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Предговор

Окривајући и оисујући мное значајне чињенице и акивноси у исорији Савеза, риређивачи су за‑
вршили свој осао са омешаним осећањима. О Савезу је заиса имало ша а се каже и ише, алеко
више о овоа шо је наисано, али овој хроници иак неосаје ео о оранизацијама чланицама Са‑
веза, о рушима и оружницама у мноим месима наше Реублике, у којима су, на ример, 1954. у
22 меса биле 33 оружнице, а у 1962. чак 44 ошинске оранизације машинске и елекроехничке
сруке.
О оснивања Друшва оносно Савеза а о анас, у свим оружницама су осојали ериои усешно
раа и олеа и оине каа јој њени чланови не оклањају ажњу, а се обијао уисак а она не осоји.
Такав исрекиани развој рушвено раа у основним оранизацијама овео нас је о анашње сања
– о само неколико оружница које су осале захваљујући ре свеа неколицини својих чланова, чија
је оанос оранизацији оолела свим личним и рушвеним искушењима. А аквих искушења је било
исувише у овој нашој среини. Мало је чланова који су у невеселим 1990‑им оинама, осали на окуу у
својој оружници или рушву, лишени разумевања и маеријалне оршке раних колекива, а она
и воље и жеље а исрају у било чему заочеом, сумњајући у извеснос њеово завршека.
Ма колико се руили, риређивачи нису усевали а овежу рекинуе нии у развоју оружница
и рушава машинаца и елекроехничара. Оранизације МЕИТ у Нишу, Краујевцу, Краљеву или
Трсенику, у неким оинама руе оловине 20. века биле су велике и снажне, цењене колико и Друшво
оносно Савез у Беорау. А она су наишле оине засоја, а рекиа или уо рекиања основних
акивноси. Разлози су били различии и сецифични у свакој о их оранизација.
Уеха у рисуу концецији хронике, макар и мањкаве, била су учесана ризнања осинућима
СМЕИТС‑а у јеном уом разобљу. Основни циљеви оранизације су осваривани и аље се осварују уз
значајну омоћ велико броја колеа и из оружница и рушава који нису у овој књизи ресављени.
Свес о оме а је све шо је Савез раио и обро ураио за ових 60 оина осинуо захваљујући
учешћу велико броја инжењера и ехничара машинске и елекроехничке сруке широм земље, обаве‑
зала је уређиваче и риређиваче а овом књиом–соменицом оају ризнање свима који су за СМЕИТС
овајали своје раоцено време и знање и а им захвале за сва врена ела учињена о именом СМЕИТС‑а
и за СМЕИТС.
У Беорау,
у лео 2011.

О Техничарске
ружине
о Друшва
елекромашинских
инжењера и
ехничара Србије
(1868–1951)

ПОЧЕЦИ РАДА „ТЕХНИЧАРСКЕ ДРУЖИНЕ“. У претпрошлом
веку, у два маха је покретано институционално окупљање инжењер
ских кадрова Србије. Први пут је то урађено 1868. године, са Техни
чарском дружином, потом 1890. године са Удружењем српских ин
жењера (од 1896. године „и архитеката“).
Позитивним претпоставкама за удруживање, супротстављале су се
негативне околности. Пре свега, слој инжењера у тадашњој бирокра
тизовној српској чиновничкој хијерархији био је веома танак, па је
шири продор технике и технологије у српско друштво био без веће
снаге. Још је увек неутврђен статус инжењера као носилаца технич
ког прогреса у земљи са привредом заснованом готово искључиво на
агрикултурној производњи и примитивним занатима. Уз то, у вре
ме оснивања Техничарске дружине 1868. године још није било тех
ничких асоцијација на Балкану: почело је то у Румунији 1881. године,
или у Бугарској 1885. године, док је на територији бивше Југославије
Клуб инџинира и архитеката основан 1878. године у Загребу, а удру
жења у Сарајеву и Љубљани 1896. односно 1912. године.
Нису познати договори који су претходили оснивању Дружине. „По
зив на саставу техничарске дружине“ објављен је у „Србским нови
нама“ 11/23. јануара 1868. године, у име 25 већим делом данас непо
знатих техничких стручњака. Потписала су га четири тадашња углед
на инжењера: Емилијан Јосимовић (1823–1897), Јован Ристић (1825–
1890), Коста Алковић (1836–1909) и Димитрије Стојановић.
О намерама оснивача најбоље говори Позив: „Главна тежња дана
шњег века управљена је на основно изучавање природних наука, а
нарочито њихове употребе... Одојче природних наука, индустрија,
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постала је главни... покретач у друштвеном животу...“, па се кон
статује ..... да смо ми Срби много, много заостали“, и закључује: „Ако
хоћемо да смо и ми ваљан члан европске фамилије... треба да се по
журимо да се надокнади што је худом прошлошћу изгубљено.“ Сто
га „Овом мишљу руковођени, држимо да ће сама ствар по најбоље
потпомагана бити удруживањем... Зато ево и ми хоћемо да састави
мо техничарску дружину.“
У преамбули Устројства (Статута), објављеног у истом броју „Срб
ских новина“, дефинисан је циљ удруживања: „Ради усавршавања и
бржег раширивања техничких знања у Србији, а са њима упоредо,
заната, трговине и индустрије саставља се техничарска дружина.“
Предмет рада „биће све теоретичне и практичне струке математич
ких и природних наука“, а није нужно да чланови буду инжењери: „...
дружина разуме под техничаром свакога, који се занима са теоријом
или употребом математике или природних наука“.
14

ОСНИВАЊЕ ТЕХНИЧАРСКЕ ДРУЖИНЕ. Оснивачка скупштина
Техничарске дружине одржана је послеподне 21. јануара (3. фебру
ара) 1868. године на Великој школи. За председника је изабран ин
жењер Емилијан Јосимовић, за потпредседника инжењер Михаило
Г. Панић – професор Артиљеријске школе, за перовођу (записнича
ра) инжењер Димитрије Стојановић, а за благајника инжењер Ата
насије Вујић, из Министарства грађевина.
Век Техничарске дружине био је, међутим, кратак, вероватно краћи
од две године. Последњи од петнаестак позива на редовне састанке
био је објављен у „Србским новинама“ у понедељак, 5/17. маја 1869.
године. Сви су изгледи да је тих дана Дружина престала са радом.
У повољнијим околностима, условљеним, поред осталог, привред
ним развојем, порастом броја инжењера у Србији (око 200), отва
рањем српске железнице и нараслом тражњом за инжењерским ин
тервенцијама, иницијативе за поновно инжењерско окупљање по
чињу двадесетак година касније. Оснивачки скуп новог Удружења
српских инжењера одржан је у просторијама Велике школе, 23. феб
руара/7. марта 1890. године, а као његово гласило почео је да излази

и „Српски технички лист“. Овај други покушај био је срећнији: ин
жењерско окупљање траје у континуитету до данас, преко прошире
не инжењерске асоцијације у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
– Југославији (удружење инжењера и архитеката), садашњег Савеза
инжењера и техничара Србије.
Крајем зиме 1890. године изабран је Управни одбор Удружења,
састављен од професора Техничког факултета Велике школе и ин
жењера Министарства грађевина, са службом у Београду. Председ
ник је инжењер Миливоје Е. Јосимовић, професор Велике школе и
министар грађевина (син председника Техничарске дружине, ин
жењера Емилијана Јосимовића).
Teхничарска дружина 1868. године представља прави револуцио
нарни подухват, недовољно још оцењен подесним мерилима: профе
сионално удруживање које тражи бржи развој материјалних услова
земље као императив да се стане уз бок са Европом и светом. И то у
приликама тадашњег привредног стања Србије, са претежно аграр
ним карактером земље и преовлађујућом структуром сеоског станов
ништва, са индустријом у повоју, пошто тек првим прописима о по
властицама седамдесетих година почиње њен интензивнији развој. И
то при заоштреној борби за власт, израженом утицају бирократског
апарата и ерупцији зеленаштва и других облика првобитне акумула
ције. Све то уз већ изнету чињеницу да је Техничарска дружина 1868.
године била прва инжењерска асоцијација на Балкану.
Иза инжењера делатних у Србији у осамдесетогодишњем периоду,
1834–1914. год., стајала је њихова стручна спрема коју су стекли у
току инжењерског школовања. У Србији се школовање обављало
од 1846. год. у Инжинирској школи, од 1853. год. на Јестествослов
но‑техническом одељењу Лицеја, и што, с обзиром на број и квали
тет може бити значајније, од 1863. год. на Техничком факултету Ве
лике школе, односно од 1905. год. Универзитету.
ДЕЛОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРА И АРХИТЕКАТА ОД 1890. ДО 1919.
„Српски технички лист“, који је почео излазити 1890. године,
објављује – поред стручних чланака – детаљне податке о раду ново
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основаног удружења. Тадашњи чланови, којих је било свега око сто
тину, покрећу читав низ питања и захтевају да их меродавни реша
вају. На 3. и 4. састанку, а посебно на Главном скупу, који је одржан
јуна 1891. године, критикују се, на пример, неки државни послови
који се не објављују како то инжењери сматрају да би требало, и по
зива чланство да се јавно изјашњава о примећеним пропустима.
На главном годишњем скупу, одржаном 1892. године, наш научник
Никола Тесла изабран је за почасног члана Удружења.
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Никола Тесла
(1856–1943), рви очасни
члан Уружења срских
инжењера (о 1892) и
Уружења јуословенских
инжењера и архиекаа
(о 1926)

Из извештаја са скупа од
ржаног 1893. године, види
се да се члански улози ко
ристе и за штампање „Ср
пског техничког листа“, јер
је „државна помоћ неси
гурна“. Први пут је пред
ложено да се питање при
бављања страних струч
них часописа обезбеди за
меном са Техничким лис
том. Покреће се питање
регулисања односа у об
ласти техничких служби.
На једном свом састанку,
Удружење претреса про
јект Грађевинског закона
за „варош Београд и друге
вароши и варошице“ у Ср
бији. С обзиром на то да је
смештај Удружења био лош, већ се тада покренуло питање градње
Дома инжењера и архитеката. Ово ће питање бити на дневном реду
дуги низ година, и поред тога што се одмах после донетог закључка
почело са прикупљањем прилога.
Какав је био однос старијих инжењера према млађима, види се из
реферата који је на Главном скупу те године поднео инжењер Пав

личевић. У њему се, између осталог каже „... млади човек, пун идеја
и воље за рад, наилази на механизам, који га својом челичном јачи
ном срља у нерад, апатију према свему што диже инжењерску стру
ку; убија му вољу, удаљује од онога куда данас креће културни свет“.
Доноси се одлука о оснивању стручне библиотеке Удружења. Да би
се прикупила прва потребна средства за куповину књига, организо
вана је забава – „бал“.
У „Српском техничком листу“ почиње се објављивати „грађа за срп
ску техничку терминологију“. Удружење за свој рад добија годишњу
помоћ која је те године износила 2.000 динара, а 1900. године само
1.200 динара. У исто време, Српско лекарско друштво прима 5.500,
Пољопривредно друштво 3.000, а Академија наука 6.000 динара. Го
дишња чланарина износила је тада 20–40 динара. У чланарину је
била урачуната и претплата на Технички лист.
Међутим, од 1897. па све до 1904. године, активност Удружења је све
мања. То се види и по обиму „Српског техничког листа“. Уместо сва
ког месеца, он почиње да излази као двоброј, троброј, четвороброј,
па и шестоброј, а 1902, 1903, 1904. и 1905. године изашао је само по
један број, и то сваки пут тек у следећој години.
Године 1898. у Техничком листу је објављена примедба да се још је
дино по излажењу тог листа види да Удружење постоји. На Главном
скупу, који је одржан 1901. године, помишља се на распуштање орга
низације, с тим да се „остави младим снагама да раде, које би имале
више воље и више енергије“.
„Српски технички лист“ објављује 1899. године да је у Бечу основано
„Академско друштво Срба техничара“ са циљем да држи предавања
и стручне дискусије, да пружа узајамну помоћ, набавља стручну ли
тературу итд., како би по завршетку студија техничари што боље по
могли своме народу као инжењери. Исте године основано је „Тех
ничко друштво на Великој школи у Београду“, које је имало за циљ
да обавештава чланове о техничким наукама.

17

Удружење успоставља извесне везе са многим друштвима инжењера
и архитеката. То су друштва у Хрватској, Бугарској, Чешкој и Мађар
ској.
Године 1906, после 15 година излажења, „Српски технички лист“
се штампа у 200 примерака, а у организацију је учлањено скоро 150
лица.
Године 1909. предузимају се акције за јачање веза са Хрватима, Буга
рима, Чесима и Русима. Поново се покреће питање изградње Дома,
а и питање покретања јубиларне публикације, што би требало да се
оствари 1915. године. Но, балкански ратови и Први светски рат оне
могућили су ова настојања.
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Удружење 1910. године доставља Народној скупштини резолуцију
поводом предлога закона о уређењу Дирекције српских државних
железница, „који је пун недостатака, нејасних и недовољних пропи
са, који се могу произвољно тумачити“, као и да „провејава општа
тежња да се техничко особље представи као несавесно, а целокуп
на техничка струка у Србији понизи и уназади...“. Траже се одређене
квалификације за директора железница и начелника одељења.
У новом кривичном закону тражи се заштита титуле инжењера и ар
хитекте.
Последњи састанак Удружења одржан је пред рат, 1914. године. Тех
нички лист је у јуну исте године објавио да се припрема израда „Спо
менице“ у којој ће бити објављени сви технички радови у Србији за
последњих 25 година. Први светски рат је и ово прекинуо.
Пред крај рата (15. јула и 24. септембра 1918. године), у Солуну изла
зе два броја „Српског техничког листа“. Покренули су га инжењери
и архитекти који су се тамо налазили. Наиме, највећи број инжење
ра до краја 1915. године налазио се ван земље. Углавном су били уз
војску, затим у Енглеској, Француској, Италији и Швајцарској. Први
знаци оживљавања рада Удружења јављају се у априлу 1918. године.
Један већи састанак је заказан за 23. април у Солуну, у згради српс
ке гимназије, а сазвао га је инжењер Сретен Бурмазовић, члан Упра
ве пре рата.

Главна скупштина је одржана 10. и 11. јуна 1918. године у Солуну. У
то време било је, према подацима са скупштине, 463 инжењера, од
тога 328 чланова. У земљи је остало 79, на солунској територији био
је 231, у савезничким земљама и Швајцарској 91, непозната 62, а умр
ла су 23 члана.
Организација инжењера и техничара између два
светска рата (1919–1940). Одмах по завршетку Првог светског
рата инжењери тадашње Југославије приступају оснивању своје ор
ганизације, заједничком сарадњом на уједињењу свих инжењерских
друштава у јединствено удружење за целу државу. Већ септембра
1919. године, на оснивачкој скупштини у Београду, инжењери и ар
хитекти из свих крајева Југославије прихватају оснивање Удружења
југословенских инжењера и архитеката (УЈИА). Поздравну реч имао
је најстарији члан београдске секције, проф. Милан Андоновић, а за
првог председника изабран је проф. Коста Главинић. На скупштини
су изабрани одбори за техничко законодавство, техничку наставу,
издавање техничких списа и одбор за техничку терминологију.

