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З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
Са Изборне   Скупштине Удружења архитеката Србије  одржане дана 12. маја  2017 године, са 
почетком у 14,00 часова у сали Дома инжењера и техничара Србије , поред просторија 
Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а на трећем спрату. 
 
Председник Удружења архитеката Србије  др Игор Марић, дипл.инж.арх. је отворио Изборну 
Скупштину   Удружења архитеката Србије , поздравио  делегате и госте, а посебно је поздравио 
спонзора који је учествовао у финансијској подршци  при организацији Скупштине компанију 
„Потисје Кањижа“ – Tondach - Wienerberger. Констатовано је да су сви благовремено добили 
материјал за Изборну Скупштину  а и пре заседања су им уручени и каталози конкурса који су 
били организовани у организацији УАС-а – конкурс за блок 18, конкурс за блок 13 и каталог 
БИНА 2017, као и рекламни материјал „Потисје Кањижа“ – Tondach – Wienerberger. 
Игор Марић је предложио  предлог дневног реда.  
 
Дневни ред је усвојен без допуна и примедби, како стоји: 

 
1. Усвајање предложеног дневног реда Скупштине 
2. Избор радних тела Скупштине: 

- Радног Председништва од 3 члана 
- Записничар и оверивач записника 
- Верификационе комисије од 3 члана 
- Изборне комисије од 3 члана 

3. Уводна реч ( излагање) председника Удружења и извештај о раду у протеклом периоду 
4. Финансијски извештај  
5. Извештај Верификационе комисије о броју присутних делегата са овереним пуномоћјем 
6. Избор Председника УАС-а :  предлаже се ванр. проф. Милан Ђурић, архитекта  
7. Избор чланова Управног одбора УАС-а  према Статуту – по функцији председници и 

према броју чланова струковног друштва - свако  треба да да свој предлог ) 
8. Избор надзорног одбора УАС-а  
9. Избор Суда части УАС -а 
10. Представљање Нацрта Програма рада УАС, дискусија и закључивање Скупштине. 

 
Тачка 2.  
Предложена су  радна тела која су потребна за рад изборне  Скупштине УАС и то: 

1. Радно Представништво:  
- Игор Марић, Београд 
- Иван Рашковић, Београд 
- Александар Кековић, Ниш 

2. Записничар: Ана Главички  
3. Оверивач записника: Александар Кековић, Ниш 
4. Верификациона комисија: Божидар Манић, Александру Вуја, Јован Јовановић, Ваљево 
5. Изборна комисија: ( обзиром да су се делегати Скупштине на почетку рада једногласно 

изјаснили да се све одлуке доносе јавним гласањем, ова Комисија није ни бирана). 
 
Предложена радна тела Скупштине су једногласно усвојена, као и предлог да председавајући 
радног Председништва   буде Игор Марић. 
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Тачка 3.   
Игор Марић је у својству досадашњег председника Удружења поднео  извештај о раду 
Удружења ( детаљан извештај  је саставни део овог записника у прилогу). 
 
тачка 4. 
Такође је поднео и финансијски извештај у протеклом периоду о пословању Удружења 
архитеката Србије образлажући трошкове по годинама и освртом на организацију Бијенала 
архитектуре у Венецији, када су сви трошкови били реализовани преко УАС-а а преко 
Министарства културе РС у чије име од 2010. године организујемо Бијенале архитектуре у 
Венецији, осим 2014. године и 2016. године, када се због закона о ЈН, морало организовати 
Бијенале преко буџетске установа – тачније Музеја примењених уметности а затим је Музеј са 
УАС-ом направио Протокол о сарадњи за све послове који су потребни за расписивање 
конкурса, жирирање и даљи ток контаката са ауторима, одласком у Венецију , организације 
самог отварања Бијенала као и затварања и комплетних послова у вези ове манифестације. 
 
Тачка 5. 
Верификациона Комисија поднела је  извештај о броју присутних делегата на Изборној 
Скупштини УАС-а,  и на основу евиденционих  листића/пуномоћја   од председника друштава у 
Србији (укупно присутно активних 7 друштава)  а у складу са Статутом УАС-а је констатовала да 
према броју чланица УАС-а, Скупштину УАС чини укупно 30 делегата (укупно присутних  има  40 
архитеката). 
Чланица која има до 100 чланова именује 3 делегата : 

- Зaјечар  (није активан),  
- Вршац (није активан),  
- Ужице , из оправданих разлога нису били у могућности да присуствују Скупштини 
- Ваљево – 3 делегата,  
- Зрењанин – 3 делегата,  
- Пожаревац – 3 делегата (Браничевски округ) 
- Крушевац 3 делегата,  

Чланица која има 100-300 чланова именује 5 делегата; 
- Ниш и Нови Сад 

Чланица која има 300-500 чланова именује 8 делегата;    
- Друштво архитеката Београда 

 
Закључено је и констатовано да је укупно делегата од активних градских друштава има 30 од 
36, што значи да је укупан број делегата на Скупштини био 90% и да Изборна Скупштина УАС-а 
може пуноважно да ради и одлучује у складу са чланом 17. Статута УАС-а 
 
