тич не 
при ме ре из при ме не ЕН. Ово ор га ни зо ва-
ти на на чин да се ти ли сто ви мо гу из ву-
ћи из „Гла сни ка“ ра ди фор ми ра ња лич них 
збир ки. Фор ми ра ти по себ ни уре ђи вач ки 
од бор ових под ли ста ка. 

14. В. Ста ни ми ро вић – Сма њи ти лук су-
зност штам па ња, при ла го ди ти се ста њу 
у дру штву (ни је ово мод ни ча со пис). Да 
не бу де лич ни лист пред сед ни ка Ко мо ре 
као до са да. Број фо то гра фи ја истог ли ца 
у јед ном бро ју огра ни чи ти на мак си мал-
но две, а не као до са да по 15 фо то гра фи ја 
пред сед ни ка Ко мо ре. По ве ћа ти број при-
ло га из дру гих обла сти, а не пре вас ход-
но из гра ђе ви не и ар хи тек ту ре. Да ти исти 
трет ман и оста лим стру ка ма (ма шин ство, 
елек тро и др.). Обез бе ди ти да се у ли сту 
при ка жу успе шна ре ше ња ко ја су на шла 
при ме ну у прак си, а не као до са да по ла 
ли ста за из ве шта је и фи нан сиј ске пла но-
ве (о то ме нек во де ра чу на ор га ни Ко мо ре 
и Скуп шти не). 

15. Зо ран Ра до њић – „Гла сник“ у овом 
об ли ку је не по тре бан. Уме сто ње га, по тре-
бан нам је струч ни ча со пис са два сег мен-
та: пр ви у ко јем ће се об ја вљи ва ти при ка-
зи, са оп ште ња, струч ни и на уч ни ра до ви, 
ко је уред ни штво при хва та, и дру ги у ко-
јем ће се об ја вљи ва ти из гра ђе ни објек-
ти и кри ти ке тих обје ка та, као и зна чај ни 
про јек ти ко ји би се на том ме сту из ло жи-
ли су ду струч не јав но сти. По тре бан нам 
је озби љан ча со пис са озбиљ ним уред ни-
штвом, та ко да оно што се у ње го вом пр-
вом сег мен ту об ја ви пред ста вља озбиљ-
ну ре фе рен цу (а мо жда та два сег мен та 
тре ба и раз дво ји ти у две за себ не пу бли-
ка ци је).
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16. Ми ха и ло М. Сто ја но вић – Као ди-
пло ми ра ни ин же њер тех но ло ги је, ко ји по-
се ду је обе ли цен це, као овла шће ни про јек-
тант и из во ђач ра до ва, пред ла жем да се 
по све ти ви ше при ме ра из прак се хе миј-
ског ин же њер ства у по ступ ку про јек то ва-
ња, ве за но за те ку ће и ин ве сти ци о но одр-
жа ва ње по стро је ња, у обла сти ин ду стри је 
наф те и га са.

НЕ ПОТ ПИ СА НИ 
ПРЕД ЛО зИ/ПРЕ ПО РУ КЕ 
ИЛИ ТИ ANONyMO us

Ано ним 1. – Ви ше струч них ра до ва и 
про је ка та, ма ње по ли ти ке.

Ано ним 2. – Ча со пис би тре ба ло ви ше 
по све ти ти свет ским и европ ским ино ва-
ци ја ма и до га ђа ји ма. До га ђа ји: сај мо ви, 
до де ле на гра да и при зна ња за струч на до-
стиг ну ћа, кон кур си ар хи те ка та – ур ба ни-
ста за зна чај не објек те у Ср би ји. Про мо ви-
са ти ве ли ке до га ђа је са струч ног аспек та 
као што је „Бе о град на во ди“, а не да то 
чи не по лу струч ни по ли ти ча ри. Про тре-
сти учма ли и род бин ски ка дар уре ђи ва-
ча и по лу за спа лих се кре та ри ца по ре ги-
о ни ма, ко ји ни су у ста њу да на пи шу ни 
из ве штај о до га ђа ју, не тач но где се до го-
дио, ко ји је по ре ду, па чак и име до бит-
ни ка нај ве ћег при зна ња, увре дљи во не-
тач но на пи са но (Та ба ко ви ће ва на гра да за 
ар хи тек ту ру 2012. г.)! На при мед бу да се то 
у сле де ћем бро ју де ман ту је и на пи ше уз 
из ви ње ње, то се ни је до го ди ло. На све до-
са да шње до де ле ни ко од „но ви на ра“ ни је 
до шао да тај ве ли ки до га ђај и про мо ви-
ше лич но са ли ца ме ста, на ме сто „глу вим 
те ле фо ном“.

Не мо ра сва ки ча со пис по чи ња ти са 
пред сед ни ком Ко мо ре, и са Скуп шти ном, 
до вољ не су две евен ту ал но три фо то гра-
фи је, на ме сто до са да шњих 20-25, уз пар 
при ви ле го ва них, јед них те истих сим па-
ти ја ру ко вод ства Ко мо ре, ча со пис по ста је 
лич ни, бе сми слен и слу жи као под ме тач, 
јер има ле пе глат ке ко ри це. Ми чла но ви 
по ре ги о ни ма слу жи мо за пу ње ње ка се 
цен тра ле и за про во де оних (кли мо гла-
ва ца) ко ји су уз „ва тру“. Мо жда је и ово 
пу цањ у ва здух иза ку ће, ко ји ни ко не ће 
чу ти ни ви де ти од уљуљ ка них са мо љу би-
вих ру ко во ди ла ца, а би ло би див но ка да 
би ба рем про чи та ли, па не ка се на сме ју 
са уред ни штвом. Ужи вај те у сво јим „ве-

ли чи на ма“, али по не кад су „ма ли“ мно го 
ве ћи од вас.

Ано ним 3. – Сма њи ти ве ли чи не фо то-
гра фи ја пред сед ни ка, сма њи ти број ре-
че ни ца пред сед ни ка, да ти у сва ком бро ју 
јед ну стра ни цу ре ги о нал ним цен три ма да 
са ми ода бе ру те му ко ју ће пред ста ви ти!

Ано ним 4. – Уба ци ти ру бри ку: Срп ски 
ин же ње ри на ино стра ним про јек ти ма. Ру-
бри ку мо гу да пра те тек сто ви на ших ин же-
ње ра ко ји су ра ди ли на ра зним про јек ти-
ма на ино стра ним тр жи шти ма. Ис ку ства 
у про јек то ва њу, из во ђе њу, уго ва ра њу, ло-
кал ним стан дар ди ма, итд.

Ано ним 5. – Пре ћи на ре дов ну ди ги-
тал ну фор му, а два пу та го ди шње пра ви-
ти ма ли, до бро ди зај ни ра ни hard copy од 
нај бо љих чла на ка и ве сти ко ји се ша ље 
по штом.

Ано ним 6. – Та ко што не ће те са мо пи са-
ти ле пе тек сто ве, бај ке и хва ло спе ве, већ 
го ру ће про бле ме, пи ши те о ве ли кој не-
за по сле но сти свих ин же њер ских стру ка, 
про бле ми ма и при ти сци ма ко ји тр пе ин-
же ње ри од стра не ин ве сти то ра.

Ано ним 7. – „Гла сник“ би тре ба ло да се 
по за ба ви и да про мо ви ше за по сле ње ин-
же ње ра, јер су они но си о ци при вред ног 
ра ста јед не зе мље. Што бу де отво ре но ви-
ше фа бри ка и за по сле но што ви ше ин же-
ње ра, то ће би ти бо ље сви ма у зе мљи.

Ано ним 8. – По треб но је освр ну ти се ма-
ло на оп шту си ту а ци ју у др жа ви у обла сти 
гра ђе вин ске ин ду стри је. Не тре ба да ва ти 
са мо број ке и ди ја гра ме у ве зи члан ства. 
Раз го ва ра ти ма ло са чла но ви ма Ко мо ре о 
то ме ко ли ко ствар но има ју по сла као ин-
же ње ри и ко ли ко че сто ко ри сте сво је ли-
цен це. На жа лост ма ли број ин же ње ра 
ко ри сти сво је ли цен це и ма ли број има 
ко ри сти од члан ства у Ко мо ри. Зна чи, да-
ти ви ше при ме ра из прак се и освр ну ти се 
на кон крет не про јек те ко ји се ра де у на шој 
др жа ви, где су за по сле ни на ши ин же ње-
ри. У сва ком „Гла сни ку“ да је те углав ном 
из ве шта је са сед ни ца, пред ло ге, пла но ве... 
Где је ре а ли за ци ја, али не са мо кроз ди ја-
гра ме и број ке.

Ано ним 9. – Ви ше ин фор ма ци ја о кон-
крет ним те ку ћим до га ђа њи ма у гра ђе ви-
нар ству код нас (про јек то ва ње и град ња), 
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тен де ри, на пре до ва ње ра до ва на зна чај-
ним објек ти ма, кон кур си за ин же ње ре, 
струч ни ску по ви, сим по зи ју ми, кон фе-
рен ци је – НЕ САЈ МО ВИ!

Ано ним 10. – Сма трам да „Гла сни ку“ не-
до ста ју струч ни тек сто ви, но во сти из до-
ме на прав них по је ди но сти као и де ба те 
– струч на ми шље ња у ве зи са прав ним ре-
гу ла ти ва ма, за ко ни ма о из град њи итд. од 
ко јих сви за ви си мо, а то ли ко нас огра ни-
ча ва ју.

Та ко ђе тре ба ло би вр ши ти ан ке те ме ђу 
гра ђа ни ма, као и ме ђу ин же ње ри ма, о то-
ме ко ји су про бле ми акут ни, а ко ји хро-
нич ни у гра ђе вин ској ин ду стри ји, оба ве-
шта ва ти јав ност, а ти ме и да ти мо гућ ност 
да ин же ње ри ви ше де лу ју у до ме ну сво-
је стру ке на ак ту ел на ми ни стар ства. Пер-
ма нент но пра ти ти раз вој и им пле мен та-
ци ју За ко на о енер гет ској ефи ка сно сти и 
ба ви ти се це на ма услу га про је ка та. Пра-
ће ње тр жи шта. Пи та ња со ци јал ног ста-
но ва ња, ве о ма ин те ре сант на те ма. За што 
Бее има тра ди ци ју од 90 го ди на дру штве-
них ста но ва, ко ји се кон стант но ре ви та-
ли зу ју из истог бу џе та, за што је на ше тр-
жи ште пре пла вље но ква зи из во ђа чи ма 
ко ји дик ти ра ју не ве ро ват не це не ста но-
ва итд. Хва ла.

Ано ним 11. – Ба ви те се ви ше про бле-
ми ма и ко мен та ри ма на ак ту ел не за ко-
не ко ји се до ти чу гра ђе ви нар ства (За кон 
о ле га ли за ци ји и ње го ви под за кон ски ак-
ти ко ји су уне ли пу но про бле ма и не ја сно 
су де фи ни са ли од ре ђе не ства ри, та ко да 
оста вља ју мо гућ ност раз ли чи тог ту ма че-
ња у раз ли чи тим оп шти на ма). Ба ви те се 
про бле ми ма ко је ин же ње ри сва ко днев но 
има ју у при ме ни за ко на...

Ано ним 12. – По ме ни, су ви ше је из ве-
шта ја са ра зних ску по ва, а у из ве шта ји ма 
пре пу но офи ци јел них ин фор ма ци ја (ко је 
уче ство вао, на зи ви те ма и сл.) је без су-
шти не. Би ло би до бро по ве ћа ти број чла-
на ка ко ји тре ти ра ју но во сти из ра зних тех-
нич ких обла сти, ка ко у Ср би ји, та ко и у 
све ту. Члан ке ко ји ће нас др жа ти ви ше у 
то ку са тех нич ким ино ва ци ја ма, уште да-
ма (на ро чи то на по љу утро шка енер ги је) 
и слич но.

Ано ним 13. – Да че шће из ла зи, ви ше 
илу стро ва них чла на ка о при ме ни но вих 
тех но ло ги ја код нас и у све ту у ма шин ству, 
гра ђе ви нар ству, елек тро тех ни ци.

Ано ним 14. – Уна пре ди ти та ко да се на-
ма и на шим бли жњи ма не су ге ри ше и не 
про мо ви ше Уни вер зи тет Уни он „Ни ко ла 
Те сла“ и сл. Не ки од нас су до ста нов ца, 
ра да и од ри ца ња уло жи ли да до ђу до ди-
пло ма ре спек та бил них уни вер зи те та као 
и до ли цен це у Ко мо ри да би са да би ли 
спа мо ва ни ре кла ма ма за Уни он уни вер-
зи тет! 

Ано ним 15. – По што се од лу чи ло за елек-
трон ски об лик, мо гућ но сти за раз не гра-
фич ке, фо то, па чак и ви део при ло ге, су 
сјај не. У том сми слу „Гла сник“ ко ји је ра-
ни је био штам пан не ка иде у исто ри ју где 
и при па да и по об ли ку и по сти лу.

Ано ним 16. – Ма ње са мо ре кла ме ру ко-
вод ства и ор га на Ко мо ре, ви ше про сто ра 
да се по све ти успе шним ре а ли зо ва ним 
про јек ти ма чла но ва Ко мо ре.

Ано ним 17. – По след њих 20 го ди на ре-
ша ва се ди вља град ња у Ср би ји. Вла да до-
но си и по ни шта ва За ко не о ле га ли за ци ји. 
Еви ден ти ра но: 1,3 ми ли он обје ка та у Ср-
би ји је не ле га ли зо ва но. До са да и бив ши 
ми ни стри од г. Шу мар ца пре ко г. Ду ли ћа 
и Или ћа, ни су се про сла ви ли тј. до но си ли 
су за ко не о ле га ли за ци ји, а ни је дан ни је 
био успе шан. Овај про блем не ре ша ва ју 
по ли ти ча ри ни ти ће га ре ши ти у до глед-
но вре ме.

Да скра тим: тре ба одво ји ти по себ ну ру-
бри ку у „Гла сни ку” у ко јој би ин же ње ри 
сво јим, не пред ло зи ма не го кон крет ним 
ре ше њи ма, да ли ве ли ки по мак и на ду 
овој зе мљи Ср би ји.

Ин же њер ска ко мо ра Ср би је има огро-
ман ка па ци тет у сво јим чла но ви ма да ре-
ши овај про блем, и мо ра га ре ши ти. Не ма 
ко! По чев од из ра де тех нич ке до ку мен та-
ци је, спољ не кон тро ле до из да ва ња гра ђе-
вин ских и упо треб них до зво ла до укњи-
же ња. По ли ти ча ри то не зна ју. То је по сао 
за ин же ње ре. Све сти ин сти ту ци ју: зра ду, 
ове ру, кон тро лу тех. до ку мен та ци је и из-
да ва ње гр. и упо треб не до зво ле укљу чу ју-
ћи и укњи жбу у окви ру ИКС. Вла да мо ра 
да ти овла шће ња ИКС тј. на ма, чла но ви-
ма, да то ре ши мо на нај бо љи на чин, јер 
смо за то ква ли фи ко ва ни и то зна мо нај-
бо ље да ра ди мо. Ово твр дим, јер сам про-
вео мно го го ди на у ино стран ству и знам 
ко је зна ње из но си мо из ове зе мље и ка-
кве ре фе рен це има мо.

Не ка ово бу де у „Гла сни ку” ма ли ко рак 
што жи вот зна чи.!!!!!
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Ано ним 18. – Пред ла жем да се „Гла сник” 
уна пре ди у по гле ду до дат ка ко ји тре ба да 
са др жи струч не де ло ве, ко мен та ре ис ку-
сних ин же ње ра, за кон ске оба ве зе, та бли-
це, за ни мљи ве де ло ве струч не ли те ра ту ре, 
де мо вер зи је про грам ских па ке та, нор ма-
ти ве, про пи се итд. Та ко ђе бих пред ло жио 
да се у „Гла сни ку” об ја вљу ју ин те ре сант ни 
ко мен та ри и сто ри је из гра ђе них/ре а ли зо-
ва них про је ка та код нас и у све ту.

Ано ним 19. – Имам јед но ста ван пред лог: 
Ма ње пи са ња хва ло спе ва и фо то гра фи ја о 
ру ко вод ству ИКС и њи хо вим парт не ри ма. 
Ви ше тек сто ва о прак тич ним ства ри ма ко-
је ће ко ри сти ти чла но ви ма ИКС у ра ду. Ту 
пре све га ми слим на до ма ће и стра не про-
пи се, за тим на ту ма че ња до ма ћих про пи-
са и пра вил ни ка, но во сти из све та. Пред-
ла жем ру бри ку „Пи та ња чла но ва ИКС“ где 
би од го во ре да ва ли ви со ки струч ња ци из 
пред мет них обла сти. 

Ано ним 20. – Офор ми ти ру бри ку – „Мој 
жи вот у ино стран ству“ где ће ко ле ги ни це 
и ко ле ге, ра де ћи на ра зним гра ди ли шти-
ма, сла ти сво је фо то гра фи је, пред ло ге и 
ре ше ња са ра зних про је ка та.

Ано ним 21. – Као су ди ја Су да ча сти 
одав но сам имао пред лог да се уве де на 
пред по след њим стра на ма из ве штај о ра ду 
Су да ча сти у „крат ким но та ма“ тре нут не 
прак се, ло ших и до брих при ме ра, по те за 
свих ин же ње ра и крат ким ко ло на ма „огла-
са“ са лин ко ви ма да љег по дроб ни јег об ја-
шње ња си ту а ци ја са те ре на ... Мо лио бих 
Вас да ува жи те мој зах тев, јер ће, си гу ран 
сам, до при не ти бо љој прак си и ува жа ва њу 
нас ин же ње ра у овом дру штву, ако ствар но 
има ју увид шта ми то ра ди мо!!

Ано ним 22. – Ка ко на ова ко ли це мер но 
пи та ње да ти пра ви од го вор?

Ваш „Гла сник” пот пу но осли ка ва рад Ко-
мо ре и ту за и ста не ма шта да се при го во ри 
ни ти до да. А Ко мо ра се ба ви сви ме осим 
про бле ми ма стру ке.

По гле дај те шта на Фо ру му пи шу чла но-
ви Ко мо ре о ње ном ра ду, па уба ци те у свој 
вај ни „Гла сник” и не што од то га, уме сто 
оних ре пор та жа са при год них кр кан лу ка о 
тро шку члан ства, ко је је при ну ђе но и уце-
ње но да бу де члан ство.

Ано ним 23. – 1. Гра фич ки ди зајн – ли-
ков но уна пре ђе ње ча со пи са, јер је са да 
на увре дљи во ни ском ни воу. 2. Скра ћи ва-

ње и про фе си о нал ни ја из ра да тек сто ва са 
ин фор ма ци ја ма о су сре ти ма, ску по ви ма 
итд, од но сно, укло ни ти ама тер ски ни во 
сти ла пи са ња. 3. Ви ше струч них тек сто ва 
свих про фе си ја као до при нос афир ма ци ји 
ауто ра и пер ма нент ном ин фор ми са њу и 
уса вр ша ва њу. 4. Ви ше ин фор ма ци ја о свет-
ским то ко ви ма из обла сти свих стру ка.

Ано ним 24. – Ди ги та ли зо ва ти га. На пра-
ви ти пор тал и укљу чи ти чла но ве ИКС-а у 
ње го во ства ра ње – члан ци ма/бло го ви ма

Ано ним 25. – Пред ла жем да се на гра-
ђе вин ским фа кул те ти ма сту ден ти ма да је 
за ди плом ски рад да про јек ту ју из вед бе не 
про јек те са о бра ћај ни ца, ар ми ра но бе тон-
ских про пу ста и мо сто ва по ци је лој Ср би-
ји. Та ко да и у нај у да ље ни јим кра је ви ма 
има ју ба рем про јек те, па да он да по ку ша ју 
да на ђу фи нан си је ре за исте. Мо гло би се 
ор га ни зо ва ти да на јед ном ди плом ском 
ра де ви ше сту де на та.