19

Чланови Уружења
инжењера и архиекаа
Беораа, осле сасанка
на коме је олучено а се
израи нови ом у Улици
кнеза Милоша бр. 7
(1920)

Свечанос риликом
осављања камена
емељца и очека
рање Дома инжењера и
ехничара Србије,
1933. оине
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Истовремено са оснивањем Удружења почиње да излази нови струч
ни часопис под називом „Технички лист“, који је уједно и орган
Удружења.
Удружење је водило бригу о заштити сталешких интереса својих чла
нова: материјалном стању инжењера у државној служби, заштити
назива „инжењер“ и „архитекта“, заштити пензионисаних инжење
ра, положају цивилних инжењера и архитеката и другом.
Свом унутрашњем раду Удружење је посветило велику пажњу. При
лив чланова је знатан и Удружење броји (1922. године) 1435 редов
них чланова. Као прилог „Техничком листу“ издаје се „Југословенс
ка техничка терминологија“, коју је обрађивао Живојин Димитрије
вић, у то време и председник УЈИА.
У Удружењу почиње озбиљна дискусија о електрификацији земље,
на састанцима и у стручном листу. Одржана је и ванредна седница
Удружења (1922. год.), на којој је подржан грађевински пројекат же
лезничке мреже за целу државу, а посебно о везама са морем. Нови

председник Удружења, проф. Кирило Савић, одржао је на Главној
годишњој скупштини у Скопљу 1925. год. предавање о саобраћајним
путевима, са посебним освртом на јужне крајеве земље.
Поводом 70 година од рођења нашег великог инжењера Николе
Тесле (1926. год.), одржана је, на годишњој скупштини Удружења у
Београду, свечана прослава, на којој је наш научник светског гласа
изабран за првог почасног члана УЈИА.
Удружење се противи запошљавању страних инжењера на послови
ма у Југославији. Усвојен је Грађевински закон (1931. год.), на који
је своје примедбе доставило и Удружење, а очекивало се доношење
закона о инжењерима. Донете су резолуције у којима се захтева да
се врати самосталан положај инжењера, да се побољша њихов мате
ријални положај и изједначе са другим службеницима са факултет
ском спремом.
На својој последњој главној
скупштини, одржаној 1939.
године у Новом Саду, ус
војено је осам резолуција,
о тешком положају већи
не инжењера и архитека
та, који је неподношљив.
Извођење јавних радова не
постоји у оној мери колико
захтева нормалан привред
ни напредак земље. Резолу
цијама се тражи повећање
принадлежности инжење
ра јавних службеника и да
се јавни конкурси расписују
у сарадњи са Удружењем. У
једној резолуцији се говори
о женама инжењерима, од
носно против уредбе да се
жене инжењери не примају
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Проф. р h. с. Кирило
Савић (1870–1957); јеан
о ресеника Уружења
јуословенских инжењера и
архиекаа (1925–1927)

у државну службу. Сама резолуција се противи масовном отпуштању
државних службеника који су, служећи се правима грађанске слобо
де, гласали по свом слободном уверењу.
Удружење југословенских инжењера и архитеката одржало је укуп
но 20 главних годишњих скупштина у главним градовима тадашњих
бановина и бројне пленарне седнице Главне управе, на којима су ре
шавана питања из рада Удружења. Удружење је бројало и до 2.600
чланова (1934. год.). Један од главних начина рада Удружења одвијао
се путем „Техничког листа“, у коме су објављиване све одлуке и ре
золуција органа Удружења, а лист се примао бесплатно, уз уредно
плаћање чланарине. Чланови Удружења добијали су и легитимацију
за повлашћену вожњу.
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Урава Уружења
инжењера и архиекаа
исре саро Дома
(1933)

У оквиру Удружења југословенских инжењера и архитеката делова
ло је, приликом оснивања, пет покрајинских секција (српска, хрват

ска и секције Љубљане, Далмације и Сарајева). Секције Нови Сад и
Скопље конституисане су 1920. године, а Секција Ниш 1932. године.
Секцију Београд, као општеинжењерско удружење у оквиру Србије,
одликовала је велика активност. Основана је 1919. године, уз присус
тво 65 чланова, а за председника је изабран Душан Божић. У секцију
је тада било учлањено 370 инжењера и архитеката чија су имена била
објављена у „Техничком листу“. Касније се број чланова повећао на
преко 1000 (1934. год.). У почетку, за само годину дана, Секција је
одржала 43 скупа. И каснијих година одржан је већи број редовних
седница и месних скупова у унутрашњости. Тако је, на пример, у
1933. години одржано 150 састанака, седница и конференција.
Честа тема Секције Београд били су проблеми развоја београдске оп
штине: оскудица станова и електрично осветљење, снабдевање града
водом и слична питања. Јавила се потреба за оснивањем клубова уже
специјалности. Тако су постојали клуб машинских и електротехнич
ких инжењера, клуб грађевинско‑железничких инжењера, клуб ар
хитеката, клуб инжењера хемичара и технолога.
Секција Београд одржала је током свог постојања 20 годишњих скуп
штина, а на последњој редовној 1939. године прославила је и 20 годи
на рада. За председника је тада изабран архитекта Јанко Шафарик.
При Секцији Београд постојао је Комитет за сталешка питања који
се бринуо о упослењу и заштити домаћих инжењера и архитеката.
Секција се посебно бринула о уређењу библиотеке.
Први председник Секције Нови Сад био је Сима Шевић. Приликом
одржавања годишње скупштине‑конгреса УЈИА у Новом Саду, Сек
ција је издала алманах у коме су приказани Војводина и њен живот.
На оснивачкој скупштини Секције Ниш била су присутна 54 члана, а
за председника је изабран Стеван Симић.
Удруживање средњотехничких кадрова у друштва одвијало се мно
го година касније од оснивања инжењерских друштава. У Београ
ду је тек 1924. године основана средња техничка школа, по захтеву
Удружења инжењера и архитеката. Прва генерација дипломираних
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Дом инжењера и
архиекаа, у Беорау,
у Улици кнеза Милоша 7,
неосрено о завршеку
израње, 1935. о.

техничара оснива своје удружење 1928. године у Београду, а касније,
1934. године оснива се Удружење техничара целе Југославије.
Удружење југословенских инжењера и техничара престало је да пос
тоји под овим именом 1939. године, када је на главној годишњој
скупштини у Новом Саду претворено у Савез инжењерских друшта
ва Краљевине Југославије. Прва скупштина новог Савеза одржана је
наредне године у Скопљу; за председника је изабран Боривоје Ђури
чић, а за секретара Ђорђе Лазаревић.
Организовање инжењера и техничара после Дру‑
гог светског рата. До удруживања свих техничарских струка,
као и стручњака са високом, вишом и средњом стручном спремом,
дошло је тек у новој социјалистичкој Југославији.
У предратном периоду, у свим овим легалним удружењима непрекид
но и на одговарајући начин деловала је КПЈ. Прва партијска органи
зација за рад у удружењима инжењера основана је 1938. године, мада
је и у дотадашњем периоду већ постојао организовани рад Партије
међу инжењерима и техничарима. Партијска организација формира
ла је Партијску комисију за рад међу инжењерима, која је имала стал
ну и непосредну везу са КП Србије, а била је под непосредним руковод
ством ЦК КПЈ, развијајући непрекидну револуционарну активност.
Организација инжењера и техничара на територији Србије почела
је да ради, практично, првих дана после ослобођења Београда. Већ у
новембру 1944. године, на иницијативу групе инжењера и технича
ра, у оквиру Народног фронта организован је велики скуп инжењера
и техничара, на коме је основан Јединствени народноослободилачки
фронт инжењера, архитеката и техничара – ЈНОФИАТ.
Седиште Јединственог народноослободилачког фронта инжењера,
архитеката и техничара било је у Београду, а делокруг рада протезао
се на читаву територију Југославије која је била ослобођена, мада је
тих дана активност ове организације била углавном на територији
Србије која је једина била у потпуности ослобођена.
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Овако организован ЈНОФИАТ престао је да ради маја 1945. године,
а наставио је још интензивнији рад у оквиру Савеза синдиката Југо
славије.
У периоду од маја 1945. године рад се одвијао у оквиру Савеза син
диката привредно‑управних и техничких установа, али се већ крајем
тог периода показало као нужно да се рад одвија кроз посебну ин
жењерско‑техничарску организацију. Као резултат ових потреба
крајем 1945. године у Републици Србији, а почетком 1946. године и у
осталим републикама, одржане су оснивачке скупштине републич
ких друштава инжењера и техничара. Тако је на иницијативу пред
седника републичких друштава инжењера и техничара одржан мар
та 1946. године у Загребу 1. конгрес инжењера и техничара Југосла
вије.
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Оснивачка скупштина Друштва инжењера и техничара НР Србије од
ржана је у Београду 30. децембра 1945. године, у присуству 358 ин
жењера и техничара из свих крајева Републике. Тиме је и званично
почео рад инжењерско‑техничарских организација Србије. На овој
скупштини усвојена су и прва правила (статут) инжењера и техничара
НР Србије и за наредни период постављени следећи основни задаци:
1.	окупљање свих стручно‑техничких снага у Републици и њихово
мобилисање у остварењу задатака у изградњи и обнови;
2.	хитно оснивање друштава инжењера и техничара у другим гра
довима;
3.	стручно и научно уздизање чланова, њихова евиденција и упос
лење ради што целисходнијег коришћења њихове стручности;
4.	популарисање науке и технике и помоћ у оспособљавању струч
них кадрова;
5.	помоћ свим државним органима у решавању разних проблема и
активно учешће у економској и привредној обнови земље;
6.	сарадња са Савезом синдиката и Народним фронтом и осталим
масовним организацијама у изградњи прогресивног друштва.
За првог председника Друштва инжењера и техничара НР Србије
изабран је проф. Ђорђе Лазаревић, дипл. инж. грађевинарства.

Друга скупштина Друштва инжењера и техничара НР Србије одржа
на је 30. и 31. марта 1947. године у Београду, са 250 делегата из целе
Републике. Уводно излагање на Скупштини дао је дотадашњи пот
председник, инжењер Никола Добровић.
Инжењер Милентије Поповић, тадашњи председник Планске коми
сије НР Србије, на овој скупштини поднео је реферат „Улога и за
даци техничких стручњака у планској изградњи“. На Скупштини су
такође разматрани проблеми укључивања што већег броја инжење
ра и техничара из разних крајева Републике у рад Друштва инжење
ра и техничара, као и предлози за побољшање рада организација ин
жењера и техничара. У периоду између 1. и 2. скупштине, на тери
торији НР Србије формирано је 25 подружница са око 2500 члано
ва, у готово свим већим местима, док је на територији АП Војводи
не деловао Секретаријат Друштва инжењера и техничара за АП Вој
водину. Подружница у Београду основала је 9 стручних секција које
су у ствари представљале зачетак републичких стручних друштава, а
подружница у Новом Саду је такође оформила 2 секције.
Друштво је учествовало у издавању следећих часописа које је тада
почео да издаје Савез друштава инжењера и техничара Југославије:
„Техника“, „Рударство и металургија“, „Шумарски лист“, „Геодетски
лист“ и „Архитектура“.
У организацији Друштва, крајем четрдесетих година одржано је 760
предавања у синдикалним подружницама, фабрикама, градилишти
ма и установама, и приређено је 215 мањих изложби, а у тим акција
ма учествовало је око 1500 инжењера и техничара. У том периоду на
рочито су биле активне подружнице у Београду, Нишу, Приштини и
Суботици.
На почетку 1950. године, укупан број чланова Друштва износио је око
3450 инжењера и техничара, учлањених у 30 организација. Од овог
броја, 1850 чланова је живело и радило на територији града Београ
да, 500 на територији АП Војводине, 220 на територији АКМО, а на
подручју уже Србије 880. У чланству Друштва инжењера и технича
ра НР Србије било је 110 заслужних радника, новатора и рациона
лизатора.
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Значајан успех у овом периоду представља преношење бившег Дома
инжењера и техничара Београда на управљање Савеза друштава ин
жењера и техничара НР Србије. Тако је у Дому најзад ослобођен нај
већи део просторија за потребе инжењера и техничара Југославије и
НР Србије. На скупштини 1953. године први пут се уводи институ
ција почасних чланова. Први почасни чланови Савеза друштва ин
жењера и техничара НР Србије су академик Кирило Савић, др Вла
димир Фармаковски и проф. Мирослав Несторовић.
Као у претходном, тако и у овом периоду, инжењерско‑техничарс
ка организација Србије значајну пажњу је посвећивала организаци
оном јачању и омасовљењу, свесна чињенице да од тога зависе ре
зултати рада ове организације. Значајну помоћ у овом послу Савез
је добијао од РК ССРНС, ВССС и ПКС. За што бољи успех ове ак
ције СИТС је сачинио типски материјал о начину формирања и рада
ДИТ‑а, изради статута и другом, који је штампан у два броја Билте
на СИТС‑а.
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Савез је организовао и више семинара и трибина на којима се разго
варало о организовању и раду ДИТ‑ова, а одржан је и један разговор
о раду организација инжењера и техничара у великим градовима, на
коме су учествовали и представници осталих републичких организа
ција. Редовно су одржаване скупштине и седнице органа Савеза, мада
не и у свим организацијама чланицама, нарочито не у општинским.
Поред помоћи у активирању раније основаних друштава, у великом
броју градова Србије основани су и иницијативни одбори за осни
вање нових друштава или реактивирање постојећих, тако да су осно
вана друштва у већим радним колективима Смедерева, а потом оп
штинско друштво Прибоја, ДИТ фабрике „Гоша“, затим Општинско
друштво Смедеревске Паланке, ДИТ фабрике „Прва петолетка“, па
Општинско друштво Трстеника, „Зорке“ у Шапцу и др. Оснивана су
и друштва у Параћину, Лозници, Прокупљу, Ваљеву, Кладову, Јаго
дини, Бору, Мајданпеку, Врњачкој Бањи, Пожеги, Младеновцу и др.
Један број општинских друштава у читавом овом периоду имао је
континуиран рад. То су ДИТ Ниша, Лесковца, Пожаревца, Зрењани
на, Суботице и др.

С обзиром на велики број инжењера и техничара у Београду, Савез
је посебно настојао да све те стручњаке окупи, и у томе му је пома
гала Градска конференција ССРН. Но, и поред тога, очигледно је да
до данас није нађен најпримеренији облик организовања инжењера
и техничара у Београду.
У свом раду, посебно стручном, инжењерско‑техничарска органи
зација Србије је врло добро сарађивала са друштвено‑политичким
и друштвеним организацијама, привредним коморама, Савезом ко
муниста Србије, Народном техником, Савезом за научно‑техничко
васпитање и образовање младих Србије – који је једно време био и
члан СИТС‑а – и др. Исто тако, успостављена је сарадња са Савезом
проналазача и аутора техничких унапређења Србије, па је одржана
и једна заједничка седница председништава обе организације у Кра
гујевцу, а више наших чланова је било на конгресу проналазача Југо
славије у Ужицу 1989. године.
До 1951. године инжењери су углавном радили у оквиру формира
ног Друштва инжењера и техничара Народне Републике Србије, сек
ретаријата Друштва за Војводину и за Косово и Метохију, и преко
подружница и секција у градовима Србије.
Друштво инжењера и техничара Народне Републике Србије је на
својој 6. скупштини 25. фебруара 1951. године, која је проглашена
преломном и значајном, донело Одлуку о формирању и организо
вању струковних савеза и том приликом мења име у Савез инжење
ра и техничара Србије. После ове седнице скупштине, руководство
и управа Савеза инжењера и техничара Србије доносе нова правила
и на основу њих се посебно ангажују и заједно са инжењерима фор
мирају одређена струковна друштва, удружења или савезе на репуб
личком нивоу.
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О Друшва
елекромашинских
инжењера и ехничара
НР Србије о Савеза
eлекроехничких
инжењера и
ехничара Србије
(1951–1961)

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА. Одмах након Шесте скупштине
Друштва инжењера и техничара НР Србије (ДИТ НРС), 26. фебруа
ра 1951. у Београду је одржана скупштина Секције електромашинаца
ДИТ‑а НРС, ради оснивања Друштва електромашинских инжењера
и техничара НР Србије. Присуствовала су јој 22 делегата са терито
рије Србије. Ти делегати су били изабрани представници више ин
дустријских колектива у Београду и Србији. Пре доласка на Скупш
тину, делегати су упућени у жеље и потребе својих колега и колеги
ница које би се могле остварити у новој, самосталној, струковној ор
ганизацији.
Скупштина је усвојила Правила (статут), изабрала Пленум од 24 чла
на, 3 члана Надзорног одбора и делегате у организацијама и органи
ма са којима је Друштво имало намеру да сарађује. Једногласно је од
лучила да Друштво ступи у Савез друштава инжењера и техничара
НР Србије – из кога је формално и произишло.
Тако је формирано Друштво електромашинских инжењера и техни
чара НР Србије. Назив „електромашинац“ је у ствари звање које су
пре 2. светског рата добијали дипломирани студенти Техничког фа
култета, на истоименом одсеку. Новоосновано Друштво је оставило
у називу то звање, али је Извршни одбор Друштва на седници 7. маја
1952. одлучио да се назив организације промени у Друштво машин
ских и електротехничких инжењера и техничара Србије, из више
разлога, како стоји у записнику са те седнице: због профила техни
чара, а и због чланских карата, које су у педесетим и шездесетим го
динама поред симболичног значаја, представљале и једну врсту до
кумента о личном идентитету.
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О предложеним Правилима Скупштина је веома дуго расправљала,
јер су она била по себи, а ова посебно, значајна новина за присутне
осниваче Друштва.
Та правила су у оним најважнијим деловима била слична данашњим
статутима, али је број органа управљања био већи, са сложеним дуж
ностима и овлашћењима, који су се у великој мери преклапали. По
себну и значајну улогу међу органима Друштва добио је Пленум, део
управе заједно са Извршним одбором који бира Скупштина. Пленум
је чинило 25 до 40 чланова, од којих је 2/3 требало да заступа под
ружнице.
Велика пажња у Правилима била је поклоњена подружници, као ос
новној ћелији удружења и рада, и стручним секцијама, у којима ће се
организовати и развијати целокупна стручна активност.
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Више одредби Правила је било посвећено учлањивању, чланарини и
чланској карти. То је разумљиво, јер се рачунало на велики број чла
нова и на суме које ће улазити у благајне и подружнице и Друштва.
Скупштина је одредила да висина чланарине буде 20 динара месеч
но, да се прикупља тромесечно и да 60% тога износа остане подруж
ници, а да се 40% уплаћује Друштву. Уписнина је била 20 динара и у
целини је припадала Друштву. Тако је у Правилима и означен извор
прихода организације: на првом месту су уписнина и чланарина, па
средства од помажућих чланова (физичка и правна лица која мате
ријално помогну Друштву), затим приход од предавања, течајева и
издања, па прилози, дотације и завештања, а на крају и приход од ка
мата на уложена средства.
ПРОГРАМ РАДА ДРУШТВА. Учесници Скупштине су имали много
идеја које су износили у жељи да организација што пре добије своју
праву физиономију. А предлози и идеје су и тада, као и данас, били
израз разумљиве и логичне намере да Друштво окупи што више ин
жењера и техничара машинске и електротехничке струке, али и дру
гих струка ако раде на пословима које обављају наши стручњаци, као
и оне који немају школске квалификације инжењера или техничара
ако својим радом или способностима одговарају оним које имају за