Тачка 6. 
Председавајући је ставио на гласање  Избор Председника УАС-а – јавним гласањем свих 
присутних делегата и осталих присутних. Истакао је да је кандидат за председника УАС-а, од 
стране свих чланица Удружења подржан путем електронске поште. 
Предложено је да се делегати изјасне да ли желе да гласају јавно или тајно? Делегати су се 
изјаснили за јавно гласање. 
Присутни делегати су јавним гласањем једногласно изабрали Милана Ђурића, дипл.инж.арх., 
за председника Удружења архитеката Србије. 
Председавајући закључује и проглашава да је Милан Ђурић, дипл.инж.арх. изабран за 
председника УАС-а на Изборној Скупштини УАС-а 12.05.2017. 
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Тачка 7. 
Милан Ђурић се захвалио на указаном поверењу и предложио састав Управног одбора, 
Надзорног одбора и Суда части. 
Избор чланова Управног одбора УАС-, присутни делегати су јавним гласањем једногласно 
усвојили предложени састав Управног одбора УАС-а и то: 
Весна Цагић Милошевић,  
Иван Рашковић,  
Игор Марић,  
Бранислав Митровић и  
Владимир Миленковић  – сви из Београда 
Слободан Јовић, 
Лазар Кузманов и  
Александар Беде - сви из Новог Сада 
Бранимир Ћирић,  
Александар Кековић и   
Зоран Чемерикић - сви из Ниша 
Милош Гардашевић из Пожаревца (Браничевски округ) 
Драгослав Којић,из Ваљева 
Славиша Шћекић из Крушевца   
Александар Рацков из Зрењанина 
Дејан Миливојевић из Ужица 
Управни одбор Удружења архитеката Србије чине 16 чланова. 
 
Председавајући закључује и проглашава да су чланови Управног одбора изабрани једногласно 
на Изборној Скупштини УАС-а 12.05.2017. 
 
Тачка 8. 
Избор Надзорног одбора УАС-а , присутни делегати су једногласно усвојили јавним гласањем 
чланове надзорног одбора и то :   
Михајло Тимотијевић,  
Владимир Гајић и  
Ружица Сарић – сви из Београда  
Јовица Вујичић  - из Крушевца  
Горан Јовановић - из Ниша 
Председавајући закључује и проглашава да су чланови Надзорног одбора изабрани 
једногласно на Изборној Скупштини УАС-а 12.05.2017. 
 
Тачка 9. 
Избор Суда части УАС, присутни делегати су једногласно усвојили јавним гласањем чланове 
Суда части и то: 
Милан Танић - из Ниша,   
Иља Микитишин и  
Александру Вуја – сви из Београда  
Слободан Миљковић - из Пожаревца (Браничевски округ) 
Председавајући закључује и проглашава да су чланови Суда части изабрани једногласно на 
Изборној Скупштини УАС-а 12.05.2017. 
 
Тачка 10. 
Представљање Нацрта  Програма рада УАС, дискусија и закључивање Скупштине. 
Председавајући скупштине, Игор Марић,  поздравио је изабраног председника Милана Ђурића  
и дао му реч да изнесе Нацрт Програма рада УАС-а . 
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Председник УАС-а Милан Ђурић  се захвалио присутним делегатима и осталим присутним 
члановима УАС-а ,  захвалио на указаном поверењу и у кратким цртама изложио програм рада 
УАС-а  за наредни период  (комплетан извештај је саставни део овог записника): 
Извод из програма рада: 
„Удружење архитеката Србије би, бар према уговору удружених, требало да буде колективно 
удружење градских и регионалних удружења архитеката на територији Србије, чији је основни 
циљ „развијање и унапређење архитектуре и сарадње архитеката на повезан начин“ односно, 
генерално говорећи, афирмација, унапређење и заштита архитектуре као професије, везано за 
њен положај и интересе у друштву, те заштита њених темељних вредности и стручне 
самосталности и осигурање услова за обављање професије, затим пружање колегијалне 
помоћи члановима удружења, координација рада колективних чланова и сл.   
Ова Скупштина је први скуп УАС а са формалним местом архитектуре и на нивоу едукације и на 
нивоу праксе, у техници и у уметности, први пут у историји, архитектура је и формално постала 
и уметничка област и померила се са „XIX вековне адресе“ смештености искључиво у технику, 
како је говорио цењени академик Милан Лојаница, те на крају решило дилему самих 
архитеката да ли су инжењери или уметници. Једноставно, као свуда у свету су и једно и друго, 
заправо, треће : архитекти. 
Наставићемо са ангажованим радом за унапређење професије архитеката и заштите чланства, 
а у односу на околности које су у ово време нарочито турбулентне и склоне општој 
дезоријентацији. 
Позиција архитекте је у оваквој расподели -  у Србији добрим делом у нескладу са његовим 
амбицијама. Очекивања су УВЕК много већа од реалности. 
Архитекта у Србији се последично није снашао у новом либерализму, за 20 година није успео 
да пређе из културне и технолошке елите у појединца професионалца и да тако нађе место у 
општој фрагментацији друштва. Као појединцу неопходна му је сопствена иницијатива и помоћ 
других појединаца у реализацији концепција којима тежи. 
УАС као Удружење које је састављено од локалних Удружења архитеката треба да ради као 
чвор/администратор такве мреже, као окосница – у конфедерацијама ОДБРАНЕ И СПОЉНИХ 
ПОСЛОВА (ИРОНИЧНО) 
 
У том смислу програм рада у следећем мандату би био заснован на децентрализацији и 
умрежавању разних иницијатива чланова.  
 