Ано ним 26. – Пред ла жем да уве де те но-
ви не у из град њу пу те ва – на ро чи то ис пла-
ти во са да у по пла вље ним кра је ви ма. То 
је при мје на СИГ МЕ ТО ДЕ. Ова из град ња 
пу те ва је јеф ти ни ја за че твр ти ну уоби-
ча је не ци је не. Све ин фор ма ци је на тел 
063/470906, Мла де но вић Зи во та, in fo sigl@
in fosky.net. или siginfol@sbb.co.yu, или, ub-
port@yahoo.com, Богдановић. Обратите се 
на једну од ових веза и објавите чланак за 
ваше чланове.

Пред Ва ма, на шим чи та о ци ма, су при-
мед бе и пред ло зи за по бољ ша ње „Гла сни-
ка“, ко је је упу тио је дан број Вас – чла но ва 
Ко мо ре, кроз ан ке ту. Мно ги од пред ло га су 
већ ин кор по ри ра ни у овај број, док ће мо 
оста ли ма по све ти ти пу ну па жњу у на ред-
ним бро је ви ма „Гла сни ка“, да ка ко, у са рад-
њи са Ко ми си јом за ин фор ми са ње УО ИКС, 
ко ја је по кре ну ла и ре а ли зо ва ла ову ан ке-
ту.  Ина че, Ко ми си ја за ин фор ми са ње и ре-
дак ци ја „Гла сни ка“ ко рект но са ра ђу ју, што 
зна чи да се пред ло зи ком про ми сно и ко-
о пе ра тив но при ха ва та ју и ре а ли зу ју, ка ко 
би „Гла сник“ био оп ти мал но ин фор ма ти-
ван и стру чан, што је нео п ход но, али не и 
до вољ но, за ње гов нај ви ши ква ли тет. Зна-
чи, на ста вља мо да се ме ње мо и по бољ ша-
ва мо, са ве ром и на дом да ће бу ду ћи бро је-
ви „Гла сни ка“ ви ше, бо ље и ква ли тет ни ји, 
пре све га, ин фор ми са ти, али, и еду ко ва ти 
чла но ве Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.

Приредио: Радош О. Драгутиновић
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Добар залет за пуну 
јесењу активност

Током летње паузе Регионални центар Ниш реализовао своју акцију „Регионални развој југо
истока Србије“ у оквиру манифестације „Инжењерска комора на „Власинском лету“ која има 
већ лепу традицију . Током септембра најдинамичније је било у Београдском регионалном 
центру, али су регионални центри Ниш, Краљево и Чачак организовали атрактивна догађања. 
Нишлије су посетили три врсте малих електрана из обновљивих извора – когенераиву, хидро 
и соларну, Краљевчани су се у Новом Пазару бавили мултикултуралношћу и заштитом споме
ника културе, док су Чачани у Горњој Добрињи, родном месту књаза Милоша Обреновића, при
суствовали манифестацији – „Градитељско наслеђе, историјски објекти – нове технологије у 
подизању нивоа сигурности и трајности“

Ре ГИ О НАл НИ 
ЦеН тАР Бе О ГРАД

Три би ну: „Са вре ме на ар хи тек
тон ска прак са: Ин сти ту ци о нал
ни оквир и пра ви ла гра ђе ња“ ор-
га ни зо вао је 26. ју на Ре ги о нал ни 
од бо р ди пло ми ра них ин же ње ра 
ар хи тек ту ре. Уче сни ци три би не су 
би ли: др Ма ри ја Ма ру на, до цент на 
Ар хи тек тон ском фа кул те ту у Бе о-
гра ду (мо де ра тор), Љи ља на Но ва-
ко вић, се кре тар Се кре та ри ја та за 
ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве, 
Са ња Ђор ђе вић, за ме ник ди рек то-
ра Ур ба ни стич ког за во да Бе о гра да 
и др Игор Ма рић, ди рек тор Ин сти-
ту та за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам 
Ср би је. Про грам је пра тио сле де ће 
те ме: По зи ци ја пра ви ла гра ђе ња у 
си сте му пла ни ра ња у Ср би ји; Ка ко 
се фор му ли шу пра ви ла гра ђе ња за 
од ре ђе но план ско под руч је? Ка ко 
се спро во де пра ви ла гра ђе ња, ка-
ко се кон тро ли ше њи хо ва при ме на 
у про це ду ра ма из град ње? Ка ко се 
ту ма че и при ме њу ју пра ви ла гра-
ђе ња у про це су про јек то ва ња? 

На кон увод не ре чи мо де ра тор ке, 
ко ја је ука за ла на зна чај по сто ја ња 
ин сти ту ци је пра ви ла гра ђе ња као 
ин стру мен та ко јим с ре гу ли ше од-
нос при ват ног и јав ног ин те ре са у 
гра ђе њу гра да и до при но си по ди-
за њу ква ли те та из гра ђе не сре ди не, 

сва ко од уче сни ка је украт ко из ло-
жио сво је ви ђе ње про бле ма ти ке, из 
аспек та ко ји им је нај бли жи пре ма 
њи хо вом тре нут ном про фе си о нал-
ном ан га жма ну. 

Раз ма тра на су пра ви ла гра ђе ња 
у ур ба ни стич ким пла но ви ма и 
ефек ти ко је она мо гу има ти у ар-
хи тек тон ским ре ше њи ма и кон тек-
сту гра ђе ња. 

Пра ви ла гра ђе ња су оба ве зни са-
став ни део ур ба ни стич ких пла но ва 
и она на ро чи то са др же вр сту и на-
ме ну обје ка та ко ји се мо гу гра ди-
ти у по је ди ним зо на ма, до зво ље не 
ур ба ни стич ке па ра ме тре, нај ве ћу 
до зво ље ну ви си ну обје ка та, као и 
усло ве за: фор ми ра ње гра ђе вин ске 
пар це ле, по ло жај обје ка та на пар-
це ли, из град њу дру гих обје ка та на 
ис тој гра ђе вин ској пар це ли обез-
бе ђи ва ње при сту па пар це ли и пар-
кинг про сто ри ма. 

Уче сни ци су се сло жи ли у то ме 
да су пра ви ла гра ђе ња нео п ход ни 
део про це ду ра пла ни ра ња и про-
јек то ва ња, али да се по ста вља пи-
та ње њи хо вог фор му ли са ња, при-
ме не и ту ма че ња. 

Нео п ход но је стал но ре ви до ва ти 
пра ви ла гра ђе ња у скла ду са ак-
ту ел ним усло ви ма за град њу, ра-
ди ти на њи хо вом уна пре ђе њу да 
бу ду све де на и не про ти вреч на, да 
омо гу ћу ју ја сну и до след ну при ме-
ну. Та ко ђе је ва жно да се пра ви ла 

гра ђе ња из пла но ва при ла го ђа ва-
ју кон крет ним ло ка ци ја ма за град-
њу кроз прет ход не про стор не про-
ве ре – у функ ци ји ур ба ни стич ке 
за шти те, уна пре ђе ња сли ке гра да, 
ква ли те та жи во та, при ват но сти и 
без бед но сти.

На кон из ла га ња уче сни ка, усле-
ди ла је кон струк тив на ди ску си ја 
у ко јој при сут ни, кроз раз го вор са 
уче сни ци ма, мо гли да по ста ве до-
дат на пи та ња и до би ју од го во ре.

Пре да ва ње – „Раз вој јав ног шин
ског си сте ма у Бе о гра ду и уна пре
ђе ње улич не мре же“ ре а ли зо вао је 
30. ју на Ре ги о нал ни од бо р ди пло-
ми ра них гра ђе вин ских ин же ње ра. 
Пре да вач је био Зо ран Бог да но вић, 
дипл. инж. арх. ко ји је пред ста вио 
сво је ви ђе ње раз во ја јав ног шин ског 
пре во за у глав ном гра ду.

Ова увек ак ту ел на те ма за град 
Бе о град при ву кла је слу ша о це чла-
но ве Ко мо ре свих стру ка. Пре да вач 
је пред ста вио до сад пред ла га на 
ре ше ња као што су кла сич ни ме-
тро или та ко зва ни „ла ки ме тро” т.ј. 
ЛРТ (ла ки шин ски тран спорт). Је-
дан од очи глед них про бле ма пр-
во спо ме ну тог кон цеп та је ску по ћа 
ка ко из град ње та ко и екс пло а та-
ци је, што отва ра фун да мен тал на 
пи та ња ве за на за из во ди вост, рен-
та бил ност, раз гра на тост мре же, и 
ду жи ну че ка ња да то по ста не ре ал-
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ност. Про бле ми ве за ни за ЛРТ, ка-
ко је де фи ни сан у ГУП-у, су та ко-
ђе ви ше стру ки: це на је и да ље ја ко 
ви со ка с об зи ром да се уво ди пот-
пу но нов си стем, сра змер но ма ња 
ефи ка сност, раз ви ја ње но ве мре же 
што је дуг и скуп про цес, не ко ор-
ди ни ра ност са трам вај ским си сте-
мом и дру го. ”Да ли јед но или дру-
го?” то ни је пра вил но по ста вље но 
пи та ње. Бе о гра ду тре ба ју и ла ки 
шин ски тран спорт т.ј. ЛРТ и бр зе/
екс прес ли ни је, дру гим ре чи ма си-
стем шин ског пре во за ко ји би био 
кон ци пи ран на два функ ци о нал-
на ни воа, где би је дан обез бе ђи-
вао гу сти ну мре же а дру ги бр зи ну 
пу то ва ња на глав ним тран сфер за-
ла ма. По вољ но је што бе о град ска 
трам вај ска мре жа већ има 45 ки-
ло ме та ра ко ри до ра по ста вље них 
на про ве ре не прав це пу то ва ња. Ти 
се ко ри до ри мо гу, до бро осми шље-
ним ин же њер ским за хва ти ма, учи-
ни ти про ход ни јим, чи ме се уз од-
го ва ра ју ћу мо о дер ни за ци ју мо же 
до би ти вр ло до бар ди стри бу тив ни 
си стем ла ког шин ског тран спор та. 
Ти ме би се у нај кра ћем ро ку знат-
но уна пре ди ло ста ње у јав ном са-
о бра ћа ју и исто вре ме но сма њи ла 
по тре ба за ве ли ком ки ло ме тра жом 
ску пих екс прес ли ни ја ко је би се 
гра ди ле са мо на глав ним прав ци-
ма. Тај кон цепт би омо гу ћио да Бе-
о град ре ла тив но бр зо до би је је дан 
це ло вит и раз гра нат ме тро си стем 
по ви ше стру ко ни жој це ни од оне 
ко ја је по треб на за из град њу пот пу-
но но ве мре же. То се по сти же оп ти-
ми за ци јом по тен ци ја ла по сто је ћих 
си сте ма и њи хо вом мо дер ни за ци-
јом, као и ко ри шће њем си ту а ци је 
на те ре ну ко ја ну ди мно штво ве о-
ма по вољ них и еко но мич них ре-
ше ња. Исто вре ме но се омо гу ћа ва 
и зна чај но по бољ ша ње ква ли те та 
улич не мре же, укљу чу ји ћи ва жне 
рас кр сни це, пре свга Сла ви ју. У ди-
ску си ји ко ја је усле ди ла по твр ди ла 
се ак ту ел ност ове те ме ко ја је има-
ла за циљ упо зна ва ње са кон крет-
ним по тен ци ја ли ма раз во ја јав ног 
шин ског тран спор та у Бе о гра ду и 
пра те ћим ефек ти ма.

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал них 
од бо ра ди пло ми ра них ин же ње-

ра оста лих тех нич ких стру ка ор-
га ни зо ван је 3. сеп тем бра струч ни 
оби ла зак По љо при вред ног га здин-
ства „Ћи рић Агро МЂЖ“ у Ти те лу. 
Пре зен ти ран је рад Га здин ства, 
а увод ни чар ка је би ла Сне жа на 
Ми хал ков, дипл. инж. пољ. ко ја 
је пред ста ви ла Уро ша Но ва ко ви-
ћа, дипл. инж. пољ., ру ко во ди о ца 
про из вод ње. На кон то га одр жа но је 
пре да ва ње и пре зен та ци ја на те му: 
„Са вре ме ни си сте ми за на вод ња
ва ње“ ко је је имао Жељ ко Мар де-
шић, дипл. инж. пољ. у ко ме је при-
сут не упо знао са про бле ми ма ко ји 
су би ли при сут ни на те ре ну и њи-
хо вом ре ша ва њу, кроз про јек то ва-
ње и из во ђе ње ра до ва на си сте му 
за на вод ња ва ње, кап по кап. Упо-
зна ва ње уче сни ка са са вре ме ним 
кон цеп ти ма на вод ња ва ња воћ ња-
ка и при ме ном ра дио тех ни ке за 

упра вља ње и кон тро лу си сте ма за 
на вод ња ва ње. При ме на са вре ме-
них ре ше ња при мо дер ни за ци ји 
по сто је ћих си сте ма за на вод ња-
ва ње. На кон то га уче сни ци су об-
и шли воћ њак на ко ме су при ме-
ње ни про јект ни кри те ри ју ми за 
из град њу са вре ме них си сте ма за 
на вод ња ва ње кап по кап, као и њи-
хов ути цај на ко ри шће ње и одр жа-
ва ње си сте ма то ком се зо не. 

Та ко ђе при сут ни чла но ви об и-
шли су и црп ну ста ни цу си сте ма 
за на вод ња ва ње, из вр шне кон трол-
не је ди ни це на по љу и глав не кон-
трол не је ди ни це под си сте ма за на-
вод ња ва ње.

Оп шта за па жа ња су да је скуп 
из ве ден про фе си о нал но, а те ма 
об ра ђе на струч но. С об зи ром на 
ва жност и сло же ност те ма ти ке, 
пред ла же се још ова квих ску по ва 
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на те му про јек то ва ња и из во ђе ња 
ра до ва си сте ма за на вод ња ва ње, 
у ци љу на прет ка и раз во ја стру ке, 
као и са рад ње са срод ним стру ка-
ма ко је тре ти ра ју про бле ма ти ку зе-
мљи шта и во да.

(Ко мо плет но пре да ва ње Жељ ка 
Мар де ши ћа до но си мо у ру бри ци 
– Струч ни ра до ви)

Са ша Ста мен ко вић, дипл.инж.
ел. одр жао је 25. сеп тем бра пре-
да ва ње – „ево лу ци ја мо бил них 
тех но ло ги ја, мре жа и сер ви са“ 
у ор га ни за ци ји и ре а ли за ци ји Ре-
ги о нал них од бо ра ди пло ми ра них 
ин же ње ра елек тро тех ни ке . Пре да-
вач је уче сни ке де таљ но упо знао 
са основ ним пој мо ви ма и исто-
ри ја том мо бил них ко му ни ка ци-
ја. У на став ку су уче сни ци би ли 
бли же упо зна ти са ар хи тек ту ром 
мо бил них тех но ло ги ја и на чи ном 
њи хо вог ра да, као и ево лу ци јом 
мо бил них мре жа. Об ја шње ни су 
GSM, 3G/UMTS, HSPA/HSPA+, LTE, 
LTE Advan ced – основ не ка рак те-
ри сти ке и при ме на.

По себ но су об ра ђе не хе те ро ге не 
мре же и на ве де не њи хо ве ка рак-
те ри сти ке и мо гућ но сти при ме-
не. За тим су об ра ђе ни по сто је ћи и 
по тен ци јал ни сер ви си у мо бил ној 
те ле фо ни ји. Пред мет ним пре да-
ва њем у пот пу но сти су оства ре ни 
пла ни ра ни ци ље ви а то је: упо-
зна ва ње са основ ном струч ном 
тер ми но ло ги јом ко ја се ко ри сти у 
тех но ло ги ји мо бил них ко му ни ка-
ци ја; бли же упо зна ва ње са мо бил-
ним ко му ни ка ци ја ма, као струч-
ном ди сци пли ном; упо зна ва ње са 
прав ци ма и трен до ви ма раз во ја 
мо бил них ко му ни ка ци ја, ко је су 
ис ко ри сти ве у сва ко днев ном жи-
во ту као и у про фе си о нал ном по-
гле ду. 

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал них 
од бо ра ди пло ми ра них ин же ње ра 
оста лих тех нич ких стру ка 26. сеп-
тем бра ор га ни зо ва но је пре да ва-
ње: „Иза зо ви упра вља ња ур ба
ним зе ле ним про сто ри ма“ У име 
ор га ни за то ра Ан ђел ка Јев то вић, 
дипл.инж.пејз.арх пред ста ви ла је 
пре да ва ча М. Сц. Љи ља ну Ту бић, 
дипл.инж.пејз.арх. ко ја је на са мом 

по чет ку ис та кла да се не за ви сно од 
сте пе на раз во ја, мно ге зе мље су-
о ча ва ју са јед ним од нај ва жни јих 
иза зо ва: аде ква тан раз вој одр жи-
вих гра до ва.

Пре све га ва жно је де фи ни са ти 
при о ри те те у про це су упра вља ња 
зе ле ним про сто ри ма. Де фи ни са-
ње при о ри те та оба ве зно мо ра би ти 
укљу че но у пла ни ра ње и упа вља-
ње зе ле ним по вр ши на ма. У том 
ци љу, иден ти фи ко ва ни су кључ ни 
чи ни о ци ко ји здру же но ути чу на 
упра вља ње ур ба ног зе ле ни ла, а са-
мим тим и на ква ли тет. Ис ку ства 
на осно ву сту ди ја слу ча ја у 11гра до-
ва ши ром све та, су ге ри шу да за јед-
нич ка бри га о зе ле ним по вр ши на-
ма тре ба да иде из ван по ли тич ког 
кон ти ну у ма и да бу де ин кор по ри-
ра на у сли ку гра ђа на освом гра ду. 
Пре ма нај но ви јим ис тра жи ва њи-
ма, успех очу ва ња ур ба них зе ле-
них по вр ши на за ви си од аде кват-
ног уче шћа јав но сти. Спрем ност 
ло кал не за јед ни це да се укљу чи 
има под сти цај ну уло гу у успе шном 
упра вља њу зе ле ним про сто ри ма.

Тре ба ис та ћи зна чај фи нан сиј ске 
ко ри сти ко ју има ју ло кал не при-
вре де од зе ле них по вр ши на. Ова 
ви ше стру ка ко рист ма ни фе сту ју се 
на ви ше на чи на али ни је од мах ви-
дљи ва. Ин ве сти то ре и до но си о це 
од лу ка тре ба уве ри ти да нас зе ле-
не по вр ши не у ства ри не ко шта ју, 
већ нам до но се еко ном ске ко ри-
сти. Гра до ви без зе ле них по вр ши-
на мо ра ће да по тро ше ви ше нов ца 
на здрав ство, ула га ње у упра вља ње 
ат мос фер ским во да ма би ће ве ће, 
жи вот ни усло ви ло ши ји а са мим 
тим ста нов ни штво ће би ти умор но, 
уз не ми ре но и да ле ко ви ше скло но 
на си љу. Да нас ви ше од две тре ћи-
не Евро пља на жи ви у гра до ви ма, 
та ко да је у ур ба ним под руч ји ма 
кон цен три са на ве ћи на еко ло шких 
иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва са вре-
ме но дру штво ко је има за јед нич ку 
оба ве зу да их ре ши. Над ле жне ин-
сти ту ци је за пар ко ве су све ви ше 
све сне ва жно сти ефи ка сног упра-
вља ња ста ни шти ма и по сти за ња 
рав но те же из ме ђу ре кре а тив ног 
ко ри шће ња јав них зе ле них по вр-
ши на и њи хо вог дра го це ног до-
при но са би о ди вер зи те ту. 

Ре ГИ О НАл НИ 
ЦеН тАР НО ВИ САД

Ре ги о нал ни од бо ра ди пло ми ра-
них ма шин ских ин же ње ра ор га ни-
зо ва но је 23. сеп тем бра пре да ва ње: 
„Ак ту ел но ста ње стан дар ди за
ци је у Ср би ји у обла сти ма ши на 
уну тра шњег тран спор та“ чи ји су 
ауто ри би ли проф. др Рас ти слав 
Шо ста ков, Алек сан дар Сте фа но вић 
дипл.маш.инж. и проф. др Ми ло-
сав Ге ор ги је вић.

С об зи ром на обим ма те ри је, пре-
да ва ње је об у хва ти ло сле де ће по-
до бла сти ма ши на уну тра шњег 
тран спор та (на ве де не по ре до сле-
ду из во ђе ња): лиф то ви (дипл.маш.
инж. Алек сан дар Сте фа но вић), ди-
за ли це и опре ма (проф. др Рас ти-
слав Шо ста ков) и во зи ла уну тра-
шњег тран спор та – ви љу шка ри и сл. 
(проф. др Ми ло сав Ге ор ги је вић).