вршени инжењери и техничари; затим, да се редовно одржавају пре
давања, курсеви и семинари; да се организује стручна библиотека,
приказују филмови, изложбе, организују стручна путовања итд. На
равно, једногласно су подржане жеље за сарадњом са другим струч
ним као и друштвеним и политичким организацијама, са медијима
итд. Све те жеље и предлози нашли су се у Правилима као основни
циљеви и задаци Друштва.
А да би се сви планови и програми рада Друштва остварили успеш
но и да би се обезбедила сигурна перспектива организације, у органе
Друштва изабрани су познати и угледни привредници, професори,
пројектанти, руководиоци у својим установама и предузећима, офи
цири. Тако је за председника изабран Милан Буља, дипл. маш. инж.,
из Земуна, а у Управни одбор Стјепан Хан, дипл. инж,. проф. Ду
шан Величковић, продекан београдског Машинског факултета, Бра
нислав Ђаковић, дипл. инж., Предраг Ђурђевић, Радомир Сирковић,
проф. Миливоје Ракић, декан Електротехничког факултета и други.
На оснивачкој скупштини од изабрана 24 члана Пленума, 13 их је
било из унутрашњости, а 11 из Београда.
ОСНИВАЊЕ ПОДРУЖНИЦА. Након скупштине у фебруару, Из
вршни одбор заказује седницу већ у марту, са бројним текућим пи
тањима на дневном реду. У првој години постојања, одржано је 16
седница Извршног одбора и 2 седнице Пленума. На свакој седници
је редован део дневног реда био посвећен реферисању о раду на фор
мирању подружница Друштва и доношењу одлука о пријему нових
подружница у Друштво. Током педесетих година – година најинтен
зивнијег рада на омасовљењу организације у историји ове организа
ције – управни органи су поштовали одредбе Правила – да Изврш
ни и Управни одбори, а по потреби и Пленум – званично примају у
Друштво новоосновану подружницу. Одлука о пријему је садржава
ла и начин деобе чланарине, имена делегата подружнице у органима
Друштва и име благајника подружнице.
Ако се зна да су чланови Друштва, његових управних одбора и струч
них секција и одбора били инжењери и техничари из производње,
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просвете или војске (тада је био веома велики број официра на раз
ним функцијама и у органима Друштва) „раме уз раме“ са својим ру
ководиоцима, директорима или старешинама, да је тада, у време ве
ома развијеног колективистичког духа у земљи, било уобичајено да
се пред вратима Друштва оставља хијерархија – онда је јаснији успех
који је Друштво постигло у придобијању бројних инжењера и техни
чара за друштвени ангажман.
Већ у другој половини 1952. број подружница Друштва достигао је
14, а укупан број чланова 1.750. Подружнице су биле означене ред
ним бројем. Први број – 10 – носила је подружница при Друштву, у
коју су се учлањивали појединци у чијим колективима није било ус
лова за формирање подружнице. Затим су следили бројеви и нази
ви подружница, да би почетком 1954. списак подружница изгледао
овако:
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10 – Подружница при Друштву
11 – Генерална дирекција ПТТ, Београд
12 – Градско саобраћајно предузеће, Београд
13 – Предузеће „Енергопројект“, Београд
14 – Војна пошта 8634, Београд
16 – ЖТП, Београд
17 – „Иво Лола Рибар“, Железник
18 – Подружница општине Земун
20 – Предузеће „Крушик“, Ваљево
21 – Подружница општине Крагујевац
22 – Фабрика „14. октобар“, Крушевац
23 – „Петар Драпшин“, Младеновац
24 – Фабрика аутомобила, Прибој на Лиму
25 – „Прва петолетка“, Трстеник
26 – „Слобода“, Чачак
27 – ФАГРАМ, Смедерево
28 – Фабрика шамота, Аранђеловац
29 – Индустрија мотора, Раковица
30 – Машински факултет (ТВШ), Београд
31 – Фабрика каблова, Светозарево

32 – Предузеће „Термоелектро“, Београд
33 – Подружница општине Ниш
34 – Војна пошта 5467‑2, Београд
35 – Индустрија трактора и машина, Београд
36 – Рудници и електране, Костолац
37 – Трепча, Звечан
38 – Тимочко електрично предузеће, Зајечар
39 – „Милан Благојевић“, Лучани
40 – Фабрика вагона, Ранковићево (Краљево)
41 – Електрана, Лесковац
50 – Фабрика „Победа“, Петроварадин
51 – Предузеће „Потисје“, Ада
52 – Ливница железа и темпера, Кикинда
СТРУЧНИ ОДБОРИ. У 1952. упоредо са радом на окупљању у
Друштво што већег броја машинаца и електротехничара (већ се де
ценијама не мења ред речи: „машинци и електротехничари“, а не
„електротехничари и машинци“; разлог томе, бар у овом Друштву
односно Савезу, био је далеко већи број машинаца од електротехни
чара), сви органи и форуми радили су на формирању стручних од
бора (секција) и довођењу у те одборе познатих стручњака. И ту су
прве године новога Друштва биле међу најуспешнијим периодима: у
1951. и 1952. основано је 5 одбора:
– за електропривреду,
– за електричну вучу,
– за организацију рада,
– за телекомуникације,
– за моторе и моторна возила,
Ови одбори су радили на основу Правилника о раду стручних одбо
ра који је Пленум Друштва усвојио крајем 1952. Састави одбора су
били различити, али су имали између 10 и 20 чланова. Сви одбори
су одржавали редовне састанке, разматрали најважнија питања из
свога делокруга и одржавали саветовања на којима су присуствова
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ли и представници органа власти, привредних комора и других ко
легијалних организација.
Нажалост, у то време је владала велика оскудица графичког мате
ријала, нарочито хартије, тако да су многи запажени радови, закључ
ци и препоруке које су одбори имали на дневном реду, остали неза
бележени и нештампани. Наравно, поред недостатка хартије, недо
стајао је и новац, јер је Друштво у 1950‑им живело пре свега од при
купљене чланарине, чији је удео у укупним приходима Друштва био
највећи. Доста предузећа је у својству колективних чланова или по
мажућих чланова новчано помагало Друштву, али то ипак није било
довољно ни да се запосли стални службеник, па је Друштво користи
ло услуге колегијалних друштава у Дому инжењера и техничара Ср
бије, у коме му је било седиште, у доста скученом простору од 11 m2
на 2. спрату (на истом спрату је и 60 година касније, али у просто
ријама примереним његовим потребама).
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ДРУШТВО ИЗМЕЂУ ДРУГЕ И ТРЕЋЕ СКУПШТИНЕ. Друга скуп
штина, одржана априла 1952. у Суботици, оценила је рад Друштва у
години оснивања као успешан. Није била изборна, па је у тој годи
ни састав органа био исти као претходне, са неким мањим изменама
и коопитарењем. У закључцима Скупштине наглашени су циљеви и
задаци усвојени на оснивачкој скупштини.
На састанку Извршног одбора маја 1952, одлучено је да се Савезу
инжењера и техничара Југославије (СИТЈ) упути званичан пред
лог за оснивање Савеза машинских и електротехничких инжењера
и техничара Југославије (СМЕИТЈ), као споне између републичких
друштава машинске и електротехничке струке. Након писмене са
гласности друштава МЕИТ Босне и Херцеговине, Хрватске и Слове
није за оснивање федералне организације, на 5. седници Извршног
одбора Друштва образован је Иницијативни одбор Друштва за ос
нивање СМЕИТЈ‑а. Предлог Статута будуће организације штампан
је у часопису „Техника“, органу СИТЈ.
На више састанака органа Друштва говорило се о потреби учешћа ње
гових представника у раду комисије за полагање државног испита.

Рад на омасовљењу је несмањен. Број подружница је у 1952. повећан
за 3 нове.
Због све већих потреба за административним службеником, нађено
је решење да се ангажује хонорарни сарадник који ће радити за два
друштва – ДМЕИТС и Друштво хемичара и технолога.
На састанцим Пленума и Извршног одбора опширно се преносе
закључци и дискусије на одржаним пленумима и конференцијама
СИТЈ, Социјалистичког савеза радног народа Србије (ССРНС) и Са
веза инжењера и техничара Србије (СИТС), на којима редовно учес
твују наши представници и стални делегати.
Први месеци 1953. и састанци Управног одбора Друштва углав
ном су се бавили припремама за оснивање Савеза МЕИТ Југосла
вије, састанцима пленума СИТЈ и припремама за годишњу скупшти
ну Друштва. Проф. Душан Величковић добио је задатак да припреми
главни реферат за оба скупа југословенског карактера.
Анкетни одбор Друштва, који брине о условима живота чланова,
припрема опширну имформацију члановима о могућностима које
нуди Дом инжењера и техничара Србије, са својом великом и бога
том библиотеком стручних публикација и отвореним клубом, у при
земљу Дома.
На многим састанцима Управног одбора изражава се жаљење што
државни испити нису у друштвима инжењера и техничара. Многи
млади људи који су обавезни да полажу испит, обраћају се Друштву
за помоћ у припреми за полагање испита, а за то је била неопходна
кординација органа Друштва са испитном комисијом. Зато је доне
та одлука да Друштво затражи од Савеза ИТ Србије да се у име стру
ковних друштава обрати надлежним органима и понуди учешће ор
ганизација ИТ у том послу.
У јеку припрема за два важна догађаја – Трећу редовну скупштину
Друштва и оснивачку скупштину СМЕИТЈ‑а, Управни одбор увиђа
преку потребу да Друштво добије сталног секретара. Једногласно је
одлучено да се Милена Коџић, техничар, члан Управног одбора од
оснивања Друштва, запосли као секретар Друштва, чиме ће се ре
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шити велики проблем вођења канцеларијских послова који су све
обимнији. На ту дужност је ступила 1. априла 1953.
ТРЕЋА РЕДОВНА СКУПШТИНА ДРУШТВА одржана је 26. апри
ла 1953. у Београду. Њени делегати констатују да је Друштво органи
зационо ојачало, да броји 1758 чланова, да има нове подружнице и у
Београду и у унутрашњости и да је учланило 11 предузећа као колек
тивне чланове. Активно је учествовало у оснивању СМЕИТЈ‑а (27.
априла 1953), чији је први председник и даље активни члан Друшт
ва, проф. Душан Величковић.
Међу закључцима Скупштине су и:
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– одлука да се Друштво учлани у ССРНС;
– да подружнице могу да промене назив у секције;
– да чланарина износи 30, уместо 20, динара месечно, с тим да начин
њене расподеле остане неизмењен;
– да Управни одбор изради предлог Статута Друштва и да га дâ на
мишљење подружницама како би био усвојен на 4. годишњој скуп
штини, 1954. године.
Стручни одбори су одржали више скупова и предавања.
Скупштина је изабрала нови Управни и Надзорни одбор, али је из
бор председника, потпредседника и генералног секретара препус
тила новоизабраном одбору. На седници Управног одбора од маја
1953, након веома дугог разговора и разматрања могућих кандидата
за ове функције, изабрани су машински инжењер Стеван Чонкић за
председника, а за потпредседнике Никола Величковић, дипл. инж.,
техничар Света Миливојевић и проф. Миливој Ракић. За генералног
секретара изабран је инж. Радомир Сирковић.
Пошто је седиште новооснованог СМЕИТЈ‑а прве две године
било у Београду, Управни одбор Друштва је прихватио молбу УО
СМЕИТЈ‑а да секретар Друштва води послове оба савеза, у истим
просторијама, док СМЕИТЈ не створи услове за самостално вођење
послова и не обезбеди просторије за свој рад. СИТС је замољен да
одвоји две просторије за Друштво и СМЕИТЈ (утолико пре што су

и просторије СИТЈ‑а биле на 1. спрату Дома), с тим да то решење
буде привремено.
На истој седници је критикован „неправилан став штампе према на
шем Друштву јер није донела никакву вест о Скупштини Друштва,
а пише о ловачким и сличним друштвима“, како је, према записни
ку, изјавио председник Чонкић. Донесена је једногласна одлука да се
„Борби“ и „Политици“ упуте протестна писма са захтевом да се оно
објави као и њихов одговор на то писмо, стоји даље у записнику.
На неколико састанака Извршног и Управног одбора Друштва рас
прављало се о недостатку финансијских средстава за рад и о потреби
већег ангажовања свих чланова ова два форума да се средства обез
беђују редовним убирањем индивидуалне и колективне чланарине.
Разрађена је шема наплате чланарине од предузећа. Рецимо, преду
зећа која имају 300 радника плаћаће 20.000 д; од 300 до 500 радника
– 30.000 д; од 500 до 1000 радника – 40.000 и преко 1000 радника –
50.000 д годишње. Доносећи овакву одлуку, чланови Управног одбо
ра су изразили бојазан да предузећа неће тако лако уплаћивати раз
резане износе и да су тако планирана средства крајње неизвесна.
Велики део ангажовања чланова Управног и Извршног одбора био је
посвећен формирању стручних одбора и окупљању чланова тих од
бора. Након вишемесечних припрема, у октобру 1953. одржано је и
„Саветовање о квалитетном знаку“, за које је Савезна трговинска ко
мора доделила помоћ од 100.000 динара.
Крајем 1953, број подружница био је 29, са укупно 1457 чланова. По
већан је и број колективних чланова, али је уплата њихове чланари
не била нередовна.
Управни одбор је преко подружница обавестио целокупно чланс
тво о садржини писма Петра Стамболића, председника Извршног
већа НР Србије, упућеног свим предузећима на територији НР Ср
бије, о потреби указивања помоћи од стране предузећа институција
ма које се баве научно‑истраживачким радом. Препис писма је пос
лат уз молбу члановима да уредно плаћају чланарину јер су то основ
на средства за стручни рад и опстанак Друштва.
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ЧЕТВРТА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДОНОСИ СТАТУТ ДРУ
ШТВА. На четвртој годишњој скупштини, одржаној априла 1954. у
Новом Саду, усвојен је нови Статут Друштва. Суштинских разлика
између Правила из 1951. и овог статута није било, сем у организа
ционој структури: уведени су секретаријати за АП Војводину и АП
Косовско‑метохијску област, а ужи део Управног одбора чинило је
Председништво, састављено од председника, потпредседника и сек
ретара секретаријата. Детаљније су наведене надлежности три секре
таријата – за организациона питања, за стручне одборе и за опште
друштвене одборе.
Уочи скупштине, чланству је послат Привремени правилник о ор
ганизацији и раду стручних одбора, са позивом на укључење у рад
стручних одбора који одговара интересовању сваког члана у Србији.
Штампан је и регистар чланова Друштва, сређен по струкама, школ
ској спреми и припадности подружници, који је добио сваки члан.
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На Скупштини је највише речи било о чланарини и начинима ње
ног редовног убирања; о потреби ангажовања младих инжењера и
техничара у подружницама; о важности рада стручних одбора који
ма Друштво доприноси развоју земље; о односима подружница ван
Београда са централом у Београду итд. Наглашено је да у Друштву те
године активно раде следећи стручни одбори: за електричну вучу, за
организацију рада, за телекомуникације и електронику, за електро
привреду, за електрохемију и електрификацију села. У оснивању су
били одбори за моторе са унутрашњим сагоревањем и моторна вози
ла, за термоекономију, за пољопривредне машине и др.
За председника Друштва поново је изабран Стеван Чонкић, а за пот
председнике инжењери Данило Вићентијевић, Миленко Ђурић и
Гојко Ратковић. За секретара је изабран техничар Љубомир Митић,
а за генералног секретара инж. Власта Поповић.
На седницама Управног одбора након Скупштине, највише се гово
рило о финансијској ситуацији, о потреби повећања износа чланари
не, о тражењу могућности за обезбеђење одржавања зграде Дома и о
учешћу у раду формираног Одбора за старање о згради у СИТС‑у.

