
Инжењерска комора Србије                                                           
Бр. 1436/1-21. 
19.05.2015. године 
Београд 
 
На основу члана 84. став 1. Статута Инжењерске коморе Србије (“Службени 
гласник РС”, бр.88/05 и 16/09), Управни одбор Инжењерске коморе Србије, а на 
Предлог Извршног одбора Матичне секције урбаниста, на 30. редовној седници 
одржаној 19.05.2015. године, донео је следећу  
 

О Д Л У К У 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 260.000,00 динара, изражене у 
бруто вредности, на име новчане накнаде за суфинансирање пројеката, на 
основу предлога Извршног одбора матичне секције урбаниста. 

 
2. Одобрена новчана средства из тачке 1. ове одлуке распоређују су на следећи 

начин: 
 

2.1. Удружењу урбаниста Србије – Војвођанско удружење урбаниста, за скуп 
„Годишњи сусрети урбаниста“ – Урбанистички приступ индустријском 
наслеђу и културно-историјским целинама…………………….…180.000,00 дин; 

     2.2. Асоцијацији за развој одрживе урбане заједнице - СТРАНД, за међународни 
симпозијум, „Дигитално доба – Иновације у савременом 
животу“……………………………………………………………………………….80.000,00 дин; 

   
Исплату износа распоређених новчаних средстава из претходног става 
извршити по појединачним решењима који су саставни део ове одлуке. 

 
3. Суфинансирање из тачке 2. ове одлуке реализоваће се на основу закљученог 

Уговора. 
 

4. У финансијском плану Инжењерске коморе Србије, одобрена новчана средства 
из тачке 1. ове одлуке, књижити у Плану расхода под Б 3.1. МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ 
УРБАНИСТА. 

 
5. Одбијa се следећи захтев јер није у складу са општим условима Конкурса - 

активност је завршена пре расписивања Конкурса за суфинансирање пројеката 
Матичне секције урбаниста: 
5.1. Захтев бр. 830, мр Михаило Медведев – издавање књиге „Завод за 

урбанизам Ниш 1959-2009“, 50 година организованог планирања града 
Ниша; 
 

6. Одбијaју се следећи захтеви јер нису у складу са општим условима Конкурса –
подносиоци захтева нису испунили уговорне обавезе из претходних конкурса 
за суфинансирање пројеката: 
6.1. Захтев број 775, ДАНС – издавање часописа „ДАНС“; 
6.2. Захтев број 941, др Злата Вуксановић Мацура – израда и објављивање 

књиге „Урбанизам Београда у првој половини 20. века“; 



6.3. Захтев број 962, Удружење грађана Група архитеката – студенска 
радионица „Методологија формирања досијеа споменика културе за 
потребе иницијативе за покретање поступака заштите“; 

6.4. Захтев број 963, Удружење грађана Група архитеката -  поставка и 
пратеће активности изложбе „Подижући завесу централно – европске 
архитектонске мреже“; 

6.5. Захтев број 964, Удружење грађана Група архитеката – изложба 
„Путевима револуције“; 
 

7. Одбијaју се следећи захтеви јер нису у складу са општим условима Конкурса –
пројекти нису намењени активностима из урбанистичке струке: 
7.1. Захтев број 939, ДАБ - Докомомо Србија, - серија концерата и 

перформанси у значајним објектима модернистичке баштине и 
документарни филм; 

7.2. Захтев број 940, ДАБ – Докомомо Србије – израда евиденционих 
картона по методологији Докомомо за наслеђе модерне архитектуре и 
урбанизма у Србији. 

7.3. Захтев бој 820, удружење Милутин Миланковић – монографија 
„Грађевинско наслеђе Милутина Миланковића“. 

7.4. Захтев број 889, Удружење урбаниста Србије – каталог-информатор 
урбанистичких, просторних и сродних институција/поводом јубилеја-60 
година УУС. 
 

8. Одбијa се следећи захтев јер није у складу са Одлуком о утврђивању 
максималног износа финансијских средстава која се могу одобрити за 
суфинансирање, спонзорство и донацију пројекта на нивоу Инжењерске коморе 
Србије: 
8.1. Захтев број 938, ДАБ – Ауторска изложба „Поглед са прозора“ у оквиру 

БИНЕ. 
 

 9.  Одлуку и решења из тачке 2. ове одлуке доставити Служби за економско -
финансијске послове. 

  
10.  Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Проф. др Милисав Дамњановић, дипл.инж.арх.,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