У пр вом де лу пре да ва ња из ло-
же но је ме сто стан дар да (СРПС) ЕН 
81-1 и 81-2 у окви ру за кон ске ре гу-
ла ти ве у Ср би ји и у ЕУ. На кон то га 
обра зло жен је кра так пред ви ђе ни 
рок ва же ња ових стан дар да, услед 
за ме не пред ви ђе ним но вим стан-
дар ди ма (СРПС) ЕН 81-20 и 81-50 у 
ЕУ и у Ср би ји, а за тим су на ве де-
не бит ни је раз ли ке у њи хо вим по-
је ди ним од ред ба ма, у од но су на 
(СРПС) ЕН 81-1 и 81-2.

У дру гом де лу пре да ва ња обра-
зло жен је по ло жај (СРПС) ЕН стан-
дар да из обла сти ди за ли ца и опре-
ме у окви ру за кон ске ре гу ла ти ве 
у Ср би ји и у ЕУ. На кон то га ука за-
но је на основ не раз ли ке у при-
сту пу ма те ри ји и тре ти ра њу про-
бле ма, из ме ђу ра ни јих (још увек 
ко ри шће них ЈУС и СЦС) и (СРПС) 
ЕН стан дар да, те за сва ки (СРПС) 
ЕН стан дард по је ди нач но ука за но 
на бит не раз ли ке у од но су на прет-
ход но ва же ће стан дар де.

У тре ћем де лу пре да ва ња при ка-
за но је ста ње (СРПС) ЕН стан дар-
да из обла сти во зи ла уну тра шњег 
тран спор та и ука за но на про бле-
ме у обла сти ма ши на уну тра шњег 
тран спор та уоп ште, ко ји зах те ва ју 
хит но ре ша а ва ње.

Циљ овог пре да ва ња је да упо-
зна чла но ве Ин же њер ске ко мо-
ре Ср би је са ак ту ел ним ста њем и 
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пла но ви ма да љег ра да у Ср би ји на 
стан дар ди за ци ји у обла сти ма ши-
на уну тра шњег тран спор та.

Ре ГИ О НАл НИ 
ЦеН тАР НИШ

Ре ги о нал ни од бор ди пло ми ра-
них ин же ње ра ар хи тек ту ра ор га-
ни зо вао је у Ни шу 3. ју ла ма ни-
фе ста ци ју: „По пла ве, кли зи шта, 
еро зи ја зе мљи шта“. Пре да вач 
Вељ ко Ми ло је вић, дипл.инж.шум. 
за по чео пре да ва ње са фил мо ви ма 
о ка та стро фал ни по пла ва ма у све-
ту и код нас, а по себ но се освнуо 
на ка та стро фал не по пла ве у гра ду 
Ни шу ко ју су се де си ле у про шлом 
ве ку. Ко мен та ру ши ћи филм и фо-
то до ку мен та ци ју ука зао је на про-
бле ме, про јек те и ре а ли за ци је ко је 
су ура ђе ње ка ко би град Ниш био 
при лич но за шти ћен од по ла ва, уз 
на по ме ну да не по сто ји ап со лут на 
си гур ност али да се мо же све сти на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру. 

У дру гом де лу пре да вач је го во-
рио о еро зи ји зе мљи шта са по себ-
ним освр том да то пред ста вља и 
при вред ни про блем јер сем ди-
рект не ште те ко ји про у зро ку је на 
са мом објек ти ма ко ји су стра да ли 
у еро зи ји то пред ста вља до дат ни 
тро шак за по је дин це и др жа ву у 
са на ци ји ште та на ста лим еро зи-
јом. Кли зи шта су би ла по се бан део 

пре да ва ња где се на при ка зу при-
род не бра не За вој и оби љем фо то-
гра фи ја ко је је пре да вач по ка зао 
ука за ло на ову по ја ву са по сле ди-
ца ма ко је су из ње про и за шле. 

Пре да вач је ука зао на по тре бу 
бо ље ор га ни за ци је и кор ди на ци је 
во до при вред них си сте ма за за шти-
ту од по пла ва и еро зи ја, на нео п-
ход но уре ђе ње ка ко ве ли ких во до-
то ко ва у Ср би ји та ко и ма лих ре ка 
и по то ка, бу јич них ка рак те ра. 

Како да 
потенцијал 
постане 
пракса?

Сед ма ме ђу на род на кон фе рен-
ци ја – Ре ги о нал ни раз вој ју го и
сто ка Ср би је, одр жа на је 12. ју ла, 
по тра ди ци ји, у окви ру кул тур но-
ту ри стич ке ма ни фе ста ци је Оп-
шти не Сур ду ли ца „Вла син ско ле-
то“. Кон фе рен ци ја Ре ги о нал ни 
раз вој ју го и сто ка Ср би је, уства ри 
је, ак ци ја Ин же њер ске ко мо ре Ср-
би је ко ја но си име „Да ни Ко мо ре 
на Вла син ском ле ту“, а у ор га ни за-
ци ји Ре ги о нал ног цен тра Ниш. 

Пре по чет ка ра да Кон фе рен ци је 
уче сни ци, чла но ви Ко мо ре и го сти 

из зе мље и ино стран ства, по се ти-
ли су тре нинг цен тар „Con nec tion“ 
у Вла ди чи ном Ха ну где су их до-
че ка ли: Би ља на Стан ко вић, ди-
рек тор ка Цен тра за раз вој Ја бла-
нич ког и Пчињ ског окру га и Го ран 
Ми ла ди но вић, пред сед ник оп шти-
не Вла ди чин Хан, са са рад ни ци ма. 
Ди рек тор ка Стан ко вић при сут ни-
ма је пред ста ви ла тре нинг цен-
тар „Con nec tion“, про је кат ре а ли-
зо ван сред стви ма Европ ске уни је 
кроз ИПА про грам пре ко гра нич не 
са рад ње Ср би ја – Бу гар ска. Вред-
ност про јек та је 450.000 евра, док 
су парт не ри и су фи нан си је ри на 
про јек ту би ли Оп шти на Вла ди чин 
Хан и Бу гар ска при вред на ко мо-
ра. Тре нинг цен тар је ме сто где 
при вред ни ци из Ре ги о на мо гу да 
до би ју ин фор ма ци је о пре ко гра-
нич ној еко ном ској са рад њи али 
и ме сто ко је слу жи и за ор га ни за-
ци ју свих дру гих ви до ва тре нин га, 
са ве то ва ња и по слов них су сре та. 
Тре нинг цен тар је по вр ши не 350 
ква дра та. У при зе мљу се на ла зи 
кон фе рен циј ска са ла, а на спра-
ту спе ци ја ли зо ва не тре нинг са ле 
опре мље не са вре ме ном ком пју-
тер ском опре мом, као и по моћ ном 
ИТ опре мом и еду ка тив ним софт-
ве ри ма за осо бе са раз ли чи тим вр-
ста ма ин ва ли ди те та – фи зич ким, 
сен зор ним, ин те лек ту ал ним или 
емо тив ним. Ина че, Цен тар за раз-
вој Ја бла нич ког и Пчињ ског окру га 
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има пот пи сан МОРС (Ме мо ран дум 
о раз у ме ва њу и са рад њи) са Ре ги о-
нал ним цен тром Ко мо ре Ниш, што 
је ре зул ти ра ло пе то го ди шњом из-
у зет ном са рад њом. МОРС пла ни-
ра про ши ри ва ње члан ства са парт-
не ри ма, ко ји се ба ве из град њом и 
раз во јем ју го и сто ка Ср би је као што 
је са рад ња са Кла сте ром Зе ле на 
град ња из Ни ша. 

На кон кра ћег од мо ра за по не ку 
фо то гра фи ју и осве же ња, ор га ни-
зо ва но, уче сни ци су кре ну ли пут 
Сур ду ли це.

Дру го за у ста вља ње, на пу ту пре-
ма 7. ме ђу на род ној кон фе рен ци-
ји, би ло је у фа бри ци ка ме не ми-
не рал не ву не „Kna uf in su la tion“ на 
ула ску у Сур ду ли цу. Го ран Про-
лић и Един Да ли фи, пред став ни-
ци „Kna uf insulаtion“ по ка за ли су 
соп стве ни Тре нинг цен тар са из ве-
де ним ре ше њи ма енер гет ске ефи-
ка сно сти са аспек та за шти те од 
по жа ра ко ји се на ла зи у окви ру фа-
бри ке. У на став ку бо рав ка у „Kna-
uf in su la tion“ струч ња ци фа бри ке 
пре зен то ва ли су тех но ло шки про-
цес до би ја ња тер мо и зо ла ци о них 
ма те ри ја ла, са ме тер мо и зо ла ци о-
не ма те ри ја ле, по ка за ли екс по на те 
и на чин уград ње. На кон то га об и-
шла су се про из вод на по стро је ња и 
по ка зан про цес про из вод ње ка ме-
не ми не рал не ву не, са оп ште не нај-
но ви је ин фор ма ци је о ре ше њи ма 
за енер гет ски ефи ка сну град њу, са 
по себ ним освр том на за шти те од 
по жа ра (де мон стри ра на је на ли-

цу ме ста не го ри вост ка ме но ми не-
рал ног изо ла ци о ног ма те ри ја ла). 

ПО чЕ ТАК РА дА СЕд МЕ 

МЕ ЂУ НА РОд НЕ КОН ФЕ РЕН цИ ЈЕ

У ра ду Сед ме ме ђу на род не кон-
фе рен ци је – Ре ги о нал ни раз вој 
ју го и сто ка Ср би је уче шће је узе-
ло ви ше од сто ти ну љу ди. По ред 
пред став ни ка оп шти на и гра до ва 
ју го и сто ка Ср би је, чла но ва Ко мо-
ре, уче сто ва ли су и пред став ни-
ци ком па ни ја и ин сти ту та (Kna-
u fin su la tion, King span, Wolf, LG, 
Put in ži nje ring, IN ZA Ин сти тут за 
упра вља ње ри зи ци ма и на уч но-
и стра жи вач ки рад), Ре ги о нал на 
при вред на ко мо ра Ниш, Ре пу блич-
ки ге о дет ски за вод, Кла стер Зе ле-
на град ња Ниш, Кла стер ГКД Па-
но ни ја Но ви Сад, РТБ Бор, Цен тар 
за раз вој Ја бла нич ког и Пчињ ског 
окру га, Ко ри до ри Ср би је, Зо не град, 
Ср би ја во де, На ци о нал но удру же-
ње за шти те од по жа ра, ин же њер-
ске ко мо ре: Бу гар ске, Ма ке до ни је 
и Цр не Го ре... Сед ма ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја по че ла је са ра дом 
у 13 са ти, а одр жа на је у са ли „Ко-
на ка Вла си на“ у Сур ду ли ци. 

Кон фе рен ци ја је от по че ла увод-
ним из ла га њем Та тја не Ђор ђе вић, 
ис пред Ор га ни за ци о ног од бо ра, 
ко ја је, пу тем кра ће пре зен та ци је, 
из вр ши ла ре ка пи ту ла ци ју до га ђа-
ња на прет ход них шест ску по ва, у 
пе ри о ду од 2008. до 2013. го ди не, да 
би сво је из ла га ње за вр ши ла пре-
зен ти ра њем про гра ма ово го ди-

шње Кон фе рен ци је. Про грам је био 
по де љен у три це ли не: Ре ги о нал-
ни раз вој ју го и сто ка Ср би је – пред-
ста вља ње пла но ва и по тен ци ја ла 
оп шти на (пр ва), Пред ста вља ње 
ка пи тал них и ин фра струк тур них 
про је ка та у фа зи ре а ли за ци је на 
про сто ру ју го и сто ка Ср би је (дру га) 
и Ри зи ци у гра ђе ви нар ству – по жа-
ри и по пла ве (тре ћа).

По сле увод не ре чи усле ди ли су 
по здрав ни го во ри – Ми ло ва на Гла-
во њи ћа, пред сед ни ка Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је, Ге ор ги Кор до ва, 
пред сед ни ка Ко мо ре ин же ње ра за 
ин ве сти ци о но про јек то ва ње (КИ-
ИП) Ре ги о нал не Ко ле ги је Со фи ја – 
град, проф. др Ми ле Стан ков ског, 
чла на УО Ко мо ре на овла сте ни 
ар хи тек ти и овла сте ни ин же не-
ри Ма ке до ни је, Ву ка Јан ко ви ћа, 
пред сед ни ка ИО стру ков не Ко мо-
ре ма шин ских ин же ње ра Цр не Го-
ре, Еди на Га ра пли ја, предствни ка 
Вањ ске тр го вин ске ко мо ре БИХ , 
Го ри це Ма тић, по моћ ни це ди рек-
то ра Ре пу блич ког ге о дет ског за во-
да и др Еди ба Де де и ћа, по моћ ни ка 
ди рек то ра Ко ри до ра Ср би је.

ПЛА НО вИ И ПО ТЕН цИ ЈА ЛИ 

ОП ШТИ НА

Пред став ни ци Вра ња, Ни ша, Ле-
сков ца и Вла ди чи ног Ха на пред-
ста ви ли су сво је пла но ве и по тен-
ци ја ле.

Град Вра ње са те мом: „Ур ба ни-
стич ки пла но ви – раз вој ни по тен-
ци јал гра да Вра ња“, пре да ва чи Та-

Го сти из зе мље и ино стран ства, по се ти ли су тре нинг цен тар „Con nec tion“ у Вла ди чи ном Ха ну
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тја на Цвет ко вић, дипл.инж.арх. 
и Да ни је ла Бан до вић, дипл.инж.
арх. ис пред ЈП За во да за ур ба ни-
зам Вра ња.

Град Ниш пред ста вљен је са те-
мом „Ак тив но сти гра да Ни ша на 
по љу енер гет ске ефи ка сно сти“, ко-
ју је пре зен то ва ла Адри ја на Ран-
ђе ло вић, из Град ске упра ве за ко-
му нал не де лат но сти, са о бра ћај и 
енер ге ти ку.

Град Ле ско вац са те мом: „Про-
бле ми град ског цен тра Ле сков ца и 
пут ка ре ше њу“, пре да ва чи Та тја на 
Здрав ко вић, дипл.инж.арх. и Ива-
на Ран ђе ло вић, дипл.инж.арх. ис-
пред ЈП Ди рек ци ја Ле ско вац.

Оп шти ну Вла ди чин Хан са те-
мом: „Ин ве сти ци о ни по тен ци ја ли“, 
пре да вач Ни ко ла Ста мен ко вић. 
Усле ди ло је из ла га ње др Љу би ше 
Пе ри ћа, пред сед ни ка Ре ги о нал не 
ко мо ре Ниш – ПКС ко ји је пред ста-
вио Мул ти ба зу – ин те грал на фор-
му ла при вре де, и Мул ти ба зу РПК 
Ниш као осно ву за Мул ти ба зу при-
вре де Ре пу бли ке Ср би је.

Пред став ник Вањ ске тр го вин-
ске ко мо ре БИХ, Един Га ра пли ја 
у окви ру свог из ла га ња скре нуо је 
па жњу да у Фе де ра ци ји БиХ ни је 
оформ ље на ин же њер ска ко мо ра 
те да се тре нут но тим пи та њи ма 
ба ви При вред на ко мо ра БиХ. Ка-
ко је и пред став ник Ин сти ту та за 
упра вља ње ри зи ци ма и на уч но-
и стра жи вач ки рад IN ZA, Един Га-
ра пли ја је на ста вио са из ла га њем, 
пред ста вив ши Цен тар за мо ду лар-
ну еду ка ци ју, тре нин ге и пла ни ра-
ње у окви ру EU CPM (Ci vil Pro tec-
tion Mec ha nism).

Пред став ни це Ре пу блич ког ге о-
дет ског за во да (РГЗ) – Го ри ца Ма-
тић, дипл.ге од.инж. и Ма ри ја Ра-
шко вић, дипл.ге од.инж. одр жа ле су 
пре да ва ње/из ла га ње са те мом „Ак-
тив но сти ма сов не про це не вред но-
сти не по крет но сти и еко но ми ја“. У 
на став ку је Ива на Лу кић, пред сед-
ник Управ ног од бо ра, пред ста ви ла 
Кла стер Зе ле не Град ње из Ни ша, 
док је те му „Зе ле на град ња са да-
шњост и бу дућ ност“ ко ју је при пре-
мио Ser bia Green Bu il ding Co un cil 
из ло жио Ср ђан Дам ња но вић, из вр-
шни ди рек тор Са ве та Зе ле не град-
ње Ср би је. 

KАПИТАЛНИ И ИН ФРА СТРУК ТУР НИ 

ПРО ЈЕК ТИ У ФА ЗИ РЕ А ЛИ ЗА цИ ЈЕ 

У овом де лу Кон фе рен ци је пред-
ста вље но је шест про је ка та. 

„Изградњa Ко ри до ра 10 – Југ 
(Ауто пут Е75 Гра бов ни ца – Ле во-
со је, Л=74км), ис пред Ко ри до ра 
Ср би је ову те му из ло жи ли су др 
Едиб Де де ић, по моћ ник ди рек то-
ра и Дар ко Шу ба ре вић, дипл.инж.
грађ. „Мо дер ни за ци ја ме та лур ги је 
у РТБ БОР – Ре кон струк ци ја то пи о-
ни це, изградњa но ве фа бри ке сум-
пор не ки се ли не, по треб них си сте-
ма за пре чи шћа ва ње тех но ло шких 
га со ва и си сте ма за пре чи шћа ва ње 
тех но ло шке от пад не во де“, ис пред 
Ру дар ско-то пи о ни чар ског ба се на 
Бор, ило жио је Дра ган Ма рин ко-
вић, дипл.инж.маш, ди рек тор Про-
јек та ре кон струк ци је То пи о ни це. 
„Ре кон струк ци ја кли нич ких цен-
та ра – КЦ Ниш“, би ла је те ма ко-
ју је из ло жи ла Та тја на Ђор ђе вић, 
ди рек тор је ди ни це за им пле мен-
та ци ју про јек та Европ ске ин ве сти-
ци о не бан ке, Ре кон струк ци је кли-
нич ких цен та ра Ср би је. Док Иви ца 
Ми ло са вље вић, Пре драг Без бра ди-
ца и Да рио Вул ка но про јект ме на-
џер, го во ри ли су ис пред ита ли јан-
ске фир ме IN SO, ко ја је као из во ђач 
ра до ва ан га жо ва на на истом про-
јек ту. Зо ран Ду кић, ис пред ком-
па ни је Кинг спан, пред ста вио је 
тер мо и зо ла ци о не па не ле и са вре-
ме на енер гет ски ефи ка сна ре ше-
ња. Не над Чр ни ла је пре зен то вао 
ре ше ња и опре му ко ју је ком па ни-
ја LG до ни ра ла и угра ди ла у град-
ско породилиштe у Вра њу. О ра ду 
и порт фо ли ју ин же њер ске фир ме 
Put in že nje ring из Ни ша, го во рио је 
Мар ко Ни ко лић.

РИ ЗИ цИ У гРА ЂЕ вИ НАР СвУ 

– ПО ЖА РИ И ПО ПЛА вЕ 

У окви ру тре ћег де ла про гра ма 
Кон фе рен ци је пре зен ти ра но је 
шест ра до ва/про је ка та. 

Те му „Уна пре ђе ње си сте ма за-
шти те од по пла ва у скла ду са ди-
рек ти вом 2007/60/Е“, из ло жио је 
Дра го љуб Ми љој ко вић, дипл.инж.
грађ. пред став ник Ср би ја во де – 
Ниш. Доц. др Мир ја на Ла бан, дипл.
инж.грађ. из На ци о нал ног удру же-
ња за шти те од по жа ра РС –НУ ЗОП, 

го во ри ла је о „Пре вен тив ним ме-
ра ма за без бед ност фа са да од по-
жа ра“.