Донесена је одлука о почетку издавања билтена Друштва. Након те
мељних припрема, о којим је било речи на више састанака Управног
одбора, први број је одштампан у 3000 примерака. У њему су објавље
ни закључци 4. скупштине Друштва, извештаји о раду 7 стручних од
бора, вести о раду колегијалних организација и из подружница и ад
ресе подружница. Приходи од огласа на крају брошуре покрили су
трошкове штампања.
Друштво се обраћа новооснованом Друштву „Никола Тесла“ са пред
логом да у неким активностима заједнички наступају, с обзиром на
блискост тема и третмана тих тема у обема организацијама.
Због све већих послова у Друштву као и у СМЕИТЈ‑у, запослена је
још једна службеница, Љубица Вукадиновић‑Јовановић.
Председништво Друштва предлаже већу сарадњу са Савезом за тех
ничко васпитање народа Србије, чији је Друштво члан. Такође нала
же Одбору за школство да ступи у везу са Студентским одбором Ма
шинског факултета за сарадњу и да им помогне у решавању њихових
проблема у вези са наставним програмом, Статутом факултета итд.
ПЕТА ГОДИШЊА СКУПШТИНА: ЗА ПОХВАЛУ РЕЗУЛТАТИ,
АЛИ НЕ И ФИНАНСИЈСКИ. У извештају о једногодишњем раду
Друштва, Пета годишња скупштина, одржана 15. и 16. маја 1955. у
Крушевцу, између осталих похвалних резултата у повећању броја
чланова и подружница и стручних одбора и њиховог садржајнијег
рада – истакнут је почетак редовне сарадње стручних одбора Друшт
ва са угледним међународним организацијама. Председници и пред
ставници одговарајућих стручних одбора учествовали су те године
на конгресу CIGRE, у Паризу, Међународном конгресу железница, у
Лондону, састанку Међународног бироа за електрохемију, у Паризу,
Првом европском наутичком конгресу у Паризу и др.
Уочи Скупштине, на конкурсу су, уместо дотадашњих, примљени
нови службеници Друштва – секретар Љубиша Степановић и адми
нистративни службеник Милош Галебовић. Књиговодство је као и
раније водио хонорарни службеник.
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Скупштина је одржана на уобичајени начин, са дневним редом и
материјалима који су обухватили организациона и стручна питања
којима се Друштво од почетка бави. За председника је изабран по
ново Стеван Чонкић; потпредседници су постали инжењери Вићен
тијевић, Ђурић и Поповић, а за генералног секретара изабран је инж.
Здравко Ољача.
Финансијска комисија је детаљно образложила материјално и фи
нансијско пословање у 1954. и 1955, које је имало негативан биланс.
У извештају Надзорног одбора подвучена је уредност пословања и
вођења благајне. Тај извештај је задао велике бриге управи Друштва,
која је наредних месеци чинила све што је могла да се оствари редо
ван приход и да се према њему прилагоди трошење, како се не би по
новила ситуација да нема, рецимо, пара да се годишњи извештај за
скупштину штампа, већ се морало ићи на слагање текста на писаћој
машини.
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У извештајима о раду стручних одбора побројане су многе активнос
ти које су оправдале њихово постојање. На пример, Одбор за елект
ричну вучу је пружао драгоцене услуге Градском саобраћајном пре
дузећу у Београду у проучавању трамваја типа 201; Одбор за орга
низацију рада је израдио Упутство за евиденцију основних средста
ва, штампао пословнике и правилнике итд.; Одбор за телекомуни
кације је прикупљао материјале за израду прописа за сузбијање ра
дио‑сметњи; основао је Одбор за електронику, са др Рајком Томо
вићем на челу; итд. Укупно 9 стручних одбора је обухватило преко
120 стручњака који су се врло ревносно бавили стручним питањима
из програма одбора.
Број подружница у јесен 1955. износио је чак 35, у 27 места наше Ре
публике.
У септембру 1955. Председништво Друштва доноси одлуку о ос
нивању Предузећа за пројектовање и аутоматизацију и електрони
ку. Одређена је комисија за припрему оснивања и располагање сред
ствима која је Савезна индустријска комора доделила Друштву у ту
сврху. У комисију су ушли С. Чонкић, М. Ђурић и Р. Томовић. Зада
так Друштва је да Предузеће оснује, започне рад у њему, а да га пос

ле тога преда Среском народном одбору. Та обавеза је испуњена већ
у октобру 1955.
У 1956. години Управни одбор Друштва се бави темама које не ски
да са дневног реда: финансијским стањем и чланством. Са Савезом
МЕИТЈ размењује предлоге о стандардима који недостају и које би
требало предложити Савезном заводу да приступи њиховој изради.
И поред тешке финансијске ситуације, Управни одбор је успео да на
важне међународне скупове пошаље своје представнике. По поврат
ку са Светске конференције за енергију, одржане у Бечу, Конгреса
машинских инжењера у Паризу и Ваздухопловног конгреса у Лон
дону, наши представници су одржали предавања на којима су прене
ли новости са тих скупова. Низом предавања, академија и пригодних
скупова, прослављена је стогодишњица рођења Николе Тесле.
На позиве колегијалних републичких друштава из Хрватске и Слове
није на њихове скупштине, одговорено је са срдачним жељама за ус
пех скупова, јер пара за одлазак делегата Друштва у госте није било.
Технички секретар Друштва, Љ. Степановић, посетио је, по налогу
Управног одбора, многе подружнице у Србији, да би се упознао са
њиховим радом, потребама за евентуалном помоћи и да би подсетио
на дугујући део чланарине.
У лето 1956. СИТС је одлучио да затвори Клуб инжењера и технича
ра у Дому.
СИТЈ је предложио јединствену чланску карту коју је Управни од
бор, након детаљног разматрања њених рубрика, прихватио. Одлу
чено је да се нове чланске карте, у меком повезу и у корицама, дају у
штампу.
Савез МЕИТ Југославије је послао распис свим републичким дру
штвима наших двеју струка да убудуће сви контакти са међународ
ним организацијама иду преко Комисије за међународне везе тога
Савеза. Управни одбор је тај став прихватио.
ДРУШТВО ИЗМЕЂУ ШЕСТЕ И СЕДМЕ СКУПШТИНЕ. Из мно
гих, неповољних, разлога, Шеста годишња скупштина одржана је,
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уместо у првом тромесечју, од 7. до 9. октобра, у Зрењанину. У том
месецу, Друштво је имало 2602 регистрована члана, у 45 подружни
ца. (Разлика између укупног броја чланова за 3 последње године била
је мала – иако су проблеми у тој области били велики: 31.12.1954.
било је 2645 чланова, а 31.12.1955, 2663 члана.)
У извештају о раду у 1956, Управни одбор је очигледну стагнацију
у раду објаснио низом разлога: недостатком новца, младошћу и не
упућеношћу нових чланова, у многим случајевима неувиђањем пре
дузећа и установа које су неопходне потребе подружница у њиховим
колективима, непознавањем потенцијала која наша организција има
за решавање многих виталних проблема у друштву: у сфери плани
рања, школовања, организације рада итд.
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У тој години Друштво је издало више публикација, као што су: „Уп
рављање индустријским предузећем“ Вукана Дешића и Стевана Ку
колече; зборник радова са саветовања о индустријској електрони
ци; зборник радова са саветовања о координацији развоја нафтне и
моторне идустрије и моторизације, „Проблеме електропривреде НР
Србије“, као и зборник са саветовања о ултразвуку.
Првих месеци 1957. Друштво се бави повезивањем са стручним од
борима других република, оснивањем комисије за стручну термино
логију која сарађује са таквом комисијом у СИТЈ; програм рада обух
вата и недостајуће стандарде и како до њих доћи; утврђивање услова
и прописа радних места резервисаних за инжењере и техничаре итд.
Стручни одбори одржавају редовне састанке, а у подружницама се
разматрају проблеми који тиште њихове радне организације. Мно
ги стручни одбори настоје да нађу средства за покретање часописа и
издавање публикација које недостају у литератури на српском јези
ку, али без успеха. Одбори организују предавања страних стручњака
који се доводе преко заступника њихових фирми у Србији.
На иницијативу СИТЈ‑а да се почне са окупљањем заинтересованих
организација за зидање нове зграде за потребе наших организација,
Управни одбор одговара да Друштву треба око 140 квадратних ме
тара простора, али да сада оно не може да новчано учествује у из
градњи, мада би прихватило обавезу да се задужи.

Клуб инжењера и техничара у згради Дома ће ипак радити, одлучио
је СИТС, али само за чланове, уз чланску карту Клуба и уплату од 50
динара. СИТС прослеђује и предлог ДИТ‑а Ниш за оснивање Више
техничке школе у Нишу. Одбор за школство Друштва преузима оба
везу да припреми одговор.
У извештају поднесеном Седмој годишњој скупштини, одржаној у
Чачку, 20–22. октобра 1957, опширно се говори о заобилажењу на
ших чланова у њиховим колективима, када се они јављају у улози
припадника организацији. Показало се да територијална друштва
нису довољно развијена нити довољно афирмисана, да би се про
изводни и други радни колективи могли ослонити на наше чланс
тво у решавању проблема у производњи. Нису усклађени ни односи
између струковних и територијалних друштава, иако су и Конгрес и
Статут СИТЈ‑а одредили да инжењери и техничари могу бити чла
нови само струковних друштава и да само као такви могу образова
ти територијална друштва. У пракси није било тако.
Ни стручни одбори нису повећали своје активности. У 1957. одржа
но је само једно саветовање о ултразвуку, за који су били много више
заинтересовани лекари и ветеринари него домаћа индустрија.
Председник Друштва је и даље Стеван Чонкић, потпредседници су
Миодраг Арсенијевић, Карло Јелинек и Жарко Чизмић, а генерални
секретар Здравко Ољача.
УОЧИ ОСМЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ: ПИТАЊА ШКОЛСТВА. За 1958. годину, према садржајима разговора и докумената из
подружница и органа Друштва, карактеристично је незадовољство
односом инжењера и техничара према Друштву. Стални привред
ни, социјални, културни и друштвени развој у земљи обезбеђује ин
жењерима и техничарима ових двеју струка пораст њиховог друшт
веног значаја и стално побољшање личног стандарда. Такав развој
би требало да утиче на интензивнији развој рада Друштва. Међу
тим, иако су ти општи услови повољни за развој, рад Друштва ретко
где се повећава, углавном стагнира а понегде и назадује. Анализом
свих чинилаца констатује се да инжењери наших струка због тога

47

што за њима постоји много већа тражња од понуде, могу своје захте
ве и потребе сами да обезбеде и да баш због тога имају мало интере
са за рад на задацима које је себи поставило Друштво.
И наше средњотехничке школе нису биле прилагођене тадашњем
привредном развоју и не образују кадрове који одговарају потреба
ма привреде. Овај проблем окупља средњотехничаре око Друштва
више него што би то иначе било.
Поред рада на проблемима школства, а нарочито реорганизовањем
средњих техничких школа и оспособљавањам техничара за рад
на места у савременој индустријски развијеној привреди, Друштво
се посебно бавило и питањима која су везана непосредније за унап
ређење индустријске производње у домаћој привреди.
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Осма годишња скупштина, одржана у Крагујевцу, у децембру 1958.
о свим овим питањима расправљала је је у широком кругу учесника,
међу којима је било више представника привреде града Крагујевца
као и директора крагујевачких индустријских предузећа, на челу са
директором „Заставе“, инж. Првославом Раковићем.
На састанцима форума, а и у подружницама, истицано је да за ре
шавање свих значајних проблема у производњи и областима рада
наших чланова, могуће је и треба основати одговарајуће стручне од
боре. Ти одбори су стручне радне јединице које проучавају и пред
лажу решења техничких проблема и питања из области машинства
и електротехнике.
У Друштву су у 1958. били врло активни следећи стручни одбо
ри: за електропривреду, за електричну вучу, за организацију рада,
за телекомуникације, за моторе и моторна возила, за нафту и на
фтне деривате, за електронику, за осветљење, за електрификацију
села, за ваздухопловство и за школство. Њихов задатак је да на ос
нову праћења и проучавања технолошких проблема и питања из
одређене области машинства и електротехнике, разрађују и пред
лажу актуелна решења тих проблема у циљу омогућавања да Дру
штво и његови чланови буду у току развоја техничких наука и при

вреде, техничког развоја предузећа и развоја опште техничке кул
туре у земљи.
Стручни одбори Друштва решавају поједине проблеме путем кон
курса, стручних комисија или поверавањем задатака одређеном
стручњаку. Своју делатност они могу повезивати са одборима
у СМЕИТЈ‑у и СИТЈ‑у, као и у Савезу инжењера и техничара
Србије.
На дневном реду Скупштине је било и усвајање новог Статута Друш
тва, у ствари не много измењеног важећег документа. Једна од из
мена је била у времену одржавања редовне скупштине: од те годи
не, скупштине ће се одржавати сваке друге године, а не сваке, тако
да је Девета скупштина одржана априла 1961. у Земуну, а Десета јуна
1963. у Нишу.
Осма скупштина је, на крају рада, последњи – седми пут– изабрала
инж. Стевана Чонкића за председника. За потпредседнике су иза
брани Слободан Кручичанин, Душан Зарић и Славко Јовановић, а
за генералног секретара, Друштву верни, Здравко Ољача. У Управ
ном одбору су такође остали неуморни активисти Никола Велич
ковић, Душан Величковић, Миливоје Ракић, Бошко Пачански, Ра
домир Сирковић и многи други.
Својом великом стручношћу и личним вредностима, они су у педе
сетим и шездесетим годинама прошлог века изграђивали и изгра
дили организацију високих стандарда. Њихов творачки труд и кри
теријуми које су поставили, допринели су моралним вредностима
друштвеног ангажмана у нашој организацији.
Њихови вредни наследници, дугогодишњи поштоваоци и гради
тељи организације која је са успесима и многим значајним резулта
тима одолевала слабостима и недаћама, своју захвалност претход
ницима изражавали су супротстављајући се свему што стоји на путу
очувања интегритета Савеза. Најзаслужнији у неговању традиције
успешног рада организације тек су на почетку 1960‑их почели до
бијати признања за своју оданост ДИТ‑у, у облику звања почасног
и заслужног чланства. Та врста захвалности ДИТ‑а својим прваци
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ма уведена је и регулисана Правилником о почасном и заслужном
чланству, а звања су се почела додељивати 1963. године. Каснијих
година су и стручна друштва у оквиру СМЕИТС‑а увела своја при
знања, која су несумњиво повећавала мотивисаност чланова за даље
и веће залагање.
У посебном поглављу ове хронике, налазе се имена добитника свих
признања која су СМЕИТС и његова друштва доделили до сада.
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Савез
машинских и
елекроехничких
инжењера и ехничара
Србије (СМЕИТС)
о 1961. о 2011.

НОВИ САДРЖАЈИ РАДА. Девета скупштина је значајна и по од
луци да се назив Друштва МЕИТС промени у Савез МЕИТС. То је
учињено према одредбама новог Статута СИТЈ‑а, усвојеног на 5. кон
гресу те организације у Љубљани. Није се радило само о формалној
промени назива, већ о новом односу према основној јединици орга
низације – подружници, коју нови Статут, усвојен на тој скупштини,
формулише као комуналну, општинску, организацију која има све
атрибуте удружења – своја правила, просторије, буџет, печат и др.
Из записника са скупштине, са пленума и седница Управног одбора,
може се добити представа о безрезервном убеђењу да је Савез умес
то Друштва нови кључ за већу повезаност свих делова организације
и решење многих других проблема. Сматрало се да је смисао ових
промена у томе да се активност инжењера и техничара усредсреди
на привредни развој комуне, полазећи од тога да општине треба да
буду основне јединице у којима се води главна борба за проспери
тет социјалистичког друштва, па је нужно да се и сви друштвено‑по
литички фактори на подручју комуне ангажују на спровођењу за
једничког циља. Према томе, електротехнички и машински инжење
ри и техничари морају сву своју активност да усмере на привредни
развој општине на којој живе и раде. При томе, активно укључивање
инжењера и техничара у привредну активност комуне није обаве
за само инжењерско‑техничарских организација, већ и свих општин
ских друштвено‑политичких фактора.
Када се говори о неуспеху у активирању одређених подружница ма
шинске и електротехничке струке, треба знати да је то неуспех не
само инжењера и техничара, већ и друштвено‑политичких органи
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зација и органа, који су испустили из вида да се само уз помоћ ових
подружница може искористити пуни потенцијал инжењера и техни
чара у привредном развоју општине. Примери из рада општинских
подружница где је успостављена пуна сарадња са политичким и при
вредним организацијама у општини, показали су да уколико је већа
активност инжењера и техничара, да је утолико брже решавање при
вредних проблема те општине.
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А тамо где су се инжењерско‑техничарске организације сводиле
само на скупове чланова без одређених стручно‑техничких циљева
и програма, било је разумљиво што неки чланови нису видели свр
ху чланства у таквој организацији, када постоје Социјалистички са
вез и Синдикат. Јер, све што члан друштва инжењера и техничара
добије од такве организације инжењера и техничара, може добити
од ССРНС‑а и Синдиката, укључујући и Народну технику. Ако би
друштвене организације инжењера и техничара биле укључене у из
раду перспективног плана – а то се већ догађало у Словенији пре
ко Савеза инжењера и техничара или Савеза металурга, или Саве
за грађевинаца итд., у изради елабората, у комисијама за стручне ис
пите, за знак квалитета, за одабирање наставног кадра, у давању ов
лашћења за надзор грађења итд. – сасвим би другачија била слика и
сасвим би другачији односи били успостављени. Зато се СМЕИТС
бори да неке делатности и овлашћења пређу у искључиву надлеж
ност организације инжењера и техничара.
НЕГАТИВНИ ОДРАЗИ. У периоду између Девете и Десете го
дишње скупштине (1961–1963) осетно је смањен број активних под
ружница, као и прилив нових чланова, регистровања старих чланова
и издавања нових чланских карата, као последица преласка на нову
структуру основних организација. Тако се дошло до стања да од 46
старих подружница остане једва 15, чије је постојање евидентирано
и које одржавају везу са Управним одбором Савеза.
Чланарина се није скупљала редовно и огроман број чланова није из
мирио своја дуговања за протекле две године. Стручни одбори при
Савезу нису довољно присутни и поред замашних и запажених ак

ција Савеза у праћењу привредних проблема и пружању помоћи
привредним организацијама и индустрији.
Број колективних чланова Савеза од 30, на почетку 1960‑их, опао је
на само 4 у 1964.
Време од 1961. до 1963, обележено је и прилагођавањем на нове одно
се у организацији, реорганизацијом актива у подружницама и обје
дињавањем више подружница у већим општинама (Ниш, Крагује
вац, Крушевац, Лозница, Лесковац и др.) у друштва, савладавањем
отпора новинама које нису биле примљене са одобравањем у свим
срединама. То неодобравање је најчешће било израз објективних ус
лова који нису ишли у прилог новом моделу удруживања. У првој
половини 1960‑их, број чланова се смањује, као и број подружница.
Због смањеног интересовања за нови, „комунални“ вид ангажовања
опада и финансијска потпора и индивидуалних и колективних чла
нова. Наглашено приближавање наших струковних организација
друштвеним и политичким структурама као да није давало очеки
ване резултате.
У тим годинама су форуми организација у вертикалној вези, што
струковној, што територијалној, све присутнији и све више залазе у
аутономију струковних друштава. При одлучивању о питањима од
суштинске важности по Савез, има се више обзира према одлукама
и закључцима „одозго“, него према животним потребама чланица и
чланова Савеза у општинама. Редовни и бројни пленуми, скупшти
не и конгреси републичких и савезних струковних и територијалних
савеза, са својим препорукама и одлукама, инсистирали су на оства
рењу најлепших жеља свих чланова ДИТ‑а, али је друштвена ствар
ност омогућавала остварење веома мало тих жеља.
ЗНАК КВАЛИТЕТА. Један од крупних успеха СМЕИТ‑а Југославије
је коначно усвајање Уредбе о знаку квалитета, у којој стручне друшт
вене организације добијају значајну улогу. Овај успех је резултат
упорног и дугогодишњег рада чланова СМЕИТЈ‑а, а нарочито чла
нова СМЕИТС‑а. Имајући у виду ту нову улогу организације, Једана
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еста скупштина СМЕИТС‑а је формирала Комисију за знак квалите
та, у коју су ушли познати стручњаци ових двеју струка из Србије.
Раду свих струковних савеза знатно је допринело покретање „ИТ но
вина“, недељног листа, који су уређивали представници свих стру
ковних савеза, а издавао СИТЈ. Новине су доносиле мноштво ко
рисних информација које је припремало 8 професионалних нови
нара.
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Бошко Пачански,
енерални секреар
СМЕИТС‑а
о 1961. о 1984. и
в. . ресеника
СМЕИТС‑а
о 1963. о 1965. и
о 1967. о 1971.