- На пољу афирмације архитектонске професије; 
- На пољу афирмације архитектуре и архитектонске културе тј унапређења њеног нивоа; 
- На пољу заштите чланства и унапређења ауторског рада и архитектуре; 
- Даљи ангажман, до сада са успехом на афирмацији професије кроз успостављање 

система признавања професионалних квалификација, формирање професије – 
архитект, њене законске заштите, јасних облика рада и др.; 

- Са обзиром на актуелно стање и формалну суспензију пренесених овлашћења од стране 
ИКС, поново смо покренули иницијативу за формирање Коморе архитеката и посебног 
закона којим се уређује ова област, но за ову активност је неопходно сачекати 
формирање нове/старе владе  и  новог/старог министра грађевине..; 

- У сарадњи са нашим партнерима ACESom - Асоцијацијом инжењера и консултаната те 
кроз програм USAID-а / BEPа и NALEDа преко којих смо учествовали у изменама и 
допунама Закона о планирању и изградњи дефинисали смо моделе за израду техничке 
документације, а то ће следити – модели уговора за услуге и једноставан систем 
обрачуна/ ценовника услуга у архитектонској делатности и могућност осигурања од 
професионалне одговорности у договору са једном од осигуравајућих кућа (за сада 
Триглав и АXА осигурање); 

- Од ове године се мења и унапређује карактер и форма годишње награде УАС-а као  
најважније награде за архитектуру у Србији, увешћемо независне номинаторе, поред 
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кандидовања и конкурса како је било до сада те годишњу изложбу а ако нам дозволе 
могућности члана жирија из иностранства, за почетак из региона. Такође, награда ће 
носити име по једном од наших значајних ПРЕТХОДНИКА; 

- Подршка активностима академије архитектуре Србије и Већу Велике награде 
архитектуре за животно дело  и на првој седници УО – усвајање измена у Правилнику 
Већа велике награде и поменуте измене у Правилнику годишње награде; 

- У сфери афирмације Архитектонске културе даља подршка БИНА тј недељи која траје 
месец дана ; 

- У зависности од средстава активираћемо издавање ФОРУМА у wеб форми; 
- Појачаћемо улогу Савета УАС-а; 
- За председника Стручног Савета УАС, у складу са Статутом, који ће бити именован на 

првој седници УО, предложио академика проф. Бранислава Митровића, архитекту да 
руководи овим телом; 

- Препоручићемо систем за заштиту ауторских права чланства кроз успостављање 
дигиталног Регистра пројеката архитектуре и доделу евиденционог броја пројекту под 
којим се објављује као ауторско дело; 

- Кроз даљи рад на унапређењу регулативе, где смо до сада успешни, покушаћемо да 
унапредимо модел конкурса за дизајн у делу који се односи на постконкурсне 
активности и обавезу доделе уговора на основу награде и примену модела из региона 
за јавне инвестиције (словеначки модел); 

- Међународна сарадња се наставља кроз сарадњу и учешће у раду ACE и UIA те кроз 
посебну са регионалним удружењима и коморама архитеката 

- Новост је активније и шире деловање Савета за међународну сарадњу, у складу са 
Статутом, који ће бити именован на првој седници УО и предложио др Татјану 
Стратимировић, архитекту да руководи овим телом; 

- Надамо се да можемо и да са новом/старом владом и са новим/старим министром, 
учествујемо у организацији и следећег Бијенала архитектуре у Венецији 2018. год. 
Даља сарадња са партнерима, осим државних органа и организација посебно издвајам 
МПУ USAID/BEP, NALED, ACES „; 

- Формирање и примање осталих  друштава архитеката са територије Србије (Врање, 
Шабац, Краљево, Крагујевац и др.) добровољним приступањем  у Удружење архитеката 
Србије. 

 
Присутни делегати и остали чланови су се јавним гласањем изјаснили за предложене тезе 
плана и рада Удружења и за предложена имена за Стручни Савет УАС-а и Савета за 
међународну сарадњу. 
 
После завршеног излагања председник УАС-а захвалио се још једном на указаном поверењу 
делегатима и гостима који су присуствовали Изборној скупштини Удружења архитеката Србије.  
 
Скупштина Удружења  архитеката Србије  завршила је са радом у 16,30.  
 
 
У Београду, 12.05.2017.године. 
 
 
 
Записничар:                                    `                                                                               Оверивач записник: 
 
Ана Главички,с.р.                                                                                                     Александар Кековић, с.р. 
  

                                                                                                         