Проф. др Хри сто Ва си лев, са Елек-
тро тех нич ког фа кул те та Уни вер зи-
те та из Со фи је и пред став ник Ко-
мо ре ин же ње ра за ин ве сти ци о но 
про јек то ва ње (КИ ИП) Ре ги о нал не 
Ко ле ги је Со фи ја – град, из ло жио 
је те му – „Уна пре ђе ње енер гет ске 
ефи ка сно сти на улич ном осве тље-
њу при ме ном LED тех но ло ги је“. Са-
не ла Па ча риз и Сла ђа на Ра ше вић 
из Ин сти ту та за упра вља ње ри зи-
ци ма и на уч но и стра жи вач ки рад 
IN ZA, пред ста ви ле су те му – „Пред-
ста вља ње ис ку ста ва у енер гет ској 
ефи ка сно сти и па мет ном упра вља-
њу обје ка та пу тем БМС-а“, на кон 
че га су при сут ни ма пред ста ви ле 
рад пр ве ре ги о нал не бес пи лот не 
ле ти ли це UAVs eBee са мо гућ но-
шћу ор то фо то гра ме триј ских сни-
ма ња и 3D ма пи ра ња те ре на за по-
тре бе ин фра струк тур них про је ка та 
и ван ред них си ту а ци ја.

Уче шће на ску пу узелa je и ком-
па ни ја Wolf GmbH o ко јој јe го во-
рио Ber nhard Step pe, ге не рал ни 
ди рек тор са са рад ни ци ма – Jo ha-
nom Vo el tlom, ди рек то ром про да је 
и Kar lom Bo ži čem, пред став ни ком 
за Сло ве ни ју. По след ње из ла га ње/
пре зен та ци ја би ла је по све ће на Ет-
но цен тру тра ди ци о нал ног гра ди-
тељ ства Ју жне Ср би је ЗО НЕ ГРАД. 
По сред ством пред став ни ка про јек-
тант ске ку ће Chem po int in že nje ring 
Бе о град, ар хи тек те Мир ве те Ва ља-
ре вић са са рад ни ци ма Не бој шом 
Ра дош и Ми шом Об ра до вић. По ред 
3D ви зу ел не пре зен та ци је про јек-
та пред ста ви ли су и те му: „ЗО НЕ-
ГРАД – филм ска при ча, гра ди тељ-
ски иза зов“.

Ма ла ре ка пи ту ла ци ја до га ђа ња 
на 7. ме ђу на род ној кон фе рен ци-
ји – Ре ги о нал ни раз вој ју го и сто ка 
Ср би је по ка зу је да је пре зен ти ра-
но 20 про гра ма/про је ка та/ре а ли-
за ци ја о ко ји ма је го во ри ло ви ше 
од 30 љу ди. И све је тра ја ло око 420 
ми ну та од но сно се дам са ти. Дру-
же ње и ди ску си ја на ста вље ни су 
и на све ча ној ве че ри уз при го дан 
кул тур но му зич ки про грам. На 
осно ву оства ре не ин тер ак ци је из-
ме ђу из ла га ча и при сут них пред-



став ни ка мно го број них ин сти ту-
ци ја и струч ња ка ра зних обла сти 
мо же се за кљу чи ти да је циљ по-
ве зи ва ња свих чи ни ла ца не са мо 
мо гућ, не го и оства рив. Због то-
га што је ди но по ве зи ва њем свих 
фак то ра и уче сни ка у тим по сло-
ви ма из људ ско-струч них ре сур са, 
мо же мо оче ки ва ти да ће до ћи до 
по зи тив ног по ма ка да про стор ју-
го и сто ка Ср би је не бу де са мо по-
тен ци јал не го и ствар но раз ви јен 
у свим ви до ви ма. 

 Алек сан дар Пан чић

Енер гет ска 
бу дућ ност 
Ср би је

Сед мо са ве то ва ње о об но вљи-
вим из во ри ма енер ги је под на зи-
вом „енер гет ска бу дућ ност Ср би
је“ ор га ни зо вано је, 30. сеп тем бра. 
Са ве то ва ње је за ми шље но да се на 
стру чан на чин што ви ше ак ту е ли-
зу је те ма о об но вљи вим из во ри ма 
енер ги је (ОИЕ) – ма ле хи дро е лек-
тра не, со лар не елек тра не и ко ге-
не ра тив не елек тра не на би о гас – и 
да па ро ла „Не ис ко ри шће ни енер-
гет ски по тен ци јал Ср би је“ по ста-
не мак си ма „Енер гет ска бу дућ ност 
Ср би је“, а да се ти ме под стак не ис-
ко ри шћа ва ње хи дро по тен ци ја ла, 
со лар не енер ги је и би о га са, од но-

сно из град ња ма лих елек тра на.
Су шти на је да се оку пе сви ре-

ле вант ни чи ни о ци, пре све га ин-
же ње ри ра зних стру ка, ко ји ра де у 
ком па ни ја ма и ин сти ту ци ја ма, оп-
штин ским, ре ги о нал ним и др жав-
ним ор га ни ма, а ко ји се на би ло 
ко ји на чин ба ве овом об ла шћу. Та-
ко ђе је бит но да се на ова квим ску-
по ви ма, не са мо ак ту е ли зу је те ма 
ОИЕ, не го и при ву ку по тен ци јал-
ни ин ве сти то ри, финансиjске ин-
сти ту ци је и по кре ну ак тив но сти 
око из град њи ма лих елек тра на, и 
да се са свих аспе ка та укљу чи наш 
ин же њер ски по тен ци јал. Ова квом 
ор га ни за ци јом Са ве то ва ња, иза-
шло се из окви ра, да се са мо ви део 
пре зен та ци ја ма пред ста ве од ре ђе-
ни про јек ти и објек ти, већ је то ура-
ђе но не по сред но – на са мим ре пре-
зен та тив ним објек ти ма ОИЕ, где су 
пред ста вље ни из гра ђе ни објек ти, 
њи хов ток из град ње и про бле ма ти-
ка ко ја их је пра ти ла у ре а ли за ци ји. 
Са што ве ћом ак ту е ли за ци јом ОИЕ 
по ве ћа ва се, у су шти ни, и енер гет-
ска ефи ка сност и са мим тим те жи 
да се да до при нос, као ин же њер ске 
стру ке, у оства ре њу Европ ске ди-
рек ти ве 20-20-20, што зна чи да се 
до 2020 го ди не – 20 од сто елек трич-
не енер ги је про из во ди из ОИЕ, и да 
се еми си ја CО

2 сма њи за 20 про це-
на та у од но су на 1990. го ди ну и 20 
од сто енер ги је да се уште ди ме ра-
ма енер гет ске ефи ка сно сти. 

Сед мо са ве то ва ње о об но вљи вим 
из во ри ма енер ги је – „Енер гет ска 

бу дућ ност Ср би је“ ре а ли зо ва но је 
у „три ко ра ка“, док је по след њи, че-
твр ти ко рак – по се та Про лом ба њи, 
би ло у функ ци ји су ми ра ња ре зул-
та та и дру же ња. 

Пр ви ко рак је би ла по се та ко-
ге не ра тив ној елек тра ни на би о гас 
„Ла зар“ у Бла цу. Та мо је уче сни ке 
7. се ми на ра при мио глав ни ин же-
њер објек та, доц. др Иви ца Ча ма-
гић дипл.инж.маш. ко ји је де таљ но 
по ка зао и пред ста вио елек тра ну. 
Ко ге не ра тив на елек тра на на би-
о гас је за ми шље на и ре а ли зо ва на 
као пра те ћи обје кат соп стве не фар-
ме за мле ка ру, од 1.000 гр ла кра-
ва. Ин ста ли ра на сна га елек тра не 
је: 1 МW елек тро и 1,2 МW то плот-
не енер ги је. Елек тра на ис по ру чу је 
то плот ну енер ги ју „острв ски“ – за 
по тре бе сво јих обје ка та на пла цу 
ком па ни је, и елек трич ну енер ги-
ју за по тре бе сво јих обје ка та, а ви-
шак елек трич не енер ги је се ис по-
ру чу је ПД Ју го и сток, по „фид-ин 
та ри фи“ (feed-in ta rif). Од нус про-
ду ка та, осу ше не чвр сте ма те ри је, 
до би је не по сле фер мен то ра, ода-
кле се из два ја би о гас за рад елек-
тра не, про из во де се пе ле ти за ма ле 
кућ не пе ћи за гре ја ње. Ово је пр ва 
та ква ко ге не ра тив на елек тра на у 
Ср би ји, где је по стиг нут мак си ма-
лан сте пен ис ко ри шће ња тзв. по-
љо при вред не би о ма се, где се ком-
па ни ја „ЛА ЗАР“ енер гет ски на па ја 
из соп стве не елек тра не ОИЕ, а ви-
шак елек трич не енер ги је ис по ру-
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чу је, на рав но, по „фид-ин та ри фи“. 
Ин ве сти ци ја је из но си ла 2.000.000 
евра и ре а ли зо ва на је уз по моћ 
USAID-а.

Дру ги ко рак је би ла по се та МХЕ 
„Кур шу мли ја“ у Кур шу мли ји. „Се-
ми на ри сте“ је при мио вла сник, Ра-
до је Ра дој ко вић дипл.инж.ел. ко ји 
је де таљ но по ка зао и пред ста вио 
елек тра ну. Та МХЕ је би ла вла сни-
штво ШИК „Ко па о ник“ и ло ци ра на 
је у са мом гра ду, али ни је ра ди ла 

20-так го ди на. Ре ви та ли зо ва на је 
2007. го ди не и при кљу че на на си-
стем ПД Ју го и сток ко ме ис по ру чу-
је елек трич ну енер ги ју по „фид-ин 
та ри фи“.. Ње на ин ста ли ра на сна га 
је 350 КW. МХЕ „Кур шу мли ја“ је вр-
ло до бар при мер ка ко је дан на пу-
ште ни енер гет ски по гон мо же по-
но во да се ста ви у рад и про из во ди 
та ко по треб ну елек трич ну енер ги-
ју и то из об но вљи вих из во ра. Ина-
че, ова квих МХЕ у Ср би ји има не 
ма ли број, а на пу шта не су ка да су 

из гра ђе не ве ли ке елек тра не. На-
рав но, тре ба ло би све МХ елек тра-
не ре ви та ли зо ва ти и на тај на чин 
по ве ћа ти про из вод њу елек трич не 
енер ги је из ОИЕ, од но сно, уве ћа ти 
уку пан енер гет ски по тен ци јал зе-
мље Ср би је. 

По се та со лар ној елек тра ни „Мер-
да ре“ у Кур шу мли ји, би ла је тре
ћи ко рак у ре а ли за ци ји 7. се ми на-
ра, где је уче сни ке при ми ла ње на 
вла сни ца Ве ра Ри стић, са са рад ни-

ци ма, до че кав ши их ре чи ма – „До-
бро до шли, мо ји дра ги и по што ва-
ни ин же ње ри“ што је за и ста би ла 
искре на до бро до шли ца, ко ја се рет-
ко из го ва ра на овим про сто ри ма. У 
крат ким цр та ма вла сни ца Ри стић 
је пред ста ви ла ток из град ње елек-
тра не, и ука за ла на све пре пре ке 
у про це ду ри/про це су из град ње, од 
до би ја ња свих по треб них до зво ла 
и са гла сно сти, од ло кал них ор га на 
као и ре пу блич ких, па све до до би-
ја ња упо треб не до зво ле.

Та ко ђе је ис та кла, да је то нај ве-
ћа со лар на елек тра на у Ср би ји и 
на Бал ка ну: ин ста ли ра не сна ге 2 
МW, на по вр ши ни од че ти ри хек та-
ра на ко јој су по ста вље на 8.100 фо-
то на пон ска па не ла. Из гра ђен је и 
при кључ ни да ле ко вод од 12 ки ло-
ме та ра до тра фо ста ни це ПД Ју го и-
сток, где се ис по ру чу је про из ве де-
на елек трич на енер ги ја по „фид-ин 
та ри фи“. Ком плет на ин ве сти ци ја 
со лар не елек тра не „Мер да ре“ ко-
шта ла је 3,6 ми ли о на евра.

Усле ди ло је из ла га ње Ча сла ва 
Ђор ђе ви ћа, дипл.инж.ел. са рад-
ни ка вла сни це со лар не елек тра-
не, струч ња ка из ПД Ју го и сток, РЈ 
Про ку пље. Он је го во рио о про це су 
из град ње елек тро де ла „Мер да ра“ 
и при кључ ног да ле ко во да, до тра-
фо ста ни це ПД Ју го и сток. На ро чи-
то је ис та као про бле ма ти ку по ве-
зи ва ња и уса гла ша ва ња ис по ру ке 
елек трич не енер ги је на ди стри бу-
тив ни си стем ЕПС, због спе ци фич-
но сти ра да со лар них елек тра на. На 
кра ју су по се ти о ци/уче сни ци 7. се-
ми на ра об и шли со лар ну елек тра-
ну, по сле че га је отво ре на ди ску си-
ја о ви ђе ном и раз ме на ми шље ња 
и ис ку ста ва о из град њи ове, али и 
сва ке дру ге ОИЕ елек тра не. Вла-
сни ца „Мер да ра“ је вр ло тран спа-
рент но ис та кла за до вољ ство оба-
вље ним по слом и по ред број них 
пре пре ка то ком ре а ли за ци је про-
јек та у ко ме су, по ред ње са ме, ве-
ли ки до при нос да ле још две да ме 
ко је су би ле глав ни ин же ње ри из-
град ње и над зо ра. По себ но је ис та-
кла, да је по ред сту ди је ко ја је по-
ка за ла да је ово нај сун ча ни ји део 
Ср би је, ко ју је ура дио Ре пу блич ки 
хи дро ме те о ро ло шки за вод, ње но 
опре де ље ње би ло да ова ко ве ли ку 
ин ве сти ци ју ура ди у овом не раз-
ви је ном кра ју Ср би је, као до при-
нос раз во ју ових кра је ва.

„Ин же њер ска ма па пу та“, од но-
сно, про мо ци ја ОИЕ за вр ши ла се 
по се том Про лом ба њи, од но сно, 
ком па ни ји „Пла нин ка“, ко ја је стуб 
раз во ја овог кра ја. У кон фе рен циј-
ској са ли пред ста вље на је ком па-
ни ја, ко ја успе шно ра ди у ту ри зму 
и про из вод њи чу ве не „Про лом во-
де“, о че му је го во рио Сла ви ша Јо-
ва но вић, за ме ник ге не рал ног ди-
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„Фид-ин та ри фа“ још 12 го ди на

По себ но ва жан ко рак за про из вод њу и пла сман елек трич не енер ги
је из об но вљи вих из во ра билe су уред бе Вла де Ср би је, кра јем 2009. 
го ди не, ко ји ма су уве де не под сти цај не ме ре за про из вод њу енер
ги је из об но вљи вих из во ра енер ги је (ОИЕ) – Уред ба о усло ви ма за 
сти ца ње ста ту са по вла шће ног про из во ђа ча елек трич не енер ги је 
из об но вљи вих из во ра и уред ба ко јом се уво де га ран то ва не от куп
не це не – фидин та ри фе (feedin ta riff) за та ко про из ве де ну стру
ју и га ран то ва ни пе ри од от ку па од 12 го ди на. Вла да Ср би је усво ји
ла је 24. ја ну а ра 2013. го ди не но ву Уред бу о под сти цај ним це на ма 
за от куп стру је из об но вљи вих из во ра енер ги је. Но ви на је да ће се 
из но си под сти ца ја, та ко зва них „фидин та ри фа“ јед ном го ди шње 
ускла ђи ва ти с из но сом ин фла ци је у евро зо ни. И у но вој уред би је 
за др жан пе ри од тра ја ња под сти ца ја од 12 го ди на. Но вом уред бом 
би ће сма ње на це на за от куп стру је из елек тра на на ве тар са 9,5 на 
9,2 евро цен та по ки ло ват са ту и би ће по ве ћа на кво та за от куп са 
450 на 500 ме га ва та. Пре ци зи ра но је да ће се до кра ја 2015. го ди не 
суб вен ци о ни са ти от куп стру је из ве тро е лек тра на укуп не сна ге до 
300 ме га ва та, а да ће се тај из нос по ве ћа ти за до датнх 200 ме га ва та 
ве тро е лек тра на ко је бу ду из гра ђе не до 2020. го ди не. Стру ја из со
ла ра них елек тра на би тре ба ло да се от ку пљу је по це на ма од 16,25 
до 19,77 евро цен ти, у за ви сно сти од сна ге елек тра не, уме сто до са
да шња 23 евро цен та. За ве тар је пред ви ђе на но ва не што ни жа та
ри фа од 9,2 евро цен ти по ки ло ват ча су, док ће за елек тра не на ге о
тер мал ну енер ги ју „фидин та ри фа“ би ти од 6,92 до 9,67 евро цен ти. 
Та ри фа ће за елек тра не на де по ниј ски гас би ти 6,91 евро цент, а за 
елек тра не на от пад 8,57 евро цен ти.



рек то ра „Пла нин ке“. Он се освр нуо 
и на ко ри шће ње ге о тер мал не енер-
ги је, од но сно, то пле во де у њи хо вој 
ком па ни ји, че му ће ИКС РЦ Ниш 
у сво јим сле де ћим са ве то ва њи ма 
та ко ђе по све ти ти па жњу, као ва-
жном ОИЕ. 

Проф. др Ми ли сав Да мја но вић, 
пред сед ник Над зор ног од бо ра ИКС, 
по здра вио је при сут не у име ру-
ко вод ства Ко мо ре, док је Дра ган 
Жив ко вић, дипл.инж.маш. пред-
сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра 7. 
се ми на ра о ОИЕ, пре зен то вао рад 
„Уло га Ин же њер ске ко мо ре Ср би-
је у раз во ју ко ри шће ња об но вљи-
вих из во ра енер ги је и енер гет ске 
ефи ка сно сти као нај бит ни јег усло-
ва одр жи вог енер гет ског си сте ма, а 
са мим тим и одр жи вог раз во ја“. 

 Дра ган жив ко вић

јубиларни 
Дани 
архитектуре 
Ниша

У уторак, 4. новембра, отворени 
су јубиларни – 15. Дани архитектуре 
Ниша, који ће трајати у наредних 
пет недеља – до 13. децембра (оп-

ширан извештај са ове јубиларне 
манифестације у наредном броју 
„Гласника“). Организатори Дана 
архитектуре Ниша су Друштвo ар-
хитеката Ниша (ДАН) и Инжењер-
ска комора Србије - Регионални 
центар Ниш, Подсекцијe дипло-
мираних инжењера архитектуре. 
Осим премијерне изложбе остала 
дешавања на јубиларној манифес-
тацији догађаће се „Галерији ДАН“ 
у којима ће бити представљено још 
четири изложбе, праћенe уводним 
предавањима. 

Један од важнијих догађаја 15. 
Дана архитектуре Ниша је четворо-
недељна студенска радионица која 
има за циљ да унапреди студенска 
знања у области унутрашње архи-
тектуре. Радови са студенске ради-
онице биће представљени јавности 
као посебна изложба на затварању 
манифестације. Овогодишњи, ју-
биларни петнаести Дани архи-
тектуре Ниша, почели су са пре-
мијерном поставком изложбе 100 
– Архитектура Ниша кроз време, 
која у ствари представља окосни-
цу будућег архитектонског води-
ча Ниша. Ова изложба предста-
вља и завршетак четворогодишњег 
стручног и научног истраживачког 
ауторског тима архитеката Ниша. 
У свом називу изложба има број-
ку 100, што има вишеструко зна-
чење, јер се на изложби приказује 
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Свечано отварање било је у галерији „Србија“ док је 15. Дане архитектуре Ниша 
отворио је мр Милован Главоњић, председник Коморе



100 одабраних објеката и предста-
вља период од 100 година од како 
је Ниш био ратна предстоница Ср-
бије током 1914. и 1915 године Вели-
ког рата, односно, Првог светског 
рада. Изложба је попраћена са кар-
тама делова Града на којима се на-
лазе објекти, а на посебном месту 
у Галерији Србија, где се изложба 
одржава, налази се презентацио-
ни простор Електронског факул-
тета из Ниша који на савремени 
начин за нове технологије преко 
QR кодова презентију делове из-
ложбе. Овако конципирана мани-
фестација има за циљ да се на те-
мељан начин кроз приказ више 
изложби, праћеним предавањи-
ма, упозна архитектонску и оста-
лу јавност са тренутним стањем 
у архитектури, али и да се осврне 

на архитектонску баштину нашег 
поднебља. А.П.