Девета скупштина, одржана априла 1961.
у Земуну, за председника Савеза изабрала
је инж. Душана Зарића, директора Ваљао
нице бакра, у Севојну, а за потпредседнике
Славка Јовановића, Хранислава Момчило
вића и Александра Павловића. За генерал
ног секретара изабран је агилни Бошко Па
чански.
И у 1963. години, како је утврдила Десета
скупштина Савеза, осетно је смањен број
активних подружница као и прилив новог
чланства. Чланарина није уплаћивана, тако да је веома велики број
чланова био ван организације.
Стручни одбори у Савезу нису предузимали планиране активности
и проређивали су своје састанке.
И више чланова Управног одбора није одговарало својим обавезама,
па је руковођење радом Савеза преузело Председништво.
Међутим, одржано је више успелих стручних скупова, највише за
хваљујући неколицини ентузијаста. Присиљени на активности којима
би се обезбедила средства за основне потребе Савеза, од октобра 1963.
до јуна 1964. и од октобра 1964. до јуна 1965. Савез је организовао кур
севе техничког цртања. Курсеви су држани у заједници са Подружни
цом општине Земун, у њиховим просторијама, и имали су леп успех и
велики број полазника – на првом курсу 120, а на другом 180. За кур
систе су поред званичног уџбеника, штампани посебни материјали.

ОД ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ ДО ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ. Јуна 1963.
у Нишу је одржана Десета скупштина, на којој су сви поднесени из
вештаји (о стручним, организационим, финансијским и др. питањи
ма) потврдили незавидно стање у организацији, а у подружницама
нарочито неусклађене статусе и неприлагођеност новим правилима
у СМЕИТС‑у.
На Скупштини је изабран нови председник (у одсуству, због служ
бених обавеза) – инж. Предраг Ђурђевић, директор Заједнице елек
тропривреде Србије, члан ДИТ‑а од 1939. године. Нажалост, смо два
месеца након избора, председник Ђурђевић се морао повући са дуж
ности због болести. Дужност председника је преузео генерални сек
ретар Пачански, који ју је обављао до Ванредне скупштине Савеза,
заказане ради избора председника, у јануару 1965, на којој је за пред
седника изабран инж. Драган Бошковић, потпредседник Привред
не коморе Београда. Изабрано је и 17 нових чланова Управног од
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Учесници Десее
оишње скушине
Друшва машинских
и елекроехничких
инжењера и ехничара
Србије, оржане
у Нишу (1963)

бора, из чијег састава су у Председништву били сви чланови УО из
Београда, како је на Скупштини одлучено. Упражњена места у Пред
седништву из ранијег састава попуњена су кооптирањем нових чла
нова, међу којима је био и др Бранислав Ђаковић, будући председ
ник СМЕИТС‑а.
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Почетком 1967. председник Бошковић је изабран за председника
СМЕИТ‑а Југославије, па је Управни одбор овластио генералног сек
ретара Пачанског да врши дужност председника СМЕИСТ‑а до сле
деће скупштине, имајући у виду скоро одржавање Једанаесте скупш
тине у Приштини. Међутим у покушајима Управног одбора да при
преми скупштину у Приштини, пролазиле су године. Поред тога што
у том граду није било ниједне организације инжењера и техничара,
са којим би се сарађивало у припремама скупа, ни са потпредсед
ником општинске скупштине, задуженим за сарадњу на припреми
скупштине, није успео договор да се скупштина и саветовање о енер
гетици и топлификацији Косова (као радни део скупштине) одрже у
том граду. Пуне четири године су трајали договори Београда и При
штине о том скупу, да би се на крају одустало од скупштине, а при
хватило саветовање у Приштини – које уопште није одржано.
СТРУЧНИ РАД МИМО СТРУЧНИХ ОДБОРА. Иако је на скуп
штини у Нишу, јуна 1963, као и на ванредној скупштини у Београ
ду (1965), изабрано преко 60 стручњака у четири стручна одбора (за
школство, за научно‑истраживачки рад, за штампу и публикације и
Техничка комисије за знак квалитета), стручни рад Савеза се није
одвијао преко тих одбора. Можда су разлози неактивности одбора
били у малим могућностима наших организација да у домену науч
но‑истраживачког рада дају свој допринос, или што је проблемати
ка одбора за штампу и публикације третирана парцијално, издвоје
ним ангажовањем организационих одбора сваке стручне приредбе
(за коју је штампан зборник радова, програм и др.); или што је Тех
ничка комисије за знак квалитета и поред законског права и овла
шћења, остајала без иједног захтева за доделу знака, јер произвођа
чи одређених производа нису били обавезни да поседују знак квали
тета. То што је Одбор за школство остајао углавном по страни дис

кусија о кадровима и програмима школовања, може бити и због на
чина решавања ове проблематике – у трима комисијама: у СИТЈ‑у, у
СМЕИТЈ‑у и у СИТС‑у, које су шире третирале кадровска и школска
питања, па је Одбор Друштва могао једино да преко свога представ
ника у Савету Машинског факултета у Београду ипак запажено учес
твује у разматрању проблема школства.
Председништво Савеза постаје носилац читаве активности организа
ције у 1960‑им годинама. Почев од Саветовања о улози техничких кад
рова у спровођењу привредне реформе (марта 1966), када је свестрано
проанализирано шта све реформа привреде тражи од техничког кад
ра, и када је у складу са закључцима тога саветовања Председништво
преузело бригу о допунском стручном образовању наших чланова и о
пропагирању модерних технологија у идустријској производњи, оно
је постало форум из кога су потицале и у који су се стицале пројекције
обимног рада пре свега на таквом стручном уздизању чланства.
Преседништво и Управни одбор нису, међутим, били једини ини
цијатори онога што је постигнуто и што ће се рефлектовати на бу
дући рад. Веома велики број стручњака и институција је одржавао
такт са једном праксом која је почела да постаје специјалност нашег
Савеза. Из тога круга стручњака, као и предузећа и института, поче
ле су се издвајати екипе које су постале носиоци континуираног рада
на решавању питања струке – путем семинара, курсева, предавања,
конгреса, публикација итд. – па су тако настали стручни одбори.
Ситуација је била неуобичајена, јер су учесници стручних скупова
покренули и формирали одбор или комисију, а не као што се же
лело и очекивало – да на скупштини изабрани одбори иницирају и
спроводе те активности. Створено је неколико тимова који су били
у стању и вољни да раде и руководе радом у ужим, и важнијим, дис
циплинама машинства и електротехнике.
НЕЈЕДНАКО ЗАСТУПЉЕНЕ СТРУКЕ. Према оскудној евиден
цији, у СМЕИТС‑у је однос између чланова машинске и електротех
ничке струке био отприлике 1 електротехничар на 4 машинца. Да су
форуми и органи Савеза посвећивали више пажње према заступље
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ности у програму рада чак и у оваквој сразмери, чланови електро
техничке струке би имали свој, иако четири пута мањи програм рада
од машинаца. Међутим, они нису имали ни толико.
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Уопште, електротехничка струка у СМЕИТС‑у је увек била „у сен
ци“ машинске струке. Ту непријатну чињеницу су наглашавали и
они чланови електротехничке струке који су некада формирали раз
не одборе у Савезу, али су их убрзо затим напуштали. Инжењери и
техничари слабе струје који су у саставу Одбора за електронику ра
дили сјајно, формирањем ЕТАН‑а напустили су Савез, осамостали
ли се и као савезна организација оставили Савез чак и без републич
ке секције ЕТАН‑а. Или, стручњаци који су се бавили техником ос
ветљења, окупљали су се у републичком Одбору за осветљење, који
је ван Савеза (касније, 1978, то Друштво је ипак пришло СМЕИТС‑у
и као правно лице постало његов колективни члан). Стручњаци за
електрификацију, електричну вучу, итд., у 1950‑им годинама су за
почели успешно бављење струком у одборима и комисијама Саве
за, али су их постепено напуштали и формирали или своје посебне
организације, или националне комитете међународних асоцијација,
или одустајали од организованог друштвеног ангажовања.
ПОДРУЖНИЦЕ У 1960‑им. Од 1963. до 1970. број подружница се
донекле променио, допуњавао новооснованим организацијама у
предузећима и општинама, док је са неким старијим подружницама
престала свака веза. Показало се да је у неким подружницама пери
од активности око 2 године, колико отприлике траје и мандатни пе
риод изабраних руководилаца, а да се затим она безмало угаси, док
не изабере нова лица на чело подружнице. Очигледно је да органи
зација ради успешно само уколико је њен управни одбор активан;
одласком из предузећа председника или најангажованијих чланова,
који су раду давали тон и ритам, подружница је остајала без програ
ма и без активности.
Савез је постојао у облику који му је називом и предодређен: органи
зација која обједињује и координира рад основних струковних орга
низација – подружница и друштава у предузећима и општинама. Са

вез више није могао – наравно када је реч о организационим аспек
тима – да делује као удружење индивидуалних чланова који имају
исте циљеве и исте путеве којима се до њих долази – већ као савез
удружења машинских и електротехничких инжењера и техничара у
предузећима и оштинама, организација које имају својствене, посеб
не проблеме и услове за решавање тих проблема, али које у крајњој
линији све теже суштински истим циљевима записаним у статуту
организације.
Што се тиче правног статуса подружнице, он се разликовао од јед
не до друге подружнице. У неким општинама Србије и Београда од
подружнице се тражило да поднесу акта ради регистрације као са
мосталне организације, односно као правног лица, а у другим, под
ружница се сматрала делом Савеза која ради као његов орган на ње
ној територији, те пошто је програмски акт подружнице Статут Са
веза, не може или не треба је регистровати нити јој признавати ста
тус правног лица. Овде се очигледно радило о различитом разуме
вању и тумачењу и Закона и Статута, у општинама.
Веома чест случај је био да се подружница формално није ни прила
гођавала новом статуту Савеза (којих је у педесетим и шездесетим
годинама прошлог века било неких седам верзија), већ је деловала
као нерегистрована група при друштву инжењера и техничара свих
струка у општини или предузећу, али је и у том случају имала свога
представника у Управном одбору односно Скупштини СМЕИТС‑а.
ПОМАЖУЋЕ ЧЛАНСТВО. У жељи да пред јавношћу потврди
своју спремност за пуном сарадњом привреде и Савеза, али и да оја
ча своју материјалну базу, Управни одбор Савеза је предузећима
наше две гране, крајем шездесетих година, поднео на увид свој го
дишњи програм стручног рада, позивајући их да на акције и скупо
ве Савеза шаљу своје стручњаке без плаћања трошкова учешћа, с тим
да плате помажућу чланарину Савезу од 2.000 динара годишње, или
да за учешће својих сарадника плате 60% висине котизације уколи
ко уплате 1.000 динара годишње. Бирајући акције које су од инте
реса за нашу привреду, програм рада Савеза је у тим годинама био
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лепо приман у предузећима која су прихватила такве услове чланс
тва и сарадње.
Број помажућих чланова Савеза 1966. године износио је 19, 1967 –
21, 1968 – 17, 1969 – 19, док је у 1970. години, када је повећан износ
чланарине, а дата могућност бесплатног учешћа на скуповима, број
смањен на 14 помажућих чланова.
Идеја о већем износу чланарине, а бесплатном учешћу колега из пре
дузећа‑помажућих чланова, потекла је у предузећима која су желела
да упросте пријављивање односно доношења одлука по својим пра
вилима; она су желела да плате једном за целу годину, а да без даљег
администрирања шаљу жељени број колега на скупове.
НОВИ СТАТУТ СМЕИТС‑а. На Једанаестој скупштини Савеза,
фебруара 1971, формиране су следеће стручне комисије:
–
–
–
–
–
–
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Проф. р Бранислав
Ђаковић, ил. инж.
маш., ресеник
СМЕИТС‑а о 1971.
о 1981. о.

за пнеуматику,
за хидраулику,
за групну технологију,
за нумеричко управљање алатне машине,
за хемијско инжењерство,
за термоенергетска постројења.
Скупштина је примила у чланство Саве
за Друштво за грејање, хлађење и климати
зацију, које је основано на семинару о кли
матизацији, октобра 1970. године, на зах
тев близу 200 стручњака у овој области. Дру
штво у чије име су наступали проф. Мило
рад Урошевић и доцент Бранислав Тодоро
вић, са београдског Машинског факултета
изразило је жељу да делује у склопу Саве
за, као правног лица, и да користи његову
стручну службу.

Једанаеста скупштина Савеза изабрала је за председника проф. др
Бранислава Ђаковића, са Пољопривредног факултета у Београду, а за

потпредседнике – Карла Јелинека, Биљану Радоман и Славка Јовано
вића. Бошко Пачански је поново изабран за генералног секретара.
Статут који је та скупштина усвојила, разликовао се од предходног
пре свега у детаљном објашњењу начина образовања подружница у
општини, предузећу или установи и успостављања редовних веза са
органима СМЕИТС‑а. У члану 29 је дата могућност подружницама
наших двеју струка да се, ако им је у интересу, прикључе подружни
ци или друштву других струка у општини или предузећу односно ус
танови, с тим да по стручној линији непосредно сарађују са репуб
личким струковним савезом, тј. СМЕИТС‑ом.
Статут је такође предвидео могућност оснивања, поред стручних ко
мисија и секција и стручних друштава у оквиру СМЕИТС‑а, али да
се њихов рад регулише посебним правилником који одобрава Скуп
штина СМЕИТС‑а.
СМЕИТС У 1972/1973. У жељи да из шездесетогодишње историје
Савеза издвојимо једну годину или период који би се могао сматра
ти типичним по врсти послова које Савез обавља, по начину рада и
условима остваривања програма активности у већем делу своје ис
торије, задржали смо се на 1972/73. год. То су године у времену чији
„успони“ и „падови“ на известан начин најављују благи отклон од
преовлађујуће активности на обликовању организације, њеном ома
совљењу, хоризонталним и вертикалним везама – поклањајући већу
пажњу праћењу развоја и унапређења струке, промоцији достигнућа
и технологија у земљи и свету – једном речју основним циљевима
организације техничких стручњака.
Ево хронике догађања у времену од марта 1972. до марта 1973.

•

Од 21. до 24. марта 1972. у Београду и Трстенику одржан Други се
минар о хидрауличним сервосистемима, у организацији Савеза и Ин
дустрије „Прва петолетка“. На семинару је, поред домаћих стручња
ка, више предавања одржао угледни француски научник Жак Фе
зандије. Семинар је окупио преко 80 инжењера и техничара из целе
земље. Финансијски резултат је врло добар.
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Поводом овог семинара, Савез и Јурема (Југословенски семинар и
изложба за регулацију, мерење и аутоматизацију) из Загреба, дого
ворили су се о заједничким припремама скупова и активностима из
области хидрауличких сервосистема – тако што би сваке парне годи
не ове скупове организовао Савез, а непарне Јурема.