Ре ГИ О НАл НИ 
ЦеН тАР КРА ље ВО

Ре ги о нал ни од бор Под сек ци-
је ди пло ми ра них гра ђе вин ских 
ин же ње ра ор га ни зо вао је 20. ју-
на струч ну по се ту: „Ми ни хи дро
е лек тра не у прак си“, ко јом при-
ли ком су об и шли МХЕ „Ка лу дра“ 
ко ја се на ла зи на ло ка ци ји се ла Са-
во ва код Сту де ни це. Ми ни хи дро-
е лек тра на је пу штен у по гон 2013. 
го ди не. Пред ста вље на је тех но ло-
ги ја град ње ком плет ног објек та са 
опре мом и ин ста ла ци ја ма. Пре да-
вач нас је упо знао са свом про бле-
ма ти ком ко ја пра ти из гра њу ова-
квих обје ка та. 

Ка па ци тет хи дро цен тра ле је 800 
КW, про из вод ња је око 75% у про се-
ку од про јек то ва не мо гућ но сти. До-
ток во де, за са да је по пла ни ра ном 
ка па ци те ту ту во до то ка. Елек трич-
на енер ги ја се већ го ди ну да на ди-
стри бу и ра Елек тра ни Ср би је.

Пре зен та ци ји је при су ство ва ло 
28 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 ове ин же-
њер ске по ду хва те сво јих ко ле га , а 
и за сам рад ми ни хи дро е лек тра-
не, ко је су но ви на на на шим про-
сто ри ма.

Регионални центар Краљево ор-
ганизовао је дводневну манифеста-
цију, 5-6. септембар, у Новом Пазару 
на приоритетну тему: „Пред ста
вља ње кул тур но исто риј ских 
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спо ме ни ка и при род них до ба ра 
на те ри то ри ји гра да Но вог Па
за ра и око ли не – зо не за шти те 
не по крет них кул тур них до ба ра 
у све тлу ка но на и стан дар да ба
зи ра них на са вре ме ним про пи
си ма“. Овој цен трал ној те ми при-
до да ли смо још две те ме ко је су 
по ве за не са ре ви та ли за ци јом спо-
ме ни ка кул ту ре, плус јед на чи сто 
тех нич ка, да не ка же мо, ма шин ска 
– „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“. „Ма ни фе ста ци ји је при-
су ство ва ло је 72 чла но ва ИКС, не 
са мо из Ре ги о нал ног цен тра Кра-
ље во, не го из го то во свих оста лих 
цен та ра – Кра гу јев ца, Чач ка, Ва ље-
ва, Ни ша, Бе о гра да и Но вог Са да. 

Пр вог да на Ма ни фе ста ци је пре-
да ва чи Рај ко Чу брић, дипл.инж.
арх. и Мир ја на Слав ко вић, дипл.
инж. арх., из За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре у Кра ље ву, де-
таљ но су при ка за ли са да шње ста ње 
свих кул тур них до ба ра на под руч ју 
Но вог Па за ра од Ислам ске кул ту-
ре, пре ко Пра во слав не и Је вреј ске. 
На ве ли су и пла но ве за ре ви та ли-
за ци ју и кон зер ва ци ју по је ди них 
обје ка та у за ви сно сти од њи хо вих 
кон струк тив них ста ња. Овом пре-
да ва њу при су ство ва ли су и пред-
став ни ци Пра во слав не и Ислам ске 
ве ро и спо ве сти. Про грам но во па-
зар ске Ма ни фе ста ци ја има оа је и 
ма лу ди вер зи фи ка ци ју, од но сно, 
уско по ве за ну те му ко ја је гла си ла 
„Пер спек ти ва аеро дро ма „Мо ра
ва“ у Ла ђев ци ма, о че му је го во рио 
Зо ран Илић из Ми ни стра гра ђе ви-
нар ства, ин фра струк ту ре и са о бра-
ћа ја, Сек то ра за ва зду шни са о бра-
ћај, ко ји је ове две те ме по ве зао 
и оце нио као бу дућ ност у раз во ју 
ту ри стич ке по ну де про сто ра ко ји 
гра ви ти ра овом аеро дро му, а то је 
Но ви Па зар са око ли ном. Та ко ђе је 
из нео мо гућ ност им пле мен та ци је 
и ком плет не при вре де као основ-
ни услов по ред ту ри зма за раз вој 
овог под руч ја. 

По след ње пре да ва ње пр вог да-
на Ма ни фе ста ци је већ на ре че ни 
„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“ ко је је одр жао Сло бо дан 
Ле ше вић, дипл. инж.ел. Ово пре да-
ва ње је зна чај но за да љи рад свих 
чла но ва Ко мо ре Ср би је, јер сам 
по јам пре ла ска на но ве за кон ске 
и тех нич ке про пи се из ове обла сти 
је по ту на но ви на на ро чи то за ин-
же ње ре ма шин ске стру ке ко ји се 
ба ве про це сном опре мом. Пре да-
вач је об ја снио ко ји су ко ра ци нео-
п ход ни да би се опре ма уса гла си ла 
са но вим тех нич ким про пи си ма, 
а све то уса гла си ло са за кон ским 
од ред ба ма ко је се сту пи ле на сна-
гу још 2012.го ди не . Та ко ђе је об ја-
снио са му про це ду ру, као и зна чај 
за све ко ри сни ке по су да под при-
ти ском и ко тло ва. Де таљ но је об ја-
снио де ша ва ња ко ја су нео п ход на 
спро ве сти у ор га ни за ци ја ма ко ја 
по се ду ју ову вр сту опре ме. Чла но-
ви Ко мо ре су се 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.

Сва пре да ва ња/из ла га ња би ла су 
у хо те лу „Атлас“ у Но вом Па за ру.

Су тра дан, 6. сптем бра, уче сни-
ци Ма ни фе ста ци је не по сред но су 
се упо зна ли са кул тур ним на сле-
ђем мул ти ет нич ког, кул ту рал ног 
и мул ти кон фе си о нал ног под руч-
ја Ста ре Ра шке. Пр во се кре ну ли у 
оби ла зак обје ка та Ислам ске кул ту-
ре, ко ји се на ла зе у са мом Но вом 
Па за ру, од но сно, де лу гра да ко ји се 
зо ве Чар ши ја. Оби ла зак је пе дво-
дио Рај ко Чу брић, ко ји је ис пред 
сва ког објек та де таљ но об ја снио, 
до ба из град ње, име за ду жби на ра 
као и оста ле бит не де та ље за са ме 
објек те. По оби ла ску ових обје ка-
та кре ну ло се ауто бу си ма у оби ла-
зак ма на сти ра ко ји се на ла зе из-
ван Но вог Па за ра и то од цр кве у 
Де жев ској до ли ни, пре ко Ђур ђе вих 
сту по ва, Пе тро ве цр кве, Со по ћа на 
и оста та ка гра да Ста ри Рас. Та ко ђе 
су се упо зна ли са кон зер ва тор ским 
по ступ ци ма на са ни ра њу обје ка-

та, са од ре ђи ва њем зо на за шти те 
не по крет них кул тур них до ба ра у 
кон тек сту са вре ме них про пи са, за-
тим, мо гућ но шћу при ме не по ступ-
ка у ур ба ним сре ди на ма и ука за ли 
на при ме ње не тех но ло ги је са ни ра-
ња и кон зер ва ци је на кул тур ним 
до бри ма. 

Ре ГИ О НАл НИ 
ЦеН тАР ЧА ЧАК

У су ор га ни за ци ји Спо мен умет-
нич ке ко ло ни је Ми ро слав Б. Про-
тић , Про из вод но раз вој ног Цен тра 
за се и змич ко ин же њер ство-Си стем 
ДЦ90 и Ин же њер ске ко мо ре Ср би је 
– Ре ги о нал ног цен тра Ча чак 3. ок-
то бра одр жа на је „Пе та ино ва ци
о на ко ло ни ја HYSTE RE SIS 2014. 
– Гра ди тељ ско на сле ђе, исто риј
ски објек ти – но ве тех но ло ги је 
у по ди за њу ни воа си гур но сти и 
трај но сти“. Ма ни фе ста ци ја је одр-
жа на у Гор њој До бри њи (оп шти на 
По же га), род ном ме сту кња за Ми-
ло ша Обре но ви ћа.

Скуп је отво ри ла Ја смин ка Про-
тић, дипл.инж.арх. – до ма ћин, 
ини ци ја тор и аутор про је ка та са-
на ци је и ре кон струк ци је обје ка та 
Спо ме нич ке це ли не Гор ња До бри-
ња и Спо мен ком плек са књаз Ми-
лош Обре но вић. По здрав не го во ре 
одр жа ли су и до ма ћи ни – пред-
став ни ци ме сне за јед ни це Гор ња 
До бри ња, као и пред сед ник оп-
шти не По же га Ми ло ван Ми ћо вић 
ко ји су уз до бро до шли цу под се ти-
ли на исто риј ски зна чај и ва жност 
спо мен ком плек са и очу ва ња и 
об но ве истог, што је пре по знао и 
Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре Ср би је.

У име Ин же њер ске ко мо ре Ср би-
је при сут ни ма се обра тио пред сед-
ник Ин же њер ске ко мо ре Ср би је мр 
Ми ло ван Гла во њић, дипл.инж.ел. 
и пред сед ник Kомисије за ин фор-
ми са ње Ти хо мир Об ра до вић, дипл.
инж.арх. 

Др Зо ран Пе тра шко вић, дипл.
грађ.инж. пре зен то вао је је сво је 
ак тив но сти на раз во ју и при ме-
ни но вих си сте ма кон струк ци ја и 
уре ђа ја по год них за зе мљо тре сне 
усло ве по себ но код зи да них ма-
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сив них кон струк ци ја и си сте ма. 
При ка за но је по ди за ње ни воа се-
и змич ке си гур но сти при ме ње но 
на цр кви Све тих Апо сто ла Пе тра 
и Па вла у Гор њој До бри њи, ко ри-
шће њем: че лич них хи сте ре зи сних 
уре ђа ја – амор ти зе ра за хи сте ре зи-
сну кон тро лу ве за зи до ва и кон тро-
лу ра да пу ко ти на на ста лих на кон 
по тре са; тех но ло ги је хо ри зо на тал-
ног пред на пре за ња са хи сте ре зи-
сним ком пе за то ри ма. 

Спо мен умет нич ка ко ло ни ја Ми-
ро слав Б. Про тић је пред ста ви ла 
про је кат „Гор ња До бри ња – Ба
шти на бу дућ но сти, ко ји об у хва та 
ком плет но гра ди тељ ско на сле ђе, 
кул тур но исто риј ске спо ме ни ке 
и при род но ге о граф ске по тен ци
ја ле Гор ње До бри ње“.

Пред ста вље ни су про јек ти ко ји су 
у фа зи ре а ли за ци је – Спо ме нич ка 
це ли на Гор ња До бри ња, из во ђе ње 
ра до ва на са на ци ји и ре кон струк-
ци ји: Цр ква Све тих Апо сто ла Пе-
тра и Па вла из 1822. Зво ник из 1864. 

Чар дак из 1860.годиne и Идеј но ре-
ше ње пар тер ног уре ђе ња и обје ка-
та Бе лег, на ме сту род не ку ће кња-
за Ми ло ша Обре но ви ћа.

Спо мен ком плекс књаз Ми лош 
Обре но вић – из во ђе ње ра до ва на 
ре кон струк ци ји и пла ни ра ни про-
јек ти: Из ра да Глав ног про јек та Бе-
лег; Из во ђе ње ра до ва на из град њи 
про јек та Бе лег; Из во ђе ње ра до ва 
на из град њи не ка те го ри са ног пу та 
по из ра ђе ним про јек ти ма и до би-
је ној гра ђе вин ској до зво ли, укуп не 
ду жи не 11.556 me ta ra; Из во ђе ње ра-
до ва на тра си пу та Ва ро ши ца са са-
на ци јом – кли зи шта и са уре ђе њем 
ко ри та Цр кве ног по то ка; Из ра да 
про је ка та и по ста вља ње са о бра ћај-
не и ло кал не ту ри стич ке сиг на ли-
за ци је; Про је кат де таљ них хи дро-
ге о ло шких ис тра жи ва ња у ци љу 
са гле да ва ња мо гућ но сти и усло ва 
за хва та ња под зем них во да на под-
руч ју Гор ње До бри ње (по тен ци јал-
ност До брињ ског нео ге ног ба се на 
за до би ја ње за гре ја них ми не рал-
них во да је не спор на). О бе ле гу, цр-

кви, зво ни ку, чар да ку, спо ме ни ку 
кња зу и исто риј ским зби ва њи ма 
слу ша ли смо и од пред став ни ка 
Срп ске пра во слав на цр кве. До ста 
ин фор ма ци ја ма о пла но ви ма, из-
ве де ним и ра до ви ма ко ји су још у 
то ку, на ли цу ме ста пру жи ли су и 
ин же ње ри из по же шке Ди рек ци је 
за из град њу.

На по врат ку у Ча чак, на пред лог 
пред сед ни ка оп шти не По же га, ко-
ле ги ни це из Оп штин ске упра ве за 
ур ба ни зам и Ди рек ци је за из град-
њу пред ста ви ле су ре кон стру и са ни 
град ски трг у По же ги, ауто ра Дра-
га не Сте ва но вић, дипл.инж.арх. и 
Оли ве ра Стан ко ви ћа, дипл.инж.
арх. Тре ба ре ћи да је тај рад био 
на пр вом ме сту НИН- овог из бо ра 
за ар хи тек ту ру у 2012., као и да је 
био у нај у жем из бо ру за ре а ли зо-
ва но де ло за пре сти жну на гра ду 
Ран ко Ра до вић.

Ру бри ку РЕ ГИ О НИ при ре ди ли: 
Ве ра Бу бо ња и

Ра дош О. Дра гу ти но вић



Александар Бероња*
Дарко Мијатовић* 
Данијел Ђурић* 

Поред статичких , кров као ба-
ријера између спољашњости и 
унутрашњости објекта, изложен 
је од споља дејству: буке, влаге, 
вертикалним оптерећењима 
од снега, вертикалним опте-
рећењима од кретања по крову 
у фази његове израде или серви-
сирања, ударним оптерећењи-
ма од града, хоризонаталном 
притиску и/или усисавању и 
ударима од ветра, разним тем-
пературним режимима, често 
и екстремним, атмосферским 
утицајима и  прљавштини,  сун-
чевој топлоти и УВ зрачењу. 

Са друге стране, из унутрашњости 
објекта на кров и његов покривач 
делују: унутрашња влажност која 
се ствара од боравка у просторија-
ма, различити температурни ре-
жими, унутрашњи притисак ваз-
духа и бука.

 Ти утицаји, спољни и унутра-
шњи, теже да се изједначе. Физич-
ка препрека која се том настојању 
налази на путу је кровна конструк-
ција са покривачем на њему.

Што је та препрека делотворнија, 
што се ти физички утицаји, а наро-
чито они непожељни, брже неутра-
лишу а да се при томе  не нару-
шавају њена основна својства и не 
угрожава дуготрајност, тиме је та 
препрека боља, квалитетнија.

Кровни покривач састављен од 

керамичког црепа представља 
иделну заштиту од свих напред 
наведених утицаја. 

Ту своју функцију керамички 
црепови  остварују помоћу природ-
них својстава материјала од којег 
су  саздани и конструктивним ка-
рактеристикама која им се придо-
дају приликом производње.

Оптимална специфична маса 
црепа у комбинацији са његовим 
обликом, механичким карактерис-
тикама и одличним заптивним 
својствима крову даје велику от-
порност на најразличитија дејства 
силе ветра било да су она притис-
кујућа, сишућа или ударна. 

Природа керамике и маса црепа 
савршено прилагођена његовим 
димензијама као и начин поста-
вљања преклапањем, чине га сла-
бим резонатором, односно најбољи 
је изолатор буке од свих кровних 
покривача.

Двоструким правилним и изу-
зетно дубоким хоризонталним и 
вертикални жљебовима, доњим 
потпорним ребрима или више-
струким преклапањима као код 
бибер црепа, на које одлази и до 
40% од његове укупне површи-
не, остварује се одлична зашти-
та од свих атмосферских  утицаја, 
па чак и оних најнеповољнијих: 
кише праћене ветром, завејавања 
сувим снегом, града, атмосферске 
прљавштине. 

Дизајн TONDACH црепова омо-
гућава најефикасније одвођење 
падавина са кровне равни.

 Профилисана видна површина у 
зимском периоду донекле задржава 
наталожени снег и обезбеђује рав-
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Физички утицаји 
који делују на кров

Кров као један од конструктивних елемената објекта, за разлику од осталих, 
трпи можда најжешће физичке утицаје

Детаљ крова хотела „Ивер“, Тара, Парк природе „ШарганМокра Гора“
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номерно отапање чиме се спречава 
његово неконтролисано клизање у 
виду лавине са крова.

А у другим годишњим добима, она 
најкраћим и најбезбеднијим путем 
одводи воду од падавина, пљускова 
и провала облака са крова.

Шаре од профила на видној по-
вршини црепа уједно доприносе 
и додатном естетском квалитету 
објекта.

Енгобама и глазурама обогаће-
не видне површине TONDACH цре-
пова омогућавају брзо и лако са-

моћишћење крова уз помоћ ветра, 
кише или снега. Атмосферска 
прљавштина је тиме спречена да 
се дуже времена задржава на глат-
ким површинама црепа и тамо 
ствара колоније живих организа-
ма које изазивају корозију црепа.

Керамички црепови, за разлику 
од осталих покривних материјала, 
имају постојану боју јер су изузет-
но отпорни на УВ зрачење.

Поред тога отпорни су и на раз-
не хемијске утицаје попут киселих 
киша или измете птица.

Да би слика била потпуна, томе 
треба додати њихову незапаљивост 
и изразито високу ватроотпорност 
што TONDACH керамичке црепове 
чини идеалним решењем за по-
кривање Вашег крова јер они сва 
та до сада наведена својства задр-
жавају током читавог свог живот-
ног века који достиже и више од 
сто година.

Поред тога што је 100% природан 
материјал те нема никакво штетно 
дејство на здравље људи и њихове 
околине, керамички цреп својом 
структуром омогућава да се кроз 
њега врло успешно врши дифузија 
водене паре. На тај начин објекти 
се природно вентилишу, тј дишу, 
што је предуслов за стварање здра-
ве микроклиме у просторијама за 
боравак.

По истеку животног века глине-
ни производи, па и цреп, се могу 
без посебних захтева трајно одла-
гати или врло лако рециклирати и 
тиме привести некој новој или об-
новљеној намени.

ЕКО ЗНАК – ТОНДАЦХ – Једини 
произвођач у нашој земљи 
који поседује право за његово 
коришћење.

*Аутори су стручњаци запослени у 

Компанији TONDACH (Потисје-Кањи-

жа): Александар Бероња, дипл.грађ.

инж. - руководилац промотивних ак-

тивности, Дарко Мијатовић дипл.грађ.

инж. – саветник за примене производа 

и Данијел Ђурић, дипл.грађ.инж. – са-

ветник за примену производа
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жељко Мардешић* 

Обилазак воћњака Ћирић Агро МЂЖ 03. Октобра 
2014. са идејом Упознавања колега са савреме-
ним технологијама наводњавања и управљања 
системима је изведен на поршини у власништу-
ву Милана Ћирића у Тителу. Домаћински дочек је 
омогућио гостима, жењних новина, обиље инфор-
мациија о овом савременом воћњаку, или боље 
речено подухвату.

Жеља инвеститора је да подигне Савремени заса-
да на површини од 230 хектара. Визионарска идеја 
власника је захтевала формирање тима чији је зада-
так био да идеју уобличи, обезбеди услове и да изве-
де радове. 

Реализација идеје је отпочела 2012 године, а завр-
шетак инвестиционог процеса 2015. године. Комплеск-
ност посла није само везана за инвестицију, пошто је 
предвиђено да се током периода инвестиције обезбе-
ди редован процес производње на подигнутом пољи-
ма, а да се у приоду од 4 – 5 година достигне макси-
мални потенцијал производње. 

Савремена технологија пороизводње у воћњацима 
подразумева смањење ризика на минимум, и обез-
беђење свих потребних услова за достизање максимал-
них приноса. Основ сваке биљне производње која се 
заснива на земљишту је регулисање водно-ваздушног 
режима, као и обезбеђење услова за додавање хранива 
у количинама и динамици неопходној за развој. 

Приликом доношења одлуке за подизање савреме-
ног воћњака у Тителу, инвеститор је дефинисао тех-
нологију производње и задао циљеве који треба да се 
остваре. Технологија производње се заснива на кон-
цепту интезивних, шпалирних засада, растојање из-
међу садница 0,8м, између редова 3,2м (класична про-
изводња заснива се на растојањима 4 * 4м, 4 * 3м). 
Технологија захтева коришћење заштитних - проти-
вградних мрежа, као и опрему високих перформаси 
ја капацитета за убризгавање раствора хранива кроз 
систем. 

Захтеви профитабилне и високо приносне воћарске 
производње постављају пред пројектанта задатак за 
интегрално сагледавање производње. Пројектант де-
таљном анализом појединих сегмената треба да дефи-
нише решења која обезбеђују оптималне услове про-
изводње у периоду експлоатације воћњака. 

Поред технолошких параметара производње, инвес-
титор је пројектним задатком дефинисао захтеве за 
решавање: 

1.  Коришћења постојеће инфраструктуре 
1. 1. црпне станице на Тиси, 
1. 2. црпне станице високог притиска 
1. 3. коришћење постојећег цевовода који се на-
лази на површини   под воћњаком 

2. Фазно извођење система за наводњавање 
3. Највиши ниво аутоматског управљања радом сис-

тема за наводњавања 
4. Аутоматско праћења стања у воћњаку у реалном 

времену 
5. Уградњу опреме која ради без напајања наизме-

ничном струјом 
6. Могућност надоградње опреме минималним ин-

вестицијама, и могућност преласка на рад са елек-
тро напајањем 

7. Поставити организацију рада која минимизује 
ризике производње 

8. Решење прилагодити педолошким, климатским, 
технолошким и карактеристикама изворишта воде 

9. Користити савремену методологију и стандарде 
у наводњавању 
10. Користити материјале који су прихватљиви за 

становишта безбедности производње хране и без ути-
цаја на околину и кориснике. 

Приликом израде пројектног решења пројектант је 
користио методологију препоручену од стране ФАО, 
као и стандарде дефинисане од националних Аген-
ција са најразвијенијим наводњаањем – АСАБЕ, ЕН, 
ЦЕН, ИСО стандарди. 

Приликом димензионирања система коришћен је 
софтверски програм WЦАДИ 2013 као основа модели-
рања решења и алат за анализу различитих варијанти. 

Усвојено пројектно решење: 
Пројектно пордручје се налази на ободу тителског 

брега, поред регионалног пута Тител-Шајкаш на над-
морској висини 84 – 98 мнм. Координате система су: 
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Савремени системи 
за наводњавање

СЕВЕРНЕ 
ГЕОГРАФСКЕ ШИРИНЕ

ИСТОЧНА 
ГЕОГРАФСКА ДУЖИНА

45,218966 20,233503

45,209751 20,237609

45,214430 20,269461

45,207201 20,268570

Црпна станица високог притиска – кота 73м

45,201338 20,247272

Црпна станица за водоснабдевање – кота 71 м

45,194838 20,311140
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Бр Постојећи систем Активности на модернизацији

1 Црпна станица ниског притиска за пре-
пумпавање воде из Тисе у доводни канал

• Чишћење доводног канала од талога и нечистоћа 
• Редован ремонт и одржавање црпих агрегата

2 Црпна станица високог притиска Неопходно је ремонтовати:
• Црпне агрегате
• Заменити електро ормане за управљање радом пумпи са 
надоградњом за фреквнетну регулацију рада пумпи
• Замена сигурносних вентила на потисном цевоводу Ø500 мм
• Ремонт или замена вакуум – стартне пумпе

3 Постојећи цевовод Користе се:
• Постојећи хидранти као места на којима почињу подсис-
теми наводњавања воћњака

Мењају се:
• Ваздушни и анти вакуум вентили

Постављају се нови:
• Заштитни хидраулички вентили, од ексцесних притисака 
и појаве хидрауличког удара

4 Постојећи систем За рад новог система користи се енергија са црпне стани-
це високог притиска за погон свих склопова:

• Филтерских постројења
• Опреме за убризгавање раствора ђубрива
• Хидрауличких вентила (отвори/затвори и регулацију при-
тиска)
• Давање сигнала са мерне опреме – водомера

Постојећи цевовод

Слика 1 – Положај воћњака

Након анализе параметара интегралног пројектовања, које је захтевало од тима кретиван и свеобухватан 
приступ, укључење различитих струка, и детаљну анализу свих аспеката производње, изабрано је решење које 
се базире на следећим елементима:

Пројектним решењем дефинисани су параметри система:

бр ОПИС ФАЗА 1 ФАЗА 2 ФАЗА 3 ФАЗА 4

1 Површина 45 ха 45 ха 54 ха 76 ха

2 Проток система 60 м3/х 62 м3/х 67 м3/х 140 м3/х

3 Потребан притисак 
на улазу у подсистем

50 м 50 м 58 м 58 м
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4
Главна контрола 
подсистема

Аутоматски филтер са хидрауличком командом за самоиспирање 
при достизању разлике улазни/излазни притисак ∆П=5 м, 
хидраулички вентил за регулацију притиска у подсистему, 
водомер, 
неповратни вентил, 
опрема за убризгавање раствора ђубрива, 
сигурносни-заштитни вентил од ексцесних притисака
ваздушни и антивакуум вентил на почетку подсистема

5 Материјал за 
примарни цевовод

ХДПЕ100, НП6, повезивање цевовода чеоним  варењем

6 Извршне контролне 
јединице у пољу

Вертикале контролних јединица од ХДПЕ100, ПН10
Горњи део контролне јединице од челика
Корективни полуаутоматски филтер ДН 80, финоће филтрирања 0,130 мм
Извршни вентил хидраулички вентили 2“ са регулацијом притиска и 
могућношћу надоградње за аутоматски рад, коефицијент отпора К=100
Активни ваздушни и антивакуум вентил 2“

7 Секундарни цевовод ХДПЕ100, НП6, повезивање цевовода чеоним варењем

8 Раѕводна мрежа 
– латерали са 
капљачима

Латерал Ø 16 мм (дужина 178м)
Дебљина зида латерала 0,9мм
Капљач са компезацијом притска (ПЦ), константан проток 1,6 л/х,
радни опсег притиска 8-30 м
Растојање капаљки 0,6м
Интезитет наводњавања 0,83 мм

9 Опрема за прихрану 
– фертигацију на 
хидраулички погон – 
фаза рада без електро 
снабдевања

Клипна пумпа*2 
Потребна разлика 
притска ∆П=12-15м
Проток пумпе 
750-1200 л/х
Стопа 
ињектирања 20 л/
м3 (2%)

Клипна пумпа*2 
Потребна разлика 
притска ∆П=12-
15м
Проток пумпе 
750-1200 л/х
Стопа 
ињектирања 20 л/
м3 (2%)

Клипна пумпа*2 
Потребна разлика 
притска ∆П=12-15м
Проток пумпе 
750-1200 л/х
Стопа 
ињектирања 20 л/
м3 (2%)

10 Опрема за прихрану 
– фертигацију на 
електро погон -  фаза 
рада са електро 
снабдевањем на пољу 
на местима главних 
контрола подсистема

Електро пумпа 
Проток пумпе 
1000-1500 л/х
Стопа 
ињектирања 25 л/
м3 (2,5%)
Екетро контрола 
рада пумпе – ПЛЦ
Праћење сигнала 
протока водомера 
система и протока  
ињектора

Електро пумпа 
Проток пумпе 
1000-1500 л/х
Стопа 
ињектирања 25 л/
м3 (2,5%)
Екетро контрола 
рада пумпе – ПЛЦ
Праћење сигнала 
протока водомера 
система и протока  
ињектора

Електро пумпа 
Проток пумпе 
1000-1500 л/х
Стопа 
ињектирања 25 л/
м3 (2,5%)
Екетро контрола 
рада пумпе – ПЛЦ
Праћење сигнала 
протока водомера 
система и протока  
ињектора

Електро пумпа 
Проток пум31000-
3500 л/х
Стопа 
ињектирања 25 л/
м3 (2,5%)
Екетро контрола 
рада пумпе – ПЛЦ
Праћење сигнала 
протока водомера 
система и протока  
ињектора

11 Организација рада Рад подсистема је организован у 6 секција
Дневно радно време наводњавања сваке секције износи 4 сата
Укупна површина се залије у току дана – турнус наводњавања 1 дан

12 Управљање радом 
система

Системом се управља на два нивоа:
Потпуно мануелно, ручним отварањем и затварањем вентила при чему сву 
регулацију притиска и заштиту система врше хидраулички вентили
Потпуно аутоматизовано, даљинском командом из центра за управлајње 
системом, са радио преносом сигнала од централе до извршних јединица на 
пољу. Заштита система је и електронска и хидрауличка.



Н О В Е М Б А Р  2 0 1 4 .



51ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СТРУчНИ РАдОвИ

13 Систем за управљање 
наводњавањем 
састоји се од

Центрлна 
управљачка 
јединица
Комуникација 
радио сиганлим
Главна контрола 
подсистема 
(двосмерна 
комуникација 
извршна команда 
за прихрану, 
повратна 
информација 
са водомера и 
фертиригатора)
4 Извршне 
јединице на пољу
12 Извршних 
вентила

Комуникација 
радио сиганлим
Главна контрола 
подсистема 
(двосмерна 
комуникација 
извршна команда 
за прихрану, 
повратна 
информација 
са водомера и 
фертиригатора)
4 Извршне 
јединице на пољу
12 Извршних 
вентила

Комуникација 
радио сиганлим
Главна контрола 
подсистема 
(двосмерна 
комуникација 
извршна команда 
за прихрану, 
повратна 
информација 
са водомера и 
фертиригатора)
8 Извршних 
јединица на пољу
21 Извршни 
вентил

Комуникација 
радио сиганлим
Главна контрола 
подсистема 
(двосмерна 
комуникација 
извршна команда 
за прихрану, 
повратна 
информација 
са водомера и 
фертиригатора)
8 Извршних 
јединица на пољу
30 Извршних 
вентила

14 Мерна опрема за 
праћење рада система

Водомер  са електро пулсом протока – на свакој главној контроли подсистема
Манометри на главној контроли подсистема, мерна места на хидраулличким 
вентилима на контролним јединицама – комуникација са главним 
процесором
Мерачи протока раствора, са електро пулсом протока, ђубрива на свакој 
главној контроли подсистема – комуникација са главним процесором
Мерачи влаге земљишта 1-3 дубине, температуре земљишта, и температуре 
вездуха у воћњаку – за сваку сорту репрезентативно. Мерачи са wеб 
апликацијом ради праћења у реалном времену.

Пројектно решење поделе ситема на четири подсистема је решило захтев инвеститора за фазно извођење 
радова, као и захтев за смањење ризика производње од застоја у раду опреме за наводњавање. 

Слика 2 – пројектована површина воћњака са положајем фаза извођења радова

Пројектовано решење 
аутоматског управљања 
систем предвиђа ко-
ришћење радио сигна-
ла за пренос сигнала 
од централног процесо-
ра према гласвним кон-
тролама под ситема и и 
извршним контролним 
јединицама на пољу. Од 
главних контрола под-
система ка централном 
процесору долази сиг-
нал са водомера – проток 
система и проток ињек-
тора ђубрива. Сви пода-
ци се складиште у бази 
података за целу сезону 
наводњавања, тако да се 
током и на крају сезоне 
могу анализирати. 
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Израда пројекта и извођење радова фазе 1 је отпо-
чело током 2012. Године. Прве три фазу су изведене 
без електро напајања на пољу и у скаду са пројектом 
постављена је опема која ради без електронапајања. 
Опрема на главној контроли под система на хидра-
улички погон а опрма за управљање радом на пољи-
ма на 12 ВДЦ.

Слика 4 – главна контрола са системом 
за прихрану без електро снабдевања

Током 2013. Године изведена је фаза 2 и отпочело 
се са радовима на фази 3. Током 2014 изведено је 80%  
радова фазе 4, а до краја 2014. године се планира ком-
плетно завршење радова. Током 2013. Изведени су ра-
дови на електро снабдевању поља тако да се у складу 

са планом и опрема за прихрану изменила и инста-
лирана је опрема на електро погон.

Фазна садања воћњака и праћење изградње система 

Слика 3 – просторни распоред опреме за управљање 
и комуникацију система за наводњавање
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Слика 5 – извршна контролна јединица на пољу

Главна контрола 
подсистема, систем 

за убризгавање 
раствора ђубрива 

– фертигацију

Централни 
процесор, мастер 

антена 
за комуникацију

Извршне контролне 
јединице на пољу 

са комуникационим 
антенама
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за наводњавање по фазама као последицу је имала 
адаптацију технологије производње у скаду са новим 
сазнањима и сортиментом, самим тим и потребу да 
се систем за наводњавање прилагоди новонасталим 
условима. Блок садња јабуке у фази 3 и делом фази 4 
је замењена технологијом садње сортимента у редо-
вима 8-2. Пројектант је ускладио систем са новонас-
талом ситуацијом тако да се наводњавање обавља по 
сотрименту.

Пројектом је предвиђено праћење стања влаге 
земљишта и климатских параметара на самом пољу 
од почетка изградње система тако да је до сада по-
стављено на 5 репрезентативних места (по сорти-
менту) опрема која у реалном времену прати стање 
земљишне влаге на две дубине  20 и 40 цм, температу-
ру земљишта на дубини 20цм и температуру ваздуха 

на 100цм висине у самом воћњаку испод заштитних 
мрежа. На wеб страници се у реланом времену прате 
параметри влаге и температуре са освежењем пода-
така на сваких 1 час.

Фазно извођење система донело је пројектанту мо-
гућност провере пројектних параметара у експлоата-
цији система, самим тим и могућност корекције уко-
лико је то непходно.

При извођењу система посебна 
пажња се обратила на едукацију 
корисника и оспособљавање за ко-
ришћење савремених технологија. 
Осим обуке за коришћење елеме-
ната вршена је обука за коришћење 
програмских пакета као и анализа 
и тумачење вредности влаге, тем-
пературе, и прорачуна стопа и ко-
личина убризгавања раствора ђу-
брива. Обука се посебно односила 
на конзервацију система за зиму и 
припрему за нову сезону рада.

Савремени системи поред ре-
довне обуке захтевају присуство 
пројектанта и извођача не само 
везано за гаранцију, већ је по-
требна помоћ у периоду од једне 
до две сезоне везане за експло-
атацију система. Стицање нових 
знања и искустава оператера ре-
довним одржавањем и правилним 
коришћењем нових технолошких 
решења је кључно за постизање ви-
соких и стабилних приноса.

*Жељко Мардешић, дипл.пољ.инж.

лиценца 376 6092 03; Регионални одбор Београд
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Слика 6 – главна контрола са системом 
за прихрану са електро напајањем 
(фаза 1, 2, 3, 4 од 2013–2014 године)

Слика 7 – праћење влаге земљишта на дубини 20цм 
(црвена линија) и 40 цм (плава линија)

Слика 8 – Праћење температуре земљишта (црвена 
линија) и температуре ваздуха (плава линија)
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Борислав Т. Томашевић1,
Наталија Б. Кутвицкаја2,  
Муминат А. Магомедгаџијева3

Пројектовање темељног тла и темеља на вечно 
смрзнутом тлу – пермафросту базира се на резул-
татима прогнозираних термотехничких прорачу-
на који су урађени на основу инжењерско-геокри-
олошких параметара земљишта темељног тла, као 
и конструктивних и технолошких карактеристика 
новопројектованих зграда и објеката.При томе је 
потребно проценити топлотни и механички ути-
цај који међусобно врше зграде и објекти и вечно 
смрзнуто тло, као и могуће промене геокриолош-
ких услова услед изградње и експлоатације обје-
ката и планирања и коришћења територије. 

Региони у којима се простире пермафрост спадају 
у ред региона који су веома компликовани за градњу.
То је,пре свега, због тога што носивост и чврстоћа веч-
но смрзнутог тла у највећој мери зависе од његове 
температуре : 

– на ниским минусним температурама смрзнуто тло
има високу носивост која се смањује када се темпе-
ратура повећава; 

– за време отапања долази практично до моментал-
ног слегања тла, независно од спољног оптерећења 
– то је такозвано слегање услед отапања (на тлу које
садржи лед у већем проценту може да износи до не-
колико десетина центиметара по метру дубине ота-
пања а и више уколико у тлу постоје широке насла-
ге леда). 

У природним условима вредности температуре веч-
но смрзнутог тла варирају у великом дијапазону услед 
осцилација температура спољног ваздуха у току годи-
не, као и вишегодишњих промена природно-климат-
ских услова. Под утицајем грађења долази до промена 
природног температурног стања које се одигравају у 
кратком временском периоду, а даља вишегодишња 
експлоатација зграда може да доведе до деградације 
вечно смрзнутог тла и сходно томе, до неконтролиса-
ног слегања тла.

Због тога се приликом пројектовања врше прогно-
зирани термотехнички прорачуни и прорачуни но-
сеће способности темељног тла за читав период из-
градње и експлоатације објеката. Прорачуни се врше 
по специјалним програмима математичког модели-
рања узимајући у обзир читав низ параметара обје-
ката и темељног тла : 

– услове смрзнутог тла (тип тла, физичко-механичка
и термофизичка својства и температуре тла);

– природно-климатске услове (температура спољ-
ног ваздуха, брзина и правац ветра, снежни покри-
вач, итд.);

– габарите објекта, температурни режим у прос-
торијама, термоизолационе карактеристике пода 
приземља (или конструкције над вентилисаним 
потпољем), тип и параметре фундамената.

Циљ овога рада је да се на примеру пројекта „Згра-
де АОПП на аеродрому ’Анадир’“ – објекта за пријем, 
обраду, сортирање и превоз авионске поште, у гра-
ду Анадиру, Руска Федерација, анализира искуство у 
пројектовању а генерално и на изградњи и експлоата-
цији темељног тла и темеља на вечно смрзнутом тлу, 

Техничка решења темељног 
тла и објеката на вечно 
смрзнутом тлу – пермафросту

Пројектовање  темељног тла и темеља на вечно смрзнутом тлу- пермафросту 
базира се на резултатима прогнозираних термотехничких прорачуна који су 
урађени на основу инжењерско-геокриолошких параметара земљишта које 
представља темељно тло, конструктивних и технолошких карактеристика 
новопројектованих зграда и објеката као и карактера термичког и механичког 
међусобног утицаја објекта и темељног тла. Циљ овог рада је да се анализира 
искуство у пројектовању, изградњи и експлоатацији темељног тла и темеља 
на пермафросту и прикажу савремени начини којима се може обезбедити 
стабилност објеката на вечно смрзнутом тлу
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а исто тако и прикажу савремени методи којима се 
може обезбедити стабилност објеката, као и очување 
екологије на градилиштима и територији изградње. 

ИНжењеРСКО 
ГеОКРИОлОШКИ 
УСлОВИ

Према подацима инжењерско-геокриолошких ис-
траживања, терен на коме се гради објекат АОПП је 
сложено вечно смрзнуто тло таквога типа, да након 
сезонског отапања долази до поновног замрзавања 
отопљеног тла и његовог сједињења са вечно смрзну-
тим тлом. До дубине од 4 – 5 м рапростире се полиго-
нално-жилни лед.

У геолошком профилу одозго надоле заступљени су: 
пешчани насип 1.5–2.0м, слој тресета дебљине 1.0–1.5м, 
тресетна песковита глина 1.0–2.0м, прашинасти песак 
богат солима 3.0- 4.5м, а испод тога до дубина истраж-
них бушотина (15 м ) песковита иловача богата солима 
са примесама облутака, крупнијег шљунка и камења 
самаца. Заступљеност леда у земљишту је прилично 
висока: од 0.20 д.ј. за песковиту иловачу до 1.38 д.ј. за 
тресетно земљиште и тресет. Земљиште је богато со-
лима. Инжењерско-геокриолошки профил је прика-
зан на слици 1. 