•

Након добијања сагласности од „Енергоинвеста“ – ФРУ „Рако
вица“, ФКРУ „Југострој“ и Инжењеринга за расхладна постројања,
из Београда, да ће помоћи у финансирању издавања часописа „КГХ“
(Климатизација, грејање, хлађење), Извршни одбор одлучује да при
хвати предлог Управног одбора Друштва за грејање, хлађење и кли
матизацију СМЕИТС‑а за покретање часописа чији би издавач био
Савез. Истовремено, на бази преткалкулације трошкова (око 40.000
нових динара по броју), Савез се обратио свим већим предузећима у
земљи са понудом да буду суиздавачи. Одлучено је да часопис изла
зи тромесечно.
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•

Током месеца априла послато је око 600 позива на учлањење у Са
вез инжењерима и техничарима у предузећима и установама Србије
у којима нема подружница. Уз позив је послат програм рада Савеза,
Статут, каталог публикација и др. Посебно је, на око 200 адреса елек
тротехничких инжењера и техничара, упућен сличан позив.

•

На 7. седници Извршног одбора, 25. априла, разматрани су за
кључци прве седнице Управног одбора. Лична задужења добили су
сви чланови. Посебно је вођен разговор о средствима за издавање
Билтена Савеза. Закључено је да због немогућности наплате потра
живања, одлука о Билтену буде одложена за касније.

•

Рад на учлањивању инжењера и техничара према приспелим при
ступницама протегао се од маја до јула 1972. Припреме за излазак
првог броја „КГХ“, одржавање семинара о гасификацији, Трећег се
минара и изложбе о грејању, хлађењу и климатизацији и Семинара о
актуелним проблемима производње зупчаника су у току. Улагани су
максимални напори – упоредо са интервенцијама адвоката – за на
плату потраживања, јер је Савез остао без финансијских средстава –
и поред 150.000 нових динара дуга који не може да наплати.

•

Девета седница Извршног одбора, одржана у септембру, највећим
делом је посвећена финансијским тешкоћама Савеза. И поред суд
ских налога за наплату, новац не пристиже. Извршни одбор одлу
чује да се не организује ниједна стручна акција ако бар 50% трош
кова по предрачуну није предходно обезбеђено. Семинар „Актуел
ни проблеми производње зупчаника“, планиран за октобар, морао је
бити одложен за наредну годину, уз извињење суорганизатору – На
учном друштву машинских инжењера Мађарске – и ауторима. Нови
термин је 20–22. фебруара 1973. Семинар о гасификацији је из истих
разлога такође одложен за следећу годину.
Наставља се са припремама оних акција за које је део средстава обез
беђен: Трећи семинар и изложба о грејању, хлађењу и климатиза
цији и штампање првог броја „КГХ“, за који су се сви аутори одрек
ли хонорара.

•

Послат позив на претплату на часопис „КГХ“, на око 1300 адреса
појединаца и организација у Југославији.

•

Почетком новембра изашао први број часописа „КГХ“. Штам
пан је у 1500 примерака. Број претплатника до половине новембра
је прешао 300.

•

Од 14. до 16. новембра 1972. одржан је Трећи семинар и излож
ба о грејању, хлађењу и климатизацији (КГХ), са преко 250 учесни
ка. Зборник радова је штампан у 500 примерака, заједно са доштам
павањем зборника са Првог и Другог семинара. Интересовање за ове
књиге је веома велико. Финансијски резултати семинара су изузет
но добри.

•

Извршни одбор на својој децембарској седници усваја молбу о при
јему Друштва за вакуумску технику Србије у чланство Савеза, с тим
што ће Управни одбор верификовати ову одлуку. Услуге које овом
Друштву, иначе правном лицу, пружа Савез у 1973. години, укљу
чујући и коришћење Савезове канцеларије и стручне службе, Друшт
во ће платити на крају године, пошто сада не располаже средствима.

•

У фебруару 1973. одржан семинар „Актуелни проблеми произ
водње зупчаника“. На семинару је било око 250 учесника, од којих је
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40 било из Мађарске. Програм је обухватио 26 радова аутора из Југо
славије, Мађарске и осталих европских земаља. Излагања су симул
тано превођена са мађарског на српски и обратно.

•

Одржани састанци представника Друштва машинских инжење
ра Мађарске, Друштва електротехничких инжењера Мађарске и
СМЕИТС‑а. Договорена је бездевизна сарадња путем размене пу
бликација и посета појединих стручњака ради учешћа на стручним
скуповима у обе земље; узајамно обавештавање о значајним мани
фестацијама у обе земље; организација стручних скупова и екскур
зија у обема земљама итд.
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ПРАКСА МЕЊА ПРАВИЛА. Од Једанаесте скупштине (1971) до Два
наесте (1976) прошло је пет година, колико и од Дванаесте до Трина
есте скупштине (1981). Све три скупштине имале су на дневном реду
и усвајање новог – у ствари делимично измењеног и допуњеног – Ста
тута Савеза, чије су све три верзије делегати усвајали без примедаба. А
и нису имали разлога да постављају питања умесности односно потре
бе уношења нових одредаба у Статут, као што је рецимо опширан део
о народној одбрани и самозаштити (у Статуту из 1976), јер се то тра
жило и очекивало од свих удружења грађана односно друштвених ор
ганизација: израда планова и припремних мера за одбрану друштва
у оквиру друштвено‑политичких заједница и друштвене самозашти
те. Промене нису задирале у основне поставке тога акта, нису мења
ле карактер и суштину активности, већ су мењале на пример називе и
форме органа, опет у складу са текућом друштвено‑политичком прак
сом. (Одбор за самоуправну контролу, уместо Надзорног одбора – а
онда у каснијим статутима враћање на тај стари и познати назив; или
Председништво уместо Управног одбора, постојање Извршног одбо
ра у Статуту из 1976, па његово укидање у Статуту из 1981; итд.).
А оно што се стварно догађало у органима и основним организација
ма Савеза у 1970‑им годинама разликовало се од планова и жеља.
Проблеми са којима су се годинама носили органи у основним ор
ганизацијама и у Савезу нису се битно мењали: чланарина се не уп
лаћује; колективни чланови „заборављају“ своју обавезу према под

ружницама и друштвима; руководиоци предузећа се не обраћају уп
равним одборима подружница за помоћ у решавању текућих питања
из производње и њеног унапређивања; подружницама се не пружа
ни могућност да изнесу своје, осмишљене и добро припремљене
предлоге за повећање продуктивности рада и повећање материјал
ног стандарда. И још много тога што не иде у прилог очекиваној и
добродошлој сарадњи инжењера у предузећима који се тако у својим
двема улогама, „дитоваца“ и запослених у колективу, понекад нађу
на супротним странама.
Седамдесете и осамдесете године су протекле у највећој бризи наших
подружница, друштава у општинама и органа Савеза за унапређење
друштвеног и привредног развоја. И ако није била могућа хармонич
на веза и чврста сарадња између привредних органа и руководста
ва колектива са нашим основним организацијама у тим срединама,
у већини наших територијалних друштава и подружница нису одус
тајали од сваке могућности и шансе да допринесу и развоју својих
радних организација и афирмацији ДИТ‑а као колектива стручња
ка који је дубоко заинтересован и компетентан да допринесе побољ
шању производног и животног стандарда.
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Јубиларна, 12.
скушина СМЕИТС‑а,
17. јуна 1976, у Дому
инжењера и ехничара
Србије

На Дванаестој скупштини, одржаној јуна 1976. у Београду, израже
на је одлучност да се упркос тешкоћама на које се наилази, стрикт
но поштује Закон о удружењу грађана у погледу самосталности друш
тава и подружница машинских и електротехничких инжењера и тех
ничара у општинама и радним организацијама и поштује обавеза
конституисања свих територијалних организација СМЕИТС‑а као
правних лица, које раде по својим статутима усклађеним са Стату
том СМЕИТС‑а.
Да би се организацијама СМЕИТС‑а олакшало и помогло у њихо
вим основним активностима, пре свега у учлањивању инжењера и
техничара односно редовном прикупљању чланарине, одлучено је
да се Председништво Савеза задужи за припрему предлога система
централизованог учлањивања и наплате чланарине, с тим да се ос
новним организацијама у одређеним периодима шаље сва наплаће
на чланарина, уз преглед стања учлањења и чланства. Нажалост, тај
закључак није реализован.
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Делегати Скупштине су такође одлучили да се покрене стручно‑ин
формативно гласило СМЕИТС‑а, посвећено нашим двема струка
ма, које би чланови Савеза добијали по повлашћеној цени. Председ
ништво је добило задатак да до краја 1976. припреми предлог физио
номије гласила, периодичности излажења, финансирања, дистрибу
ције, цене и свега осталог што претходи одлуци о покретању гласи
ла, за коју је Председништво овлашћено да је донесе. У припреми
предлога посебна пажња је морала бити поклоњена подједнакој за
ступљености обе струке у гласилу. Још је одлучено и то да се самоуп
равним споразумом између Савеза и колективних чланова регулишу
сва питања везана за уређивање, издавање, финансирање и дистри
буцију гласила.
Ни ова лепа и корисна идеја није оживотворена, јер је за њену реали
зацију било потребно много више од онога чиме је Савез располагао.
Подвучена је спремност Председништва и Извршног одбора Саве
за да пружи помоћ свакој постојећој организацији или оној у фази
формирања, при изради статута или правилника потребног за регис
трацију као правних лица.

По ко зна који пут је констатовано да још увек постоји несразмера
између активности машинаца и електротехничара у Савезу и да се
Председништво и Извршни одбор задужују да овај проблем не ски
дају са дневног реда.
Скупштина је за председника поново изабрала проф. др Бранислава
Ђаковића, а за потпредседника проф. др Миливоја Секулића. Бошко
Пачански је остао генерални секретар.
ОЦЕНЕ ДЕЛЕГАТА XIII СКУПШТИНЕ. У опширној анализи рада
Савеза, његових чланица, стручних секција и друштава у периоду од
1976. до 1981, већина делегата се сагласила да је то био период у коме
је посебна пажња наших организација била посвећена оним актив
ностима и мерама којима ће се доприносити остваривању економ
ске стабилизације друштва. Много је наших организација које су се
највише бавиле друштвеним плановима развоја и задацима који су у
вези са реализацијом средњорочних планова развоја радних органи
зација, општина, региона и републике.
Нису, међутим, биле занемарене ни активности које се сматрају
уобичајеним:
– ангажовање на решавању питања од значаја за развој привреде,
школства и друштва у целини;
– рад у области прописа и стандарда у нашим двема струкама;
– организовање стручних скупова ради упознавања са најсавреме
нијим достигнућима у теорији и пракси машинства и електротех
нике;
– издавање повремених и редовних публикација намењених струч
ном усавршавању чланства;
– одржавање веза и развијање сарадње са колегијалним организа
цијама у земљи и свету.
Захваљујући чињеници да у свом саставу има организације које су
најтешње повезане са радним организацијама, привредним комо
рама, конференцијама ССРНС‑а, републичким органима привре
де, скупштинама друштвено‑политичких заједница и многим дру
гим чиниоцима друштвеног развоја, у тим годинама су активности
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од првенствено друштвеног значаја у СМЕИТС‑у биле заиста број
не. Били су то: консултативни састанци заинтересованих друштве
них фактора и организација ИТ, давање мишљења о плановима раз
воја и пројектима реконструкције објеката, учешће у привредном
планирању, изради стандарда и прописа, ревизији постојећих нор
матива, изради правилника и пословника за друштвено‑политичке
заједнице итд. Преко својих публикација и стручних издања, орга
низације СМЕИТС‑а су створиле прилике и могућности да активно
учествују у свим збивањима у струци и развоју индустријских грана
којима чланови Савеза припадају.
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С обзиром да се Скупштина састала тачно годину дана након почетка
одржавања стручних испита из машинства и електротехнике у орга
низацији СМЕИТС‑а, јуна 1980, том изванредно важном послу пос
већена је посебна пажња делегата. Истакнуто је да је Савез инжењера
и техничара Србије, уз помоћ републичких струковних савеза, после
низа година борбе за право да учествује у провери знања инжењера и
техничара који се баве инвестиционом изградњом, стекао поверење
надлежног министарства, склапајући уговор о организацији и одржа
вању испита са Привредном комором Србије, као посредником.
У посебном поглављу ове хронике, о стручним испитима у
СМЕИТС‑у, говори се детаљније.
Све су бројнији примери сарадње организација СМЕИТС‑а и дру
штвено‑политичких заједница, Југословенског завода за стандарди
зацију и других институција у области прописа и стандарда. Градске
топлане од наших организација добијају предлоге правилника и пос
ловнике, наши чланови дају мишљења и износе ставове о скоро свим
важнијим прописима и нормама и све је више наших представника
који учествују у раду комисија и тела за законску регулативу. У часо
пису „КГХ“ постоји стална рубрика посвећена стандардима, у којој
се износе стручна мишљења која се понекад разликују, али се те раз
лике најчешће усклађују аргументима.
Републичко друштво за осветљење (ДОС) је, на пример, у сталној вези
са Републичким секретаријатом за привреду ради доношења прописа

из области осветљења у Републици. Таква активност је и у секцијама
за аутоматизацију, за вештачку интелигенцију и микропроцесоре.
У периоду између 1976. и средине 1981. године, чланице СМЕИТС‑а
организовале су више успелих скупова посвећених темама из облас
ти машинства али и електротехнике. У питању је низ семинара, сим
позијума, конференција и предавања, од којих издвајамо само оне
који се сваке или сваке друге године редовно организују:
– годишњи скупови под називом „Осветљење“, у организацији Ре
публичког друштва за осветљење;
– годишњи семинари и изложбе (средином новембра) о грејању,
хлађењу и климатизацији (КГХ) (1981. одржавао се 12. пут);
– ХИПНЕФ (хидраулика, пнеуматика, флуидика), који се сваке го
дине одржавао у организацији Секције за аутоматизацију;
– стручни скуп о транспортним процесима у индустрији, у органи
зацији Секције за транспортне процесе; априла 1981. одржан је
пети стручни скуп о тој теми;
– саветовање о примени вакуума у индустрији, која организује Ре
публичко друштво за вакуумску технику Србије; итд.
Поред ових, већ традиционалних, скупова, и организације члани
це Савеза одржавају бројне скупове посвећене актуелним питањи
ма струке и друге манифестације којима се прати развој науке и тех
нологије. Поменимо само неке: стручни скуп „Хидраулика“, чији је
домаћин Подружница МСИТ ИХП „Прва петолетка“ у Трстенику;
дводневни семинар „Употреба коромантових плочица при обради
резањем“, у организацији Друштва МЕИТ у Крушевцу; семинар из
хидраулике и пнеуматике „ХИПЕТ 1980“ Подружнице у „Првој пе
толетки“; циклуси предавања у Крушевцу, Нишу, Железнику и др.
У складу са ставовима и плановима израженим још на 12. скупштини,
за претходних пет година учињено је много на удруживању актива
у подружнице и више подружница у општинска струковна друштва,
па су СМЕИТС у 1981. чиниле следеће организације:
1) Друштво МЕИТ општине Ваљево,
2) Друштво МЕИТ општине Крушевац,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Друштво МЕИТ општине Лесковац,
Подружница МЕИТ општине Ниш,
Подружница МЕИТ у Новом Поповцу, Поповац,
Подружница МЕИТ у Фабрици вагона, Краљево,
Подружница МЕИТ у „Гоши“, Смедеревска Паланка,
Подружница МЕИТ у предузећу „Машинопројект“, Београд,
Подружница МЕИТ у ИХП „Прва петолетка“, Трстеник,
Подружница МЕИТ у Фабрици „Иво Лола Рибар“, Железник,
Подружница МЕИТ у Индустрији „Север“, Суботица.

СМЕИТС је у тој години у свом саставу имао и следећа стручна дру
штва и стручне секције:
1) Републичко друштво за вакуумску технику Србије,
2) Републичко друштво за осветљење Србије,
3) Друштво МЕИТ Београда, Београд,
4) Друштво за грејање, хлађење и климатизацију (КГХ), Београд,
5) Друштво за сунчеву енергију,
6) Секција за аутоматизацију,
7) Секција за транспортне процесе,
8) Секција за микропроцесоре,
9)	Секција за производно машинство и примену рачунара у прера
ди метала,
10) Секција за вештачку интелигенцију,
11) Секција за процесну технику.
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Проф. р Драуин
Кнежевић, ил. инж.
маш., ресеник
СМЕИТС‑а о 1981.
о 1983.