Природне температуре тла на дубини од 10 м пре-
ма подацима теренских мерења су једнаке темпера-
тури од – 2.0о С .

Слика 1 – Инжењерскогеокриолошки профил

ИЗБОР ПРИНЦИПА 
КОРИШћењА ЗеМљИШтА 
КАО теМељНОГ тлА

Принцип коришћења вечно смрзнутог земљишта, 
које ће служити као темељно тло за фундирање обје-
ката, одређује се на основу разматрања и анализе ин-
жењерско-геокриолошких услова локације градње, 
конструктивних и технолошких карактеристика но-
вопројектованог објекта и карактера термичког и меха-
ничког међусобног утицаја објекта и темељног тла. 

СП 25.13330.2012. Допуњено и исправљено издање 
СНиП 2.02.04-88 „Темељно тло и темељи на вечно смрз-
нутом тлу” [2] одређује два принципа коришћења веч-
но смзнутог тла као темељног тла:

– принцип I – вечно смрзнуто тло се користи као
темељно тло у смрзнутом стању које се чува у проце-
су грађења и у току читавог периода експлоатације 
објекта (вештачко снижавање температура темељног 
тла је могуће у периоду пре градње, саме градње или 
у периоду експлоатације објекта );

– принцип II – вечно смрзнуто тло се користи као те-
мељно тло у отопљеном стању или у стању отапања (са 
његовим претходним отапањем до прорачунске дуби-
не пре почетка грађења објекта или са допуштеним за 
тло отапањем у периоду експлоатације објекта).

Узимајући у обзир инжењерско-геокриолошке ус-
лове на локацији грађења објекта AOPP, присуство 
полигонално-жилног леда који при повећању тем-
пературе прелази у течно стање, као и то што смрз-
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нуто земљиште приликом отапања знатно слеже, оп-
равдана је потреба очувања земљишта у смрзнутом 
стању за време грађења и експлоатације објекта AOPP 
(принцип I). 

МетОДОлОГИЈА
ПРОГНОЗИРАНИх 
теРМОтехНИЧКИх 
ПРОРАЧУНА

Ради избора ефикасних мера за термичку стабили-
зацију земљишта- темељног тла урађен је низ прогно-
зираних термотехничких прорачуна.

Као циљеви прорачуна јављају се :
1) прогнозирање промена температурног режима

земљишта без примене мера за термичку стабилиза-
цију и са применом мера за термичку стабилизацију 
земљишта; 

2) прорачун носеће способности темељног тла, за
фундирање на шиповима, са добијеним вредностима 
прорачунских температура земљишта.

 Прогнозирани термотехнички прорачуни су урађе-
ни на рачунару по специјалном програму за матема-
тичко моделирање ПРОГНОЗ [1].

Математичко моделирање у овом програму се врши 
енталпијским методом коначних разлика на експли-
цитној двослојној мрежи. Прорачунска шема је тро-
димензионална.

Прорачунску област моделирања представља тро-
димензионални простор (паралелопипед) са димен-
зијама по дубини 30м, а по „дужини“ и „ширини“ 
таквих, да у основи обухватају анализирани објекат 
и суседну територију од 10-15м и више а у зависности 
од конструкције темеља и термотехничких параме-
тара објеката, како оних који се непосредно анали-
зирају у прорачуну тако и оних у непосредном ок-
ружењу. 

На горњој граници прорачунске области издвајају 
се зоне са различитим условима размене топлоте са 
земљиштем темељног тла. На контурама сваке зоне 
могући су гранични услови I, II, или III врсте.

За граничне услове И врсте на површини издвојене 
зоне задаје се температура, за услове II врсте – вред-
ност продирања топлоте, за услове III врсте – темпера-
тура ваздуха, отпорност изолационог слоја на пренос 
топлоте (снег, заштитни екран од топлоте) и коефи-
цијент конвективне размене топлоте са земљиштем 
темељног тла.

 На доњој граници издвајају се делови који се разли-
кују по температурама. За делове се задају гранични 
услови I врсте (константна температура) или II врсте 
(константно продирање топлоте).

На све четири бочне границе задају се гранични ус-
лови II врсте (константни продор топлоте је једнак 0).

Унутар прорачунске области могу да се налазе 
унутрашњи извори топлоте или канали за губитак то-
плоте (укључујући у то и расхладне уређаје) чији се 

положај обележава у условним координатама у одно-
су на нулту координату прорачунске области.

Као полазни подаци за прогнозиране термотехничке 
прорачуне се користе: тип вечно смрзнутог тла , геок-
риолошки профили, просечна годишња температу-
ра вечно смрзнутог тла, дубина сезонског промрза-
вања-отапања, климатске карактеристике, гранични 
и почетни услови, параметри и услови експлоатације 
објекта.

Примена тродимензионалне прорачунске шеме 
омогућава:

1 - узимање у обзир променљивости физичко-меха-
ничких и термофизичких карактеристика земљишта 
по дубини и простирању;

2 – узимање у обзир граничних услова размене то-
плоте на горњој и доњој граници који су различити 
зависно од облика основе и времена (старости обје-
кта) у коме се објекат посматра;

3 – узимање у обзир топлотних извора (укључујући 
у то и расхладне уређаје) за било који правац у прос-
тору;

4 – прорачун носивости било ког шипа у пољу ши-
пова. 

Резултати прорачуна представљају:

– температурно поље за цео масив земљишта које у
било ком временском тренутку прогнозе може да буде 
добијено у нумеричком или графичком виду према 
задатом правцу равног пресека вертикалне и хори-
зонталне равни, 

– носивост шипова.

Прорачун носивости врши се у складу са СП 
25.13330.2012. [2] За шипове се одређују прорачунске 
карактеристике: носивост шипова, носивост шипова 
бочном површином – по омотачу шипа , као и просеч-
на, одређена према дубини постављана шипа, темпе-
ратура земљишта. 

РеЗУлтАтИ 
теРМОтехМИЧКИх 
ПРОРАЧУНА

Објекат AOPP, који се анализира, има димензије 
у основи 36 x 20м, пројектован је са вентилисаним 
потпољем чисте висине 1.3м које је отворено по пе-
риметру (природна вентилација). Фундирање објекта 
предвиђено је на монтажним армиранобетонским 
шиповима пресека 300x300мм који се постављају у 
бушотине димензија већих од пресека самог шипа. 
Пре постављања шипа, бушотине се до половине ду-
бине запуне цементно-пешчаним раствором, након 
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чега се шип спусти на дубину 8,0- 10,0м од повшине 
насипа. Цементно- пешчани раствор сједињује арми-
ранобетонски шип са околним тлом. Пројектна оп-
терећења шипова, сагласно прорачуну, износе од 140 
kN do 310 kN .

У табели 1 дати су резултати прорачуна носивости 
шипова. Приликом прорачуна носивости шипова, 
вредности прорачунског отпора смрзнутог земљишта 
богатог солима по површини смрзавања (Raf I) и про-
рачунског притиска на смрзнуто земљиште богато со-
лима испод врха шипа (Ri), узимајући у обзир састав 
соли (богато морским солима-морски тип засолења), 
усвојене су према подацима из ПНИИИС.[3] Како се 
може видети из добијених резултата, природно стање 
земљишта не обезбеђује носивост темељног тла и ши-
пова захтевану по пројекту. 

Узимајући у обзир да се земљиште богато солима, 
које је заступљено у темељном тлу објекта, не замр-
зава на нули већ у спектру негативних температура, 
да има слабу носивост да би обезбедило захтевану по 
пројекту носивост темељног тла и темеља, резултати 
урађених прогнозираних термотехничких прорачуна 
су показали да је потребно снижење природних не-
гативних температура земљишта у периоду грађења 
објекта. 

Табела 1 – Резултати прорачуна

Зa снижавање температура земљишта пројектом [4] 
су предвиђене неопходне мере за термичку стабили-
зацију земљишта које додатно, поред вентилисаног- 
проветраваног потпоља, укључују и постављање верти-
калних паро-течних термостабилизатора земљишта са 
сезонским дејством (од октобра до априла користећи 
за свој рад само хладан спољашни ваздух) који се по-
стављају испод објекта у непосредној близини шипова 
(слика 3). На основу прогнозираних термотехничких 
прорачуна одређени су тип, димензије, број и положај 
термостабилизатора. Усвојени су сезонски термоста-
билизатори који раде само у зимском периоду и обез-
беђују прорачунске температуре земљишта неопходне 

за пријем пројектних оптерећења, као и формирање 
и очување чврсто смрзнутог стања земљишта. Поред 
сезонских постоје и термостабилизатори са дејством 
током читаве године који нису предмет овога рада.

Термостабилизатори представљају затворену челич-
ну цев пречника 38мм која је делимично напуњена 
расхладним медијумом (хладон 22). Термостабилиза-
тор има надземни део- ребрасти кондензатор и под-
земни део- испаривач и поставља се у земљу у непо-
средној близини шипова до дубине њихових доњих 
крајева.Приликом хлађења хладним спољашњим ваз-
духом кондензатора у зимском периоду, паре хладона 
се кондензују на његовим зидовима и у виду течности 
цуре низ зид цеви испаривача, хладећи околну земљу 
прелазе у парно стање и подижу се горе – у конденза-
тор. Приликом кретања расхладног медијума долази 
до замрзавања и снижавања температуре смрзнутог 
земљишта до пројектних негативних вредности у об-
ластима темељног тла на које се преносе оптерећења 
од надземних конструкција. Захваљујући томе око ши-
пова се формирају додатни ослонци састављени од 
леда и смрзнуте земље, повећане носеће способности, 
који преузимају велики део пројектног оптерећења 
које се преноси на темељно тло. Практично, додатни 
ослонци са шипом чине целину која има вишеструко 

повећан пресек и површину омотача у односу на сам 
шип, што даје вишеструко повећану носивост шипа 
у односу на носивост шипа коју сам шип остварује у 
природном стању земљишта .

Као пример на слици 2, са другог објекта, приказан 
је термостабилизатор (види се само надземни део– ре-
брасти кондензатор) који је постављен изван објекта.

Пројектом су предвиђена два типа термостабили-
затора: са кондензатором дужине 950мм и испарива-
чем дужине 7980мм и пречника 38мм; са конденза-
тором дужине 1100мм и испаривачем дужине 8830мм 
и пречника 38мм.

Шема распореда вертикалних термостабилизатора, 
која је заснована на прогнозираним термотехничким 
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Марка
шипа

Пројектно 
оптерећење

[ kN]

Максимално дозвољено пројектно 
оптерећење на шип [kN]

Прорачунска температура за бочну 
површину шипа [°С]

Пре 
хлађења

После
првог 

циклуса 
хлађења

После 
другог 

циклуса 
хлађења

Пре 
хлађења

После
првог 

циклуса 
хлађења

После 
другог 

циклуса 
хлађења

С 120.30-8 230…310 68 325...421 389..456 -1.8 -4,1...-6,0 -5,1...-8,0

С 110.30-8 170…200 51 244...328 298…386 -1,7 -4,3...-6,1 -5,3…-8,2

С 100.30-8 140…150 35 161...232 206...275 -1,6 -4,4...-6,3 -5,5…-8,5
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прорачунима, дата је на слици 3. У топлим периодима 
године температура ваздуха и површине земљишта 
у вентилисаном потпољу је , због тога што је у сен-
ци, нижа од одговарајућих температура изван обје-
кта. Да би се искључио утицај температура изван обје-

кта на носивост шипова, у крајњим 
редовима по периметру објекта, 
предвиђен је екран за заштиту од 
топлоте од екструдираних пенопо-
листиролских плоча марке „пено-
плекс” (слика 3 и 4). 

Распоред температуре у земљишту 
темељног тла објекта после једне 
зимске сезоне (октобар-април) 
функционисања термостабилиза-
тора је дат на слици 5 (попречни 
пресек ).

Због тога што се у току топлог 
периода године, када термоста-
билизатори не раде, температу-
ре земљишта повећавају, темпе-
ратурно поље на слици 5 је дато у 
најнеповољнијем периоду – јесен 
(септембар) прве године експлоата-
ције. Надаље, захваљујући почетку 
зимске сезона када почињу да раде 
термостабилизатори, температуре 
у темељном тлу ће се снижавати. 

Резултати прогнозираних термотехничких прорачу-
на су дати у табели 1. Како се види из добијених резул-
тата, носивост темељног тла и шипова захтевана по 
пројекту, постиже се након једног зимског периода рада 
стабилизатора и код даље експлоатације се повећава.

Слика 2 – Надземни део вертикалног термостабилизатора

Слика 3  Шема распореда термостабилзиатора и екрана за заштиту од топлоте



Н О В Е М Б А Р  2 0 1 4 .



59ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СТРУчНИ РАдОвИ

Слика 4 – Пресек 11

ЗАКљУЧАК

У овом раду као пример пројектовања објекта на 
вечно смрзнутом тлу анализиран је објекат АОПП, за 
који су урађени прогнозирани термотехнички про-
рачуни темељног тла и прорачуни носивости темеља 
на шиповима.

Резултати урађених прогнозираних термотехничких 
прорачуна су показали да природно стање земљишта 
не обезбеђује пројектом захтевану носивост темељног 
тла и да је потребно предвидети неопходне мере за 
термичку стабилизацију земљишта.

За објекат АОПП, који је испројектован са вентили-
саним потпољем у зависности од инжењерско-геок-
риолошких услова и усвојеног принципа коришћења 
вечносмрзнутог земљишта као темељног тла (прин-
цип I), а према резултатима прогнозираних термо-
техничких прорачуна, урађено је техничко решење за 

термостабилизацију земљишта које обезбеђује стабил-
ност, захтевану носивост и дуготрајну експлоатациону 
поузданост темељног тла и темеља. 

Техничко решење укључује заједнички рад вентили-
саног потпоља, екрана за заштиту од топлоте и верти-
калних паро-течних термостабилизатора земљишта 
са сезонским дејством (октобар-април), који су поста-
вљени испод објекта у непосредној близини шипова. 
Током промрзавања, термостабилизатори формирају 
додатне ослонце од леда и смрзнуте земље који зајед-
ничким радом са шиповима прихватају пројектно оп-
терећење које се преноси на темељно тло.

Применом додатних ослонаца од леда и смрзнуте 
земље само у зони шипова, знатно се смањује запре-
мина земљишта у природном стању, у којем је ради 
обезбеђивања пројектом захтеване носивости темељ-
ног тла неопходно смањити природне негативне тем-
пературе, што вишеструко смањује трошкове израде 
темељног тла и темеља.

1Дипл.инж.грађ., директор Предузећа за пројектовање, кон-
салтинг и инжењеринг SABLE TRADING DOO, Београд, РС
2 K.t.n., главни инжењер Сектора за пројектовање, ОАО 

„ФУН-ДАМЕНТПРОЕКТ“, Москва, РФ

3 K.g-m.n., главни специјалист Сектора за пројектовање, ОАО 

„ФУНДАМЕНТПРОЕКТ“, Москва, РФ

Слика 5 – Температурно поље у темељном тлу објекта AOPP 
после годину дана рада термостабилизатора
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Милан Милићевић*

Смањивање укупне тежине објекта има утицаја на 
пројектовање темеља, смањење сеизмичких ути-
цаја, као и смањење хоризонталног и вертикалног 
транспорта опреме и материјала потребног за из-
градњу (првенствено бетона и арматуре), тј. укупно 
смањење производне цене објекта. Ово је посебно 
важно када се објекат гради на тлу лоше носивости, 
када за добијену тежину објекта прорачун слегања 
по вредностима премаши дозвољене границе, што 
условљава темељење на шиповима. Резултат овак-
ве реализације објекта је значајан утрошак бетона 
и арматуре на производњу шипова. Решење кон-
струкције коришћењем полистирол бетонских бло-
кова добија се око 2,2÷2,7 пута лакши објекат који 
можда задовољава услове темељења без шипова. 

Постоји више потенцијалних решења приказаног 
проблема, али овде се разматра само конструктивни 
аспект једног од њих: зидање објеката лакоагрегат-
ним бетонским блоковима на бази експандираног по-
листирола (ЕПС) који служе као оплата за АБ радове. 
Све сировине потребне за производњу ЕПС бетона, као 
и готови блокови могу да се набаве на домаћем тр-
жишту и од домаћих произвођача. Основне конструк-
тивне карактеристике изабраног решења су следеће:

Носећи зидови су конструктивни елементи пројек-
товани са циљем да пренесу оптерећење на друге кон-
структивне елементе (зидове, греде, темеље). По својој 
позицији разликују се спољни и унутрашњи носећи 
зидови.

Међуспратна конструкција (МК) таванице решена 
је као ситноребраста АБ континуална конструкција 
укљештена у носеће зидове са испуном од стиропора.

Косе равни (степеништа, кров) решене су као ситно-
ребрасте АБ континуалне или коленасте конструкције, 
са различитом завршном обрадом.

У конструктивном смислу извршена је децентрали-
зација и равномерна прерасподела напона у носећим 
елеменатима. Тиме се умањују димензије конструк-
тивних елемената, повећава користан простор, задо-
вољавају критеријуми за ЕЕ, а да при томе нису уг-
рожена остала својства (функционална, сеизмичка, 
економска) које објекат мора да задовољи.

У изабраном решењу носећа је заправо АБ конструк-
ција, а од интереса је да се обухвате техничко-техно-
лошки аспекти конструктивних решења са ЕПС бе-
тонским блоковима. Осим наведеног, решење мора 
да задовољава одредбе дефинисане у техничкој ре-
гулативи:

– Правилник за бетон и армирани бетон (БАБ87)
– Правилник за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима (1990)

Конструкције изведене 
са полистирол бетонским 
блоковима

У досадашњој грађевинској пракси, пројектанти се најчешће опредељују за оквирне 
армиранобетонске (АБ) конструкције у комбинацији са АБ зидовима или језгрима 
и пуном АБ плочом као међуспратном конструкцијом (МК). Сви остали спољни 
и унутрашњи зидови чине самоносиву испуну, односно „мртав терет“, чиме је 
повећано оптерећење, па самим тим и димензије конструктивних елемената. На 
тако осмишљеној конструкцији решавају се сви остали елементи главног пројекта 
(инсталације, ЕЕ, ПП елаборат, ...).  Од усвајања закона и правилника о енергетској 
ефикасности објеката (ЕЕ), дошло је до неминовности да инжењерска пракса 
мора да се промени. Сви спољашњи и зидови између стамбених јединица морају 
да задовоље прописане термоизолационе критеријуме, што практично значи не 
само додатно повећање оптерећења, већ и значајно увећање дебљине зидова, што 
резултира смањењем корисне површине и најзад увећањем продајне цене нето 
површине објекта. Ова особина је посебно изражена код вишеспратних објеката

Н О В Е М Б А Р  2 0 1 4 .



61ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СТРУчНИ РАдОвИ

– Правилник о техничким нормативима за зидане 
зидове (1991)

– Технички регламенти произвођача ЕПС блокова

КАРАКтеРИСтИКе еПС БетОНА 
И ГАлАНтеРИЈе

ЕПС бетон је лакоагрегатни бетон који се добија 
као мешавина портланд цемента, воде (WC=0,35÷0,4), 
испењених гранула полистирола (стиропора) и адити-
ва. Уколико грануле стиропора нису унапред обрађене 
(одн. прилагођене) за справљање бетона, неопходно 
је додати адитив за ЕПС чија је основна функција да 
потпуно обмота гранулу стиропора и онемогући јој до-
дир са ваздухом. На тај начин гранулама је омогуће-
но боље квашење, спречава се испливавање, односно 
обезбеђена је равномерна ЕПС бетонска мешавина. 
Крупније грануле ЕПС (4÷6мм) имају већи масени 
удео ЕПС у справљеном бетону, захтевају мање ади-
тива за ЕПС (5,5кг/м³) и мање цемета. Бетон справљен 
са ситнијим гранулама (2мм) је тежи, мање порозан, 
са већом чврстоћом и лошијим изолационим карак-
теристикама. 

Специфична тежина ЕПС је 15÷20кг/м³, а бетона за-
виси од количине цемента којом се справља (од 160кг/
м³ до 350кг/м³). Овако справљен бетон има око 15% 
пора, што га чини хидрофобним и паропропусним. 
Ово практично значи да по престанку навлаживања 
бетона, вода брзо отекне и испари кроз поре те бетон 
увек бива сув са око 5% влажности. Друго, коефицијент 
отпора дифузног кретања водене паре кроз ЕПС бе-
тон је релативно низак, што омогућава да ваздух увек 
струји кроз зидове од стране већег притиска ка мањем 
или народски речено - зидови „дишу“. ЕПС компонен-
та му даје добра изолациона својства (термо, звучно 
и ватроотпорност), док му цемент даје чврстину. Већа 
количина цемента омогућава већу чврстоћу и бољу 
уградљивост али и слабија изолациона својства и об-
ратно. У доњој табели дате су рецептуре за ЕПС бетоне 
различитих густина. 

ρ
кг/м³

Цемент
кг

Вода
лит

ЕПС
кг (дм³)

σп
MPa

λ
W/mK

180 165 65 15 
(731)

0,30 0,052

214,5 200 80 14,5 
(704)

0,69 0,061

263,7 250 100 13,7 
(668)

0,83 0,068

313 300 120 13,0 
(632)

1,48 0,080

362,2 350 140 12,2 
(595)

1,69 0,103

За уградњу ЕПС бетона није дозвољено коришћење 
вибро игле, а коришћење бетонске пумпе је ограни-
ченог вертикалног домета чак и за ЕПС бетоне већих 

густина, док за мање густине није могуће коришћење 
пумпе. У фабричким условима може да се произве-
де бетонска галантерија са ЕПС бетоном мање густи-
не, а повећање тврдоће и жилавости могуће је добити 
коришћењем висококвалитетног портланд цемен-
та (CEM I/42,5N без додатка згуре), смањењем водо-
цементног фактора, додавањем полипропиленских 
влакана, као и правилном негом бетона. Правилном 
негом (квашење, запаривање) могуће је са истом ко-
личином цемента повећати чврстоћу готовог бетона 
за 10%, посебно при нижим WC факторима и неповољ-
нијим временским условима. У градилишним услови-
ма нега бетона изводи се као и код класичних бетона: 
неопходно је спречити нагло исушивање и обезбедити 
стално квашење свеже очврслог бетона. Готов бетон 
највише три дана после уградње треба преглетовати 
грађевинским лепком на цементној бази као физичку 
заштиту и заштиту од директног УВ зрачења. 

У комерцијалној употреби могу да се нађу следеће 
групе ЕПС бетонске галантерије:

– Блокови за зидање носивих зидова (спољних и 
унутрашњих) 

– Блокови за зидање преградних зидова
– Блокови за израду полумонтажних и монтажних 

међуспратних конструкција
– Блокови за зидање димњака
– Термоизолационе плоче различитих дебљина

Носиви зидови су важни пре свега због задовоља-
вања конструктивног аспекта. Осим тога, спољашњи 
зидови су важни нарочито због задовољавања крите-
ријума ЕЕ, а унутрашњи посебно због задовољавања 
звукоизолације и противпожарне заштите између ста-
нова. Од избора одговарајућег носивог блока почиње 
решавање комплексног проблема усклађивања свих 
елемената главног пројекта: од пројектовања просто-
ра, конструкције, задовољавање критеријума ЕЕ, па до 
пројектовање продора и инсталационих канала кроз 
конструктивне елементе. 

Домаћи произвођачи имају комерцијалне ЕПС бе-
тонске блокове дебљине 20, 25 и 30цм. Носивост зидо-
ва чине искључиво линеарно размакнути и међусобно 
спрегнути АБ стубови чије димензије зависе од изабра-
ног типа блока, а по правилу су b

o≤20цм, што значи да 
су допуштени напони око 15% мањи у односу на пре-
секе bo≥20цм. У уобичајеним решењима раздвајан је 
слој за конструкцију и слој за термоизолацију. Оваквим 
решењем слој за термоизолацију је „измрвљен“ и им-
прегниран у сам зид. Користећи исту логику је сам зид 
„уситњен“ на стубове који су утопљени у термоизола-
циони омотач. Конструкција изведена на овај начин је 
строго гледано оквирна, али континуално распоређе-
ни стубови заправо чине хетерогену дијафрагму, па је 
неопходно поштовати правила прописана за рад са АБ 
зидовима и зидним платнима. Зидови компоновани 
од „развучених“ стубова имају дупло мању сопствену 
тежину и бољу контролу искоришћености напонских 
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стања у њима. Друга битна одлика овог решења је да 
су сви елементи засновани од материјала на бази це-
мента, па је олакшан рад на завршној обради: ЕПС бе-
тон је компатибилан са свим материјалима на бази 
креча и цемента. У доњој табели дате су димензије 
ЕПС бетонских блокова који тренутно могу да се нађу у 
комерцијалној употреби. Блокови су израђени од ЕПС 
бетона ρ=180кг/м3, а тежина одговарајућих зидова и 
коефицијенти пролаза топлоте израчунати су за за-
вршен и обострано омалтерисан зид термомалтером 
дебљине 1,5цм (ρ=350кг/м3, λ=0,075). 

Пројектовањем међуспратне конструкције (МК) по-
чиње решавање проблема умањења сопствене тежине 
објекта. У досадашњој пракси пројектанти олако прила-
зе решавању проблема МК, правећи „уобичајене“ скло-
пове прилагођавањем „готових решења“. У односу на 
диспозиције оптерећења у објекту пројектант мора да 
изврши оптимизацију за три основна параметра: ви-
сину ребра (12÷18цм), размак између ребара (30÷60цм) 
и дебљину АБ подне плоче (4÷7цм). Критеријум опти-
мизације је добијање најмање тежине МК, односно нај-
мањи утрошак бетона. Иако у комерцијалној употреби 
постоје готови ЕПС бетонски блокови за МК, не треба их 
користити. Оплата за таванице може да се направи у 
градилишним условима тако што се на готове ЕПС бе-
тонске плоче грађевинским лепком налепи стиропор 
одговарајућих димензија (пуниоци) и таква плоча се 
постави на носаче и подупираче. У доњој табели дате 
су неке димензије за МК. Тежина одговарајућих тава-
ница и коефицијенти пролаза топлоте израчунати су 
за конструкцију (без завршне обраде подова). 

КОНСтРУКтИВНе 
КАРАКтеРИСтИКе ОБЈеКтА

Пројектовање конструкције започиње избором одго-
варајућег ЕПС бетонског блока, а самим тим и димен-
зија носећих стубова. Од врсте блока зависи и растер 
кога пројектанти треба да се придржавају (25цм или 
30цм) како би сучељавања зидова и пројектовање от-
вора били коректно пројектовани. Пре израде статичке 

и динамичке анализе немогуће је знати које димен-
зије стубова ће да задовоље гранична напонска стања, 
али може се послужити емпиријским вредностима 
приказаним у графикону:

За смањење сопствене тежине обје-
кта најважније је повећање квалитета 
бетона, одн. пројектовање конструк-
ције са МБ40 или МБ50. За вишесп-
ратне објекте прописано је најмање 
МБ40 до другог спрата, али пројектант 
може да усвоји МБ40 за цео објекат (уз 

смањење укупне количине бетона и арматуре). Друго, 
због релативно малих површина попречног пресека 
стубова неопходно је усвојити двофракцијски бетон. 
Из истог разлога усвојени пречник узенгија не треба 
да буде већи од Φ6. Пошто се бетон уграђује у лаку оп-
лату, обавезно је коришћење адитива за самоуградњу 
бетона. Да би се смањио утрошак арматуре, треба ко-
ристити само квалитетан челик (РА400/500-2). 

Због мале површине попречног пресека стуба мо-
гуће је да се наруши дозвољена виткост зидова, па је 
неопходно да се сваки стуб обострано укљешти у МК 
(постављањем арматурних кошева најмање 4Φ10 на по 
50цм од МК са узенгијама Φ6/7,5). На тај начин се до-
бија боље искоришћење напона у целој конструкцији, 
посебно у односу на сеизмича дејства (у доњој табе-
ли виткост је срачуната за обострано укљештен стуб). 
Бочно извијање стуба може да се спречи конструктив-
ним решењем: правилником је одређено постављање 
0,2% хоризонталне арматуре на еквидисталним раз-
мацима од 20цм (на висину ЕПС бетонског блока). 

Конструктивни систем са носећим 
зидовима пројектује се као основни 
системи конструкције у оба правца. 
Правилником је одређено да повр-
шина попречног пресека носећих 
стубова зида за сваки ортогонални 
правац не сме да буде мањи од 1,5% 

од бруто површине основе објекта. Да не би дошло до 
прекорачења допуштених напона, препорука је да се 
овај параметар повећа на 1,7%. Носећи зидови треба да 
буду развучени што равномерније у оба правца како би 
били у стању да дисипирају сеизмичку енергију и при-
хвате оптерећење од МК. Главне осе треба поставити 
на позицијама гредног система на размацима 3÷6м у 
зависности од оптерећења како би греде остале скри-
вене у плочи. 

Минимална вертикална арматура прописана је пра-
вилником: одређено је постављање 0,45% од површине 
хоризонталног пресека носећих стубова зида. Наста-
вљање арматуре врши се по правилу у средњем делу 
стубова на преклоп (што олакшава зидање ЕПС бетон-
ским блоковима), а на крајевима заваривањем. На-
равно, за тачно одређивање количине арматуре ме-
родавна је статичка и динамичка анализа.

Ради што равномернијег преноса напона у зидови-
ма ситноребраста МК се поставља на свакој наредној 
етажи у супротном ортогоналном правцу, односно за 
сваки парни и непарни спрат у истом правцу. 

Ситноребраста конструкција се пројектује као конти-
нуалан гредни носач Т пресека укљештен у носеће зи-
дове. На тај начин се много боље искоришћавају напо-
ни у носачима и значајно смањује утрошак арматуре. 

Ово практично значи да је у зонама ослонца обавезно 
додавање арматуре у горњој зони која продире до ⅓ 
левог и десног распона греде. Извијање ребара спре-
чава се према правилнику: ребрима за укрућење. По-
себна пажња треба да се посвети одређивању дебљине 
АБ подне плоче, пошто је највећи део сопствене тежи-
не МК зависи од тог параметра. Подна плоча ради као 
континуални носач ослоњен на ситноребрасту кон-
струкцију. Минимална прописана дебљина подне пло-
че је 4цм, а прописана је асеизмичка арматура за ук-
рућење АБ плоче најмање са Φ6/25 у оба ортогонална 
правца (или МА Q131) која се поставља у доњој зони 
плоче. Уколико прорачун покаже да напони смицања 
на споју плоче и ребра премаши допуштене вреднос-
ти, онда треба: а) повећати крутост плоче, б) додати 
арматуру у горњу зону в) повећати ширину ребра, 
г) смањити размак између ребара или д) повећати 
дебљину АБ плоче. Укупан мртви терет завршне об-
раде подова треба да буде 60÷80кг/м2. За израду ко-
шуљице може да се користи ЕПС бетон ρ=350кг/м3, са 
завршном обрадом (до 1цм) од цементног малтера ви-
соке чврстоће. 

Вертикални инсталациони продори не смеју да на-
руше стабилност МК: морају да се изведу кроз АБ пло-
чу у зони ослонца (носећег зида) и да буду додатно 
армирани према пропису. Надвратни и надпрозорни 
носач пројектује се као обострано укљештена греда. 
За разлику од опекарске зидане конструкције код које 
се напони преносе под углом од 60°, овде се преноси 
концентрисано оптерећење дискретно распоређено 
по надвојној греди. 

Користећи наведене параметре, чак и грубом про-
ценом може да се срачуна тежина једног спрата за-
вршеног објекта у односу на бруто и нето површине, 
стална и корисна оптерећење, и да се добију коефи-
цијенти који су упоредиви са другачијим конструк-
тивним решењима (коефицијент корисне носивости 
или коефицијент потрошње бетона):
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Наравно, финијом анализом, односно тачним про-
рачуном, добијају се и прецизнији коефицијенти са 
којима могу да се пореде различита конструктивна 
решења.

t 
(цм)

bo 
(цм)

do 
(цм)

Obl 
(цм)

Q 
(кг/м2)

U
(W/m2K)

20 10 14 25 176,4 0,297

25 15 15 25 264,3 0,271

30 20 20 30 373,8 0,261

12 5 15 30 90,1 -

h 
цм

Dbl 
цм

t 
цм

bo 
цм

ho 
цм

Q кг/
м2

U
W/
m2K

18 75 100 10 14 261,6 0,272

16 100 75 10 12 222,1 0,282

18 100 75 10 14 237,2 0,253

Hсп (м) bo 
(цм)

Виткост 
(λ)

Дод. 
aрм.

2,66
10 46,1 не
15 30,7 не
5 92,2 да

3,04
10 52,6 да
15 35,1 не
5 105,3 да



Н О В Е М Б А Р  2 0 1 4 .



63ГЛАСНИК ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СТРУчНИ РАдОвИ

од бруто површине основе објекта. Да не би дошло до 
прекорачења допуштених напона, препорука је да се 
овај параметар повећа на 1,7%. Носећи зидови треба да 
буду развучени што равномерније у оба правца како би 
били у стању да дисипирају сеизмичку енергију и при-
хвате оптерећење од МК. Главне осе треба поставити 
на позицијама гредног система на размацима 3÷6м у 
зависности од оптерећења како би греде остале скри-
вене у плочи. 

Минимална вертикална арматура прописана је пра-
вилником: одређено је постављање 0,45% од површине 
хоризонталног пресека носећих стубова зида. Наста-
вљање арматуре врши се по правилу у средњем делу 
стубова на преклоп (што олакшава зидање ЕПС бетон-
ским блоковима), а на крајевима заваривањем. На-
равно, за тачно одређивање количине арматуре ме-
родавна је статичка и динамичка анализа.

Ради што равномернијег преноса напона у зидови-
ма ситноребраста МК се поставља на свакој наредној 
етажи у супротном ортогоналном правцу, односно за 
сваки парни и непарни спрат у истом правцу. 

Ситноребраста конструкција се пројектује као конти-
нуалан гредни носач Т пресека укљештен у носеће зи-
дове. На тај начин се много боље искоришћавају напо-
ни у носачима и значајно смањује утрошак арматуре. 

Ово практично значи да је у зонама ослонца обавезно 
додавање арматуре у горњој зони која продире до ⅓ 
левог и десног распона греде. Извијање ребара спре-
чава се према правилнику: ребрима за укрућење. По-
себна пажња треба да се посвети одређивању дебљине 
АБ подне плоче, пошто је највећи део сопствене тежи-
не МК зависи од тог параметра. Подна плоча ради као 
континуални носач ослоњен на ситноребрасту кон-
струкцију. Минимална прописана дебљина подне пло-
че је 4цм, а прописана је асеизмичка арматура за ук-
рућење АБ плоче најмање са Φ6/25 у оба ортогонална 
правца (или МА Q131) која се поставља у доњој зони 
плоче. Уколико прорачун покаже да напони смицања 
на споју плоче и ребра премаши допуштене вреднос-
ти, онда треба: а) повећати крутост плоче, б) додати 
арматуру у горњу зону в) повећати ширину ребра, 
г) смањити размак између ребара или д) повећати 
дебљину АБ плоче. Укупан мртви терет завршне об-
раде подова треба да буде 60÷80кг/м2. За израду ко-
шуљице може да се користи ЕПС бетон ρ=350кг/м3, са 
завршном обрадом (до 1цм) од цементног малтера ви-
соке чврстоће. 

Вертикални инсталациони продори не смеју да на-
руше стабилност МК: морају да се изведу кроз АБ пло-
чу у зони ослонца (носећег зида) и да буду додатно 
армирани према пропису. Надвратни и надпрозорни 
носач пројектује се као обострано укљештена греда. 
За разлику од опекарске зидане конструкције код које 
се напони преносе под углом од 60°, овде се преноси 
концентрисано оптерећење дискретно распоређено 
по надвојној греди. 

Користећи наведене параметре, чак и грубом про-
ценом може да се срачуна тежина једног спрата за-
вршеног објекта у односу на бруто и нето површине, 
стална и корисна оптерећење, и да се добију коефи-
цијенти који су упоредиви са другачијим конструк-
тивним решењима (коефицијент корисне носивости 
или коефицијент потрошње бетона):
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Наравно, финијом анализом, односно тачним про-
рачуном, добијају се и прецизнији коефицијенти са 
којима могу да се пореде различита конструктивна 
решења. 
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техНОлОГИЈА ГРАДње 
СА еПС БлОКОВИМА

У пракси се показало да извођачка оператива не 
може да се бави пројектним решењима и извођачу 
никако не сме да се препусти доношење одлука који-
ма се мења пројекат. Свака измена мора да буде пис-
мено одобрена од стране пројектанта. Са друге стране, 
извођач мора да буде упознат са технологијом градње 
обзиром на пројектантски избор конструктивних ре-
шења и коришћених материјала и опреме приликом 
извођења радова. Успешна примена материјала мора 
да буде подржана са стручним пројектовањем и ре-
ализацијом, и обратно: најквалитетнији материјали 
несавесно пројектовани и нестручно изведени биће 
проказани. 

Основно што карактерише градњу са ЕПС бетонским 
блоковима је поштивање геометрије. Највећи број гре-
шака у извођењу је управо последица непоштовања 
геометрије. Израда зидова представља заједничке зи-
дарске и АБ радове: зид се армира, зида се блоковима 
(који служе као оплата) на суво или грађевинским ле-
пком, и најзад се бетонира. Пошто је зидна структура 
компонована од стубова малих попречних пресека 
(Fs≤0,04м2), неопходно је армирачко умеће да би се зид 
оформио. Пошто су блокови мекани, аљкавост у поста-
вљању арматуре или анкера не може да се поправи 
као у случају када се користи тврда оплата. 

Уколико шупљине блокова у које се лије бетон нису 
фабрички обрађене, треба их припремити за употре-
бу, односно треба преглетовати шупљине водонепро-
пусним премазом на цементној основи. Пошто је ЕПС 
бетон јако порозан, на овај начин треба да се спречи 
нагло исушивање бетона и спута исцуривање цемент-
ног млека из три разлога: 

– због очувања изолационих карактеристика бло-
кова, 

– добијања веће чврстоће бетона због бољег хидра-
тационог сазревања цемента и 

– мањег утрошка бетона (како би се спречило да сту-
бови буду „игличасти“). 

Бетонирање зида мора да се изведе из 3÷5 тактова 
(зависно од усвојене технологије и динамике градње). 

Пошто ЕПС блокови немају велику чврстоћу, није мо-
гуће озидати цео зид и напунити стубове бетоном. Сви 
зидови од ЕПС блокова (укључујући и преградне зидо-
ве за укрућење) морају да буду завршени пре почетка 
монтирања МК. Зидање и анкерисање инсталационих 
канала, димњака и постављање лајсни од поцинко-
ваног лима за качење тежих елемената такође треба 
извести упоредо са зидањем зидова. Увећањем броја 
тактова, смањује се потрошња бетона по такту, што 
може да буде узрок повећања цене бетона. Извођач 
треба да буде припремљен да у градилишним усло-
вима произведе високу МБ (МБ40/II). Извођач према 
правилу струке мора да обезбеди план бетона, запи-
снике о узимању узорака и атесте којима потврђује 
квалитет АБ конструкције. 

Рад на међуспратној плочи почиње са постављањем 
унапред припремљене самоуграђујуће оплате која 
служи као калуп за израду ситноребрасте МК. Ар-
мирачки и бетонски радови изводе се такође према 
пројектном решењу. 

ЗАКљУЧАК И 
ПОСеБНе НАПОМеНе

Финансијска анализа показује да је у односу на дру-
га компаративна решења важи и другачија прераспо-
дела трошкова: мањи део се слива ка добављачима 
материјала и опреме, а већи ка извођачу. Имајући у 
виду карактеристике ЕПС бетона, није могуће напра-
вити квалитетан производ (објекат) без специфичног 
разумевања и познавања материјала са којим се гра-
ди. Од пројектаната и извођача се захтева да овладају 
посебним вештинама за реализацију конструкције са 
ЕПС бетонским блоковима. 

Без ове две претпоставке није могуће уживати зна-
чајне предности овог решења:

– јефтиније градње,
– јефтиније експлоатације објекта,
– добијање веће корисне површине и
квалитативно бољем животу у таквом простору. 

*Милан Милићевић,

дипломирани грађевински инжењер
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