Нови председник СМЕИТС‑а, изабран на
13. скупштини, постао је проф. др Драгу
тин Кнежевић, из Војнотехничког инсти
тута. За потпредседника је изабран инж.
Стеван Шамшаловић, док је Бошко Па
чански шести пут изабран за генералног
секретара.
Пошто је 13. скупштина одржана у години
јубилеја СМЕИТС‑а, навршавања 30 годи
на постојања и рада организације, Скупш

тина је, поред проглашења почасних и заслужних чланова Савеза,
уручила и повеље захвалности својим најистакнутијим члановима.
Имена добитника свих признања која су током 60 година доделили
СМЕИТС и његова стручна друштва, штампана су у посебном пог
лављу ове књиге.
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА ПО НОВОМ ЗАКОНУ. Априла 1982. ступио
је на снагу нови Закон о друштвеним организацијама и удружењи
ма грађана. У њему су за наших 15 организација, друштава и подруж
ница, у 1984. (4 више од броја у 1981) и 8 стручних секција (Друштво
за КГХ и Друштво за сунчеву енергију су 1982. постали секције, јер
нису били правна лица), најважније одредбе биле обавезна регистра
ција као правних лица, преименовање подружница у друштва (под
ружница може бити само огранак друштва) и измена статута однос
но правила у духу новога Закона. Законски рок за прилагођавање но
вим прописима био је април 1984.
Лако је замислити колико је та обавеза тешко пала организацијама
удруженим у СМЕИТС. Ако се упореде називи СМЕИТС‑ових ор
ганизација у 1981. и они у 1983, неће се приметити разлика – иако је
Закон у 1983. био увелико на снази. Јасно је да су тешкоће у рефор
мисању и пререгистрацији – и то са новим, адаптираним, правили
ма и статутима – веома велике и да су у скоро свим срединама биле
непремостиве, па је стање остало неизмењено. Та строгост прописа
на многе подружнице је деловала дестимулативно, па је у њиховом
раду дошло до застоја.
Стручним секцијама, поготову оним великим, као што је била Сек
ција за КГХ, која ја у 1984. имала 356 регистрованих чланова (међу
којима су били и инжењери из других југословенских република),
или Секција за сунчеву и друге обновљиве изворе енергије са 107
чланова, или Секција за процесну технику са 63 члана, а Секција за
транспортне процесе у индустрији 53 члана – уопште није одговарао
назив и статус секције.
Ако је организатор једног међународног конгреса и изложбе дру
штво инжењера и техничара, онда су перцепције такве приредбе си
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гурно друкчије од оних које изазива секција једног савеза као орга
низатор и домаћин скупа са високим претензијама.
Иако се овде, наравно, ради искључиво о форми, тј. о називу групе
људи која испуњава своју мисију на најбољи начин, та форма, тај на
зив је од великог значаја за одређивање односа стручне јавности, по
готову иностране, према квалитету онога што ради то друштво или
та секција. Укратко, Друштво у оквиру Савеза и Секција у истом том
Савезу не доживљавају се исто – без обзира што ни једна ни друга
формација не раде као правна лица, односно што делују преко свога
„покровитеља“, тј. Савеза.
Срећом, најагилнија група у Савезу – „кагехаовци“, иако незадовољ
ни што са Друштва – под којим називом су и основани – прелазе на
Секцију, није ништа променила у програму рада и његовој динами
ци; за Савез у целини је то много значило.
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Секција за аутоматизацију и Секција за процесну технику нису много
трпеле од законских промена, јер је њихов статус остао неизмењен, од
носно без последица које је Закон донео основним организацијама.
Секција за транспортне процесе у индустрији, која је 1977. органи
зовала Први стручни скуп о транспортним процесима у индустрији
и од те године сваке јесени одржавала одлично посећен и зналач
ки конципиран скуп под истим називом, одржала је свој, нажалост,
последњи, Осми скуп, у октобру 1984. После те године скуп је одржан
још неколико пута у организацији Машинског факултета у Београду,
у којој Савез није учествовао.
Секција за производно машинство и примену рачунара у 1984. и
каснијих година, до 1990‑их, била је веома ангажована на организа
цији скупова од угледа. На пример: Десета ЈУПИТЕР конференција,
у Цавтату, фебруара 1984; КУП семинари посвећени новим техноло
гијама и флексибилној аутоматизацији и индустрији на Београдском
сајму; више симпозијума о управљању производњом у индустрији
прераде метала; семинар „Примена угљен‑диоксида“ и др.
Секција за вештачку интелигенцију је одржавала редовна месечна
предавања у Београду и у осталим градовима. Друштво за осветљење

Рано ресенишво
Чернаесе скушине
СМЕИТС‑а, 24. јуна 1983.
у Инусрији „14. окобар“
у Крушевцу
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Делеаи Чернаесе
скушине СМЕИТС‑а

је неговало редовност у својим активностима, чиме је „навикло“ своје
колеге на приредбе и екскурзије које су наилазиле на одличан пријем
великог броја стручњака. Активностима тога Друштва посвећено је
посебно поглавље ове хронике.
ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СМЕИТС‑а. Одржана у
Индустрији „14. октобар“ у Крушевцу, 24. јуна 1983, Скупштина је
резимирала рад Савеза за претходне две године, издвајајући веома
успешно организовање и одржавање стручних испита из машинства
и електротехнике. Установљени стандарди при испитивању канди
дата и провери знања веома су задовољавајући.
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Мр Севан
Шамшаловић, ил.
инж. маш., ресеник
СМЕИТС‑а
о 1983. о 1987. о.

У настојању да се ниво знања кандидата стално помера навише,
уведено је одржавање семинара за припрему кандидата за пола
гање испита, на којима су у целодневној настави слушаоци де
таљно упознавани пре свега са прописима које треба познавати
и поштовати у раду на изградњи инвес
тиционих објеката. Међу задацима које
је Скупштина поставила чланству су и:
поштовање мера штедње; неговање доб
ровољног друштвеног рада; што потпу
није и редовније информисање о сушти
ни Дугорочног програма економске ста
билизације; боља селекција тема о којима
се одржавају предавања и стручни скупо
ви, имајући у виду пре свега оно што је
важно за развој друштва; чинити све што
је могуће у популаризацији наше органи
зације итд.
Скупштина је за председника Савеза изабрала Стевана Шамшало
вића, дипл. инж. маш., из београдског „Машинопројекта“, за пот
председника Мартина Богнера, а за генералног секретара Бошка Па
чанског.
Такође је изабрала пет почасних и 14 заслужних чланова Савеза, чија
су имена штампана у посебном поглављу ове књиге.

САМОУПРАВНИ СПОРАЗУМ О УДРУЖИВАЊУ У СМЕИТС.
Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана (1982)
предвидео је могућност да се покрајинска, општинска и градска
друштва инжењера и техничара једне струке, или свих струка, удру
жују и формирају струковне или територијалне савезе, уколико то
одговара њиховим потребама. Попут удруживања у радним органи
зацијама, и друштвене организације се почињу удруживати на ос
нову тзв. самоуправног споразума, у коме су регулисана сва питања
међусобних односа удружених чланица.
У другој половини 1983. и до Петнаесте скупштине СМЕИТС‑а, у ап
рилу 1984, у 3 општинска друштва и 9 општинских подружница раз
матрани су предлози Статута Савеза, измењеног према новом Зако
ну о друштвеним организацијама, и текста Самоуправног споразума
о удруживању у СМЕИТС.
Делегати свих 12 општинских организација МЕИТС на 15. скупшти
ни су једногласно усвојили оба предлога, а након Седнице Скупшти
не су својим потписима и оверама текста Споразума и формално по
тврдили приступање Савезу.
На Скупштини је продужен мандат председнику Шамшаловићу и це
лом Управном одбору за још једну годину, односно до следеће скуп
штине планиране за 1985. Међутим, тај међускупштински период се
продужио до 1987, када је у Нишу, у јуну месецу, одржана Шеснаес
та редовна скупштина.
Оно што је карактеристично за све удружене чланице, стручне сек
ције и стручна друштва у њиховој вишедеценијској историји, јесу пе
риоди успешног рада и они у којима се мало шта догађало. Нека
да су ти периоди дужи, некада краћи, некада су се брзо смењивали,
а најчешће су ови други трајали дуже. Разлози стагнације у раду су
обично били: недостатак новца, неорганизованост, одсуство подрш
ке средине у којој подружница или друштво делују, непримерено ру
ковођење радом итд.
У годинама 1985–1987, у неким организацијама је било много неза
довољства јер подружницу односно друштво не позивају на сарадњу
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у решавању проблема у производњи (Краљево и Крушевац); у не
ким подружницама је био наглашен проблем смањења броја актив
них чланова и незаинтересованости нових чланова за друштвени
рад, одсуства иницијативе (Земун) итд.
ВИСОКА ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 35. ГОДИШЊИЦЕ СМЕИТС‑а.
Али има и примера који оправдавају признања која су СМЕИТС и
његова два истакнута члана добили 1986: поводом 35. године пос
тојања и рада СМЕИТС‑а, Председништво СФРЈ је одликовало СМЕ
ИТС Орденом рада са златним венцем, председника Шамшаловића
Орденом заслуга за народ са сребрном звездом, а генералног секре
тара Пачанског Орденом рада са златним венцем. Један од приме
ра успешног рада је Друштво МЕИТ општине Ниш, које је у година
ма 1985–1987. ишло крупним корацима напред: повећало је број чла
нова са 17 на 200; основало је 7 стручних секција које су се одмах по
оснивању латиле посла; основан је актив младих са 30 чланова, а у
1985. Друштво је проглашено најбољом општинском организацијом
у Југославији. Сав тај успех Нишлије су приписивале пре свега енту
зијазму појединаца који су успели да за собом поведу и остале. Биле
су то успешне године и за организације у Трстенику, Смедеревској
Паланци, Железнику и Лесковцу.
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Чланови СИТС‑а –
обиници високих
оликовања, на свечаноси
овоом уручења, 1986.
оине. Први слева је мр
Севан Шамшаловић,
ресеник СМЕИТС‑а

Комисије за полагање стручних испита у
Савезу имале су све више кандидата, све
више је семинара за припрему полагања и
све више нових публикација које су кан
дидатима помагале у упознавању материје
испитних програма.
Шеснаеста скупштина Савеза изабрала је за
председника др Мартина Богнера, профе
сора Машинског факултета у Београду, а за
потпредседника инжењера Зорана Мијал
ковића. Те године (1987) уместо функције
генералног секретара, уведено је звање секретара и на то место је пос
тављен дотадашњи технички секретар Милош Галебовић.
КРИЗНИМ ГОДИНАМА УПРКОС. Стручни скупови – они тра
диционални, као што су Конгрес (до 1983. године Семинар) о КГХ,
ХИПНЕФ и Процесинг, или ad hoc организовани скупови из разли
читих области машинства и електротехнике, у годинама које следе
припремају се и одржавају рутински, професионално и – веома ус
пешно. Стручна служба, коју чине 4 стална службеника и већи број
спољних сарадника и друштвених радника – волонтера, овладали су
тајнама маркетинга, туристичких потреба и информатике, што им је
омогућило да беспрекорно организују међународне конгресе, сим
позијуме и скупове за више стотина учесника и са одговарајућим
штампаним материјалима високог квалитета и привлачног дизајна.
Захваљујући стеченом искуству, уходаности и коришћењу сваке по
годне прилике да се на прави начин чује реч његових представника,
Савез је успео да одржава достигнути квантитет и квалитет рада, уп
ркос трагичним догађањима почетком 1990‑их – рату, хиперинфла
цији, санкцијама и економском назадовању земље.
Пример успешног одолевања неповољним друштвеним околности
ма је и изложба опреме и достигнућа која је приређивана и која се
приређује сваке године у оквиру Конгреса о КГХ. Од 1978. Конгрес
и изложба о КГХ се одржавају у Сава центру, том репрезентативном

Проф. р Марин Бонер,
ил. инж. маш.,
ресеник СМЕИТС‑а
о 1987. о 1995. .
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здању у чијим просторима су се одвијали из године у годину све ус
пешнији стручно‑научни Конгрес и изложба. Ако се зна да је на из
ложби у оквиру 23. конгреса 1992. године – године која се памти по
мало чему лепом – било 13 штандова односно 13 фирми‑излагача,
да је следеће године било 16, а да је тај број у 2010. порастао на 170 –
онда онда је јасно зашто су Друштво за КГХ и СМЕИТС заслужили
високу оцену, као и њихови бројни чланови који су својим доприно
сом успеху и угледу ове и овакве активности изражавали своју убеђе
ност у сврсисходност деловања организације.
У периоду од 1987. до 1995, односно од 16. до 17. скупштинеСМЕИТС‑а,
стручна служба и стручне секције и друштва су показивали и докази
вали високи квалитет свога рада, постепено ширећи и радијус дело
вања и круг актера у све боље осмишљеним активностима. У посеб
ним поглављима ове књиге су детаљнији прегледи рада друштава, ко
мисија за стручне испите, сарадње СМЕИТС‑а и његових друштава са
међународним организацијама итд.
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Проф. р Нена Ђајић,
ил. инж. маш.,
ресеник СМЕИТС‑а
о 1995. о 2003. о.

Седамнаеста скупштина СМЕИТС‑а, одр
жана 24. фебруара 1995. у Београду, ус
војила је Пословник о раду Скупштине,
који важи и данас, као и измене у Стату
ту Савеза. У том Статуту је одређено да
се скупштине Савеза одржавају сваке че
тврте године и да се делегати (сада чла
нови) бирају са четворогодишњим ман
датом. Тиме су дуги међускупштински
периоди добили делимично статутарно
покриће.
За председника Савеза 17. скупштина је изабрала др Ненада Ђајића,
професора београдског Рударско‑геолошког факултета, а за пот
председнике мр Гојка Дотлића (за електротехничку струку) и инж.
Небојшу Пешића (за машинску струку).
КРАЈ 20. И ПОЧЕТАК 21. ВЕКА. У извештају који је Управни од
бор поднео делегатима 18. скупштине, одржане 28. фебруара 2003,

осам година након претходне скупштине, прво је речено зашто је
одржавање скупштине одлагано толико година. Два су разлога: у
пролеће 1999, када да је по Статуту требало да буде одржана 18. сед
ница Скупштине, НАТО је бомбардовао Србију. Други разлог је иш
чекивање усвајања најављеног новога Закона о удружењима грађа
на, о коме се у јавности говорило да ће забранити привредну делат
ност удружењима грађана (организацију скупова, издавачку делат
ност итд.). Жеља да се истом приликом одржи и редовна скупшти
на и скупштина коју би захтевао нови закон – чиме би се избегло
одржавање две скупштине – стално је померала заказивање 18. сед
нице, све до 2003, иако закон још увек није био усвојен.
Но, СМЕИТС је и без скупштина одржавао несмањени обим уобичаје
ног деловања. Три традиционална конгреса одржавана су редовно,
под руководством агилног Управног одбо
ра Савеза. Само се ситуација у општинским
друштвима и подружницама мења, нажа
лост не на боље. Од 12 општинских орга
низација СМЕИТС‑а у 1983, њихов број се
смањио на 4 у 2003. (ДИТ КГХ у Крагујев
цу, ДМЕИТ општина Лознице, Крупња,
Малог Зворника и Љубовије, ДМЕИТ оп
штине Параћин и ДИТЕС при „Електроср
бији“ у Краљеву). Њихови програми рада
су обухватали предавања, слање представ
ника на стручне приредбе и скупове, обе
лежавање прослава и годишњица, организацију округлих столова о
актуелним питањима и слично. Новца је било мало и сви планови су
понајвише зависили од средстава којима се располагало.
На дневном реду 18. седнице Скупштине нашле су се и измене и до
пуне Статута, усвојеног 1995. године, зато што су се последњих годи
на промениле шифре делатности које су се налазиле у важећем Ста
туту, па је настала законска обавеза да се оне замене новим.
Осим шифара, предложене измене и допуне подразумевале су и нека
боља решења од дотадашњих, па је искоришћена прилика да се орга
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низација усаврши – без обзира на то колико ће и тако измењени Ста
тут важити, с обзиром на најављени нови закон.
СИТС ОДАЈЕ ПРИЗНАЊЕ СМЕИТС‑у. Похвале и признања која
потичу од колега у истом послу, посебно су драги и цењени. Када
Скупштина Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) оцени рад
неке републичке струковне организације посебно вредним и додели
јој своје највеће признање, то је сигурно значајна сатисфакција лау
реату за његов рад.
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СМЕИТС‑у су, на трима скупштинама СИТС‑а, на Дан инжењера и
техничара, 3. фебруара, додељена висока признања те организације.
Повеља најбољој организацији инжењера и техничара (2000. годи
не), а Златна плакета ИТ главном и одговорном уреднику „КГХ“ и
председнику Организационог одбора Конгреса о КГХ, проф. др Бра
ниславу Тодоровићу (2002), Друштву (Секцији) за грејање, хлађење
и климатизацију СМЕИТС‑а (2003) и мр Стевану Шамшаловићу
(2008).
И избор дотадашњег представника СМЕИТС‑а у Скупштини и Глав
ном одбору СИТС‑а, мр Стевана Шамшаловића, за председника
СИТС‑а, на јубиларној Скупштини СИТС‑а (поводом 135 година од
оснивања Техничарске дружине), у фебруару 2003. године – особито
је признање не само овом дугогодишњем друштвеном раднику, већ и
његовој матичној организацији.
На 18. скупштини је за председника Савеза изабран мр Гојко До
тлић, дипл. инж. електротехнике, а за потпредседнике су изабрани
инжењери Марија Мрђанов и Миодраг Исаиловић.
СМЕИТС У ШЕСТОЈ ДЕЦЕНИЈИ СВОГА РАДА (2003–2011). То
ком последњих година, или, боље, последњих неколико деценија,
СМЕИТС је усмерен на пет основних активности по којима је пре
познатљив у стручној јавности и у привредном животу земље; то
су три традиционална конгреса са изложбама (о КГХ, Процесинг и
ХИПНЕФ), издавачка делатност (часопис „КГХ“, електронски часо
пис „Процесна техника“ и стручне публикације) и стручни испити

(од 1980. до 2010. испити према законима о изградњи објеката из ма
шинства и електротехнике, а од 1992. до данас испити из гасне тех
нике – природног гаса).
Посебна поглавља ове књиге су посвећена особеностима континуи
раног развоја ових делатности и организација које се тим делатнос
тима баве.
А скупштине СМЕИТС‑а одржане између 2003. и 2011, односно Де
ветнаеста (2007), Двадесета (2009), Двадесет прва (2010) и Двадесет
друга (2011), биле су значајне пре свега по адаптацији Статута закон
ским нормама, а онда по избору нових људи на чело организације.
Деветнаеста скупштина изабрала је нови Управни одбор од 18 чла
нова и председника, др Миодрага Стојиљковића, професора Машин
ског факултета у Нишу; за потпредседнике
су изабрани Марија Мрђанов, дипл. инж.
електротехнике, и Илија Ковачевић, дипл.
инж. машинства. Двадесет друга скупш
тина (2011), у складу са Статутом из 2010,
изабрала је за председника др Милована
Живковића, дипл. инж. маш., за потпред
седнике Марију Мрђанов и Бошка Иван
ковића и Управни одбор од 11 чланова.
У настојању да се у садржају рада СМЕ
ИТС‑а нађе компензација за велики губи
так настао одузимањем права на проверу
знања кадрова који полажу стручне испите, Управни одбор је под
стицао стручна друштва СМЕИТС‑а да у оквиру својих специјал
ности и делокруга рада, успостављају сарадњу са државним институ
цијама и разним фондовима који раде на пословима припреме наше
земље за улазак у Европску унију.
Један од успешних послова које је 2010. добило Друштво за КГХ, од
носно његов Комитет за хлађење, јесте договор са Министарством
заштите животне средине и просторног планирања да Комитет од
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носно СМЕИТС преузме обучавање лица која ће радити на замени
фреона у расхладним уређајима новим нешкодљивим медијумима.

Др Милован Живковић,
ил. инж. маш.,
ресеник СМЕИТС‑а о
2011. о.
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И Друштво за обновљиве изворе електричне енергије (ДОИЕЕ) при
ступило је пројекту „Едукација становништва Републике Србије о
могућностима унапређења животне среди
не кроз примену нових технологија“, који
делимично финансира Министарство за
штите животне средине и просторног пла
нирања. Као резултат тога договора, на
прављен је веб‑сајт, одржано је 21 преда
вање у многим местима Србије, органи
зована фото‑изложба о тој теми и издата
књига „Техника и технологија у функцији
заштите животне средине“, групе аутора.
Издавачка делатност је због прекида рада
на испитима скоро заустављена, јер кан
дидати који полажу у Инжењерској комори не долазе у СМЕИТС по
иначе богату литературу намењену припреми полагања испита.
Једна од озбиљних сметњи у раду Секције за КГХ је био њен назив.
Својевремени прелазак са Друштва на Секцију, како је налагао Ста
тут, знатно је утицао на слику о тој организацији, поготову код стра
них партнера и колега. Упорност Управног одбора Секције да се вра
ти стари назив, донела је резултат: 19. скупштина Савеза, 2007, при
хватила је предлог Управног одбора Секције за КГХ да јој се назив
промени у Друштво за КГХ. Усвојен је и текст Правилника о раду
Друштва за КГХ, који је Секција припремила за Скупштину.
Та одлука Скупштине била је импулс за истоветне захтеве Сек
ције за процесну технику и Секције за аутоматизацију. Управни
одбор  СМЕИТС‑а је формирао комисију за израду новог Статута
(према Закону из 2009) и Правилника о раду стручних друштава у
СМЕИТС‑у, којим се после много година, детаљно регулишу сва пи
тања која се односе на начин оснивања и рада друштава, њихово фи
нансирање, односе са СМЕИТС‑ом и др. Таква друштва, основана

као стручна друштва СМЕИТС‑а, нису правна лица и послују преко
СМЕИТС‑овог рачуна, а опслужује их стручна служба СМЕИТС‑а.
Правилник о раду стручних друштава, усвојен заједно са Статутом на
21. скупштини, априла 2010, омогућио је двема секцијама, за процес
ну технику и за аутоматизацију, да сазову своје конференције ради
оснивања друштва и избора нових органа. Секција за процесну тех
нику је то учинила у 2010, а Секција за аутоматизацију је у фази при
према оснивачке конференције крајем 2011. године. У 2010. години
основано Друштво за обновљиве изворе електричне енергије, одмах
по оснивању је започело са спровођењем свог амбициозног програма
рада. Преглед рада тога Друштва је у посебном поглављу ове књиге.
У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ СУ СТАТУТИ. Већ након ступања на снагу За
кона о друштвеним организацијама и удружењима грађана из 1982,
који је одредио две године за измену статута у друштвеним органи
зацијама у Србији у духу његових одредби, почеле су обимне радње
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на усаглашавању са Законом. То није било једноставно јер, као што
смо већ раније поменули, подружницама није било лако да пређу у
статус правног лица. Пролазиле су године у тражењу најбољег обли
ка који основне организације могу имати, а да не буде у супротнос
ти са тим законом. А онда је почетком 1990‑их најављен нови Закон
о удружењима, о коме се говорило да ће радикално променити уло
гу и положај друштвених организација односно удружења грађана.
У очекивању тих промена, СМЕИТС је, као што смо већ рекли, одла
гао редовне скупштине, али мењајући и допуњујући постојеће стату
те, пре свега због шифара делатности.
Коначно је 2009. ступио на снагу дуго очекивани Закон о удружењи
ма, који срећом није угрозио темеље егзистенције постојећих под
ружница и друштава, али је прописао новине које су изазвале доста
недоумица у основним организацијама.
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Управни одбор СМЕИТС‑а је наравно брзо реаговао и већ на 21.
седници скупштине, 27. априла 2010, усвојио законске новине, унев
ши их у измењени Статут СМЕИТС‑а. Поред коректура у дозвоље
ним шифрама делатности, уместо Управног и Извршног одбора или
Председништва, Статут уводи само Управни одбор од 11 чланова,
чији састав више није делегатски, већ поред председника, 2 потпред
седника и секретара, осталих 7 чланова бира Скупштина, на предлог
Управног одбора, из редова активних и истакнутих чланова Саве
за и његових колективних чланова. Такав Управни одбор је добио и
шира овлашћења, пренесена из овлашћења Скупштине.
На 22. скупштини, одржаној фебруара 2011, нису примећене нити
наговештене последице нових законских и статутарних прописа у
пракси, које би оправдале или објасниле одсуство многих делатнос
ти и акција којима су се годинама бавиле општинске подружнице и
друштва СМЕИТС‑а и њихову пасивизацију.
Осим извештаја о раду специјализованих друштава у 2010. години,
од општинских струковних друштава или подружница писменим
прегледом свога рада огласили су се само ДМЕИТ општине Параћин

и Савез ИТ општине Лесковац. Организације у Лозници, Краљеву,
Нишу, Земуну... нису.
СТРУЧНА СЛУЖБА СМЕИТС‑а. Управни одбор Друштва елек
тромашинаца из 1951. године, заслужује посебно признање за ис
трајност, вредноћу и стрпљење – јер је прве две године Друштво ра
дило без свога службеника. Пошто није било средстава, све адми
нистративне послове Друштва обављали су или друштвени радници
– волонтери, или колегијална друштва у Дому, која су имала служ
бенике. Пошто се првих година рада Друштва рачунало највише на
приход од чланарине, тек је у априлу 1953. буџет Друштва омогућио
запошљавање секретара.
Први секретар је била Милена Коџић, машински техничар, која је
уједно била и члан Управног одбора Друштва од његовог оснивања.
Друштво је започело свој живот у просторији од 11 m2, на другом
спрату Дома инжењера и техничара Србије. Састанци одбора, ако
је састав био до 10 чланова, одржавали су се искључиво у поподнев
ним сатима, у суседној, нешто већој канцеларији, која је припадала
редакцији часописа „Техника“, чији је издавач био СИТЈ, али само у
време када редакција часописа није радила.
Радно време секретара и канцеларије Друштва, по одлуци Управ
ног одбора, било је двократно – преподне од 9.00 до 13.00 и попод
не од 17.00 до 20.00 сати. Такво радно време тих година (све до краја
1950‑их) било је и у другим друштвима и савезима у Дому, пре све
га због редовног окупљања и дружења чланова Друштва у поподнев
ним сатима.
Како се Друштво развијало и повећавало активности, тако је расла
потреба за више запослених у администрацији. Већ 1954. хонорар
но је запослена Љубица Вукадиновић‑Јовановић, која је обављала
углавном дактилографске послове.
Почетком 1955. обе службенице су најавиле отказе, из личних разло
га, па је у априлу расписан конкурс за техничког секретара и једног
административног службеника. Комисија Управног одбора је међу
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пријављенима одабрала за прво место Љубишу Степановића, а за
друго Милоша Галебовића. Књиговодство Друштва и за још две ор
ганизације обављао је хонорарни књиговођа, чијим радом Управни
одбор није био задовољан, па је ту дужност почетком 1956. преузео
технички секретар Степановић.
Два службеника, два писаћа стола и архива, која је непрестано расла,
годинама су били смештени у соби број 26, од 11 m2. Крајем 1950‑их
Управа Дома је омогућила стално коришћење суседне канцеларије,
собе бр. 27, али и даље само поподне.
Почетком 1961. Друштво напушта Љубиша Степановић и на његово
место долази Милош Галебовић, у звању секретара Савеза.
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Потреба за књиговођом са пуним радним временом задовољена је
запошљавањем на неодређено време Марије Козинц, фабруара 1964.
Све већи обим посла следећих година захтевао је проширење струч
не службе, па је марта 1975. за референта за финансијске послове до
шла Биљана Тодоровић, а за техничког секретара Јелица Кнежевић,
новембра 1978. Тих година је СМЕИТС добио две веће просторије
уместо оних које је користио, на истом спрату, па су услови рада пос
тали повољнији.
По одласку Марије Козинц у пензију, 1988, књиговодствене посло
ве су обављали хонорарне књиговође, али је нови Закон о књиго
водству захтевао одређене квалификације за обављање тога посла,
које хонорарне књиговође нису имале, па је СМЕИТС склопио уго
вор о вођењу књиговодства са фимиом „ВУПО“, која тај посао за Са
вез обавља и данас.
Захваљујући непрекидно успешном пословању у 2000‑им, створене
су могућности за упошљавање још два радника – Борислава Матића,
као курира (2006. год.) и Драгомира Шамшаловића, марта 2007, на
место референта за маркетиншко‑комерцијалне послове. Д. Шамша
ловић је од почетка 1970‑их радио као спољни сарадник на Савезо
вим пословима маркетинга и на организацији конгреса и изложби,
па је на такво радно место и примљен 2007. године.

Упознат са потребама за већим канцеларијским простором, СИТС је
2007. уступио Савезу две ослобођене канцеларије, поред Савезових,
с тим да се за коришћење тих просторија плаћа уобичајена месечна
накнада. Иначе, за остали простор који користе Савез и остале орга
низације инжењера и техничара смештене у Дому инжењера и тех
ничара Србије, сви трошкови се подмирују из буџета СИТС‑а.
Због одласка у пензију Биљане Тодоровић, 2009. године, на њено
радно место је примљена Јелена Тодоровић. Тиме је број стално за
послених у стручној служби достигао – према обиму и врсти послова
потребан број од 5 радника, укључујући секретара – волонтера.
Секретар Галебовић је у пролеће 1999. стекао право на старосну пен
зију. Он се тада и пензионисао, али је остао на месту секретара, као
волонтер, све до пролећа 2010. До именовања новога секретара, мр
Радоја Кремзера, маја 2011, дужност секретара обављао је мр Стеван
Шамшаловић.
Савез МЕИТС имао је срећу са својом стручном службом. Али су и
радници стручне службе имали срећу са свима који су у било ком
својству у име Савеза и за Савез испуњавали мисију којој је орга
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Сручна служба СМЕИТС‑а,
у сеембру 2011. Соје,
слева: Борислав Маић,
Јелена Тооровић и Јелица
Кнежевић; сее: Драомир
Шамшаловић и Раоје
Кремзер; слее ензионери
– Милош Галебовић,
уооишњи секреар
СМЕИТС‑а и још увек
рафички уреник часоиса
„КГХ“, и Биљана Тооровић,
сараница на ословима за
које је увек оброошла омоћ
ензионисаних рианика
ове сручне службе

низација служила од свог оснивања. Све што је започето и успеш
но завршено од многобројних планова, послова и задатака, није ми
моишло стручну службу. Она је била незаобилазни актер сваког по
духвата Савезових стручних друштава, органа и тела, прилазећи му
професионално и на препознатљив начин који је остављао позити
ван утисак.
Ниједан извештај Одбора за самоуправну контролу, односно Над
зорног одбора, о раду и финансијском пословању Савеза за 60 го
дина његовог постојања, није имао примедбе на то како се стручна
служба односила према својим обавезама, средствима којима је ру
ковала, или према тековинама организације.
Будућност Савеза умногоме ће зависити и од складних односа вред
них и способних првака Савеза као организације која баштини успе
хе у остварењу својих циљева, и њене стручне службе каква се пока
зала током низа година.
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Сручна
рушва
СМЕИТС‑а

На иницијативу професора београдског Универзитета, инжењера
архитектуре Бранислава Којића и других стручњака из три републи
ке Југославије – Србије, Словеније и Хрватске – одржано је прво са
ветовање о осветљењу у Љубљани, у оквиру ког је 3. јуна 1955. годи
не одржана оснивачка скупштина на којој је званично основан Југо
словенски комитет за осветљење (ЈКО).
Професор Којић, који је у то време био представник Југославије у
Међународној комисији за осветљење (CIE), обавестио је скупшти
ну да је CIE упознат са стањем технике осветљења код нас, затим и са
стањем осветљења у индустрији, научним установама, школама, ста
новима, јавном саобраћају и репрезентативним објектима као и са
нашим напорима да се дође до задовољавајућих решења.
На тој скупштини је усвојен и Статут ЈКО‑а. У Статуту се у свакој ре
публици предвиђа стварање одбора какви су већ постојали у Љубља
ни, Загребу и Београду, чиме је омогућен пријем ЈКО‑а у CIE. На
скупштини је, даље, постигнут договор да се одбори преименују у
поткомитете и да се седиште ЈКО‑а за сваки мандатни период сели у
другу републику; да свака република делегира своје представнике у
Управни и Надзорни одбор ЈКО‑а, с тим да председник и генерални
секретар не могу да буду из исте републике.
Први председник ЈКО‑а је био професор Владислав Јовановић, дипл.
инж. Делегат Србије у Управном одбору био је професор Слободан
Жиловић, дипл. инж., а у Надзорном одбору професор архитекту
ре Бранислав Којић. Током рада ЈКО‑а његова седишта су била: у
Љубљани (1955–1958), Загребу (1959–1966), Београду (1966–1974) и
Марибору (1975–1980).

Српско
друштво за
осветљење
(ДОС)

93

Појавом новог Закона о друштвеним организацијама уследила је ре
организација, па су 1978, уместо ЈКО‑а као основне организације по
дељене у републичке поткомитете, формирана републичка друштва
за осветљење, као основне организације. Оне су затим 1980. године
формирале свој савез под називом Југословенски савез (друштава)
за осветљење (ЈСО). Ова реорганизација је трајала дуже од пет годи
на и довела је до одређене кризе у раду.
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Од ове реорганизације, па до последњег савезног саветовања 1990.
године у Пули и распада Југославије, седиште ЈСО‑а је било у Љубља
ни. Последњи извршни секретар је био Никола Чича, који је сачувао
документацију. У оквиру ЈСО‑а формирана је Техничка комисија, са
својим одборима и пододборима који сарађују са истим одборима
(дивизионима) у CIE. Технички одбори су стручна тела ЈСО‑а која
темељно истражују и обрађују поједине области светлосне техни
ке. Основни циљеви рада ових одбора су: обједињавање и усаглаша
вање научних мисли из области светлосне технике, иницирање на
учних истраживања у земљи и обрада и изучавање резултата науч
них и стручних достигнућа у свету у сврху практичне примене у на
шој земљи.
У Југославији су, према подручјима рада, били формирани следећи
технички одбори (ТО):
ЈЅО ТО‑1 DIV 1 CIE	Виђење и боје
ЈЅО ТО‑2 DIV 2 CIE	Физикална мерења светлости и зрачења; пред
седник: Предраг Вукадин, SZ Мере и драгоце
ни метали
ЈЅО ТО‑3 DIV 3 CIE	Осветљење унутрашњих простора вештачком
и дневном светлошћу
ЈЅО ТО‑4 DIV 4 CIE	Осветљење и сигнализација у простору
ЈЅО ТО‑5 DIV 5 CIE	Спољашње осветљење са применом
ЈЅО ТО‑6 DIV 6 CIE	Фотобиологија и фотохемија – није основан
ЈЅО ТО‑7 DIV 7 CIE	Општа проблематика осветљења – речник,
извори светлости, развој осветљења, образо
вање.

Представници односно делегати у дивизионима CIE, бирани су на
седницама председништва ЈСО‑а, о чему се обавештавао централни
биро CIE.
Године 1990. једини председник ТО и делегат у DIV 2 из Србије, био
је Предраг Вукадин. На последњем Конгресу CIE, 1999. године, уки
нут је DIV 7, и формиран DIV 8 CIE – Технологија слике.
У сваком техничком одбору односно дивизиону формирају се по
додбори у којима се разрађују уже теме из подручја рада ТО. То су
по правилима привремена тела, формирана за обраду одређене теме,
која се по изради техничког извештаја расформирају. Из најновијег
адресара CIE може да се види колико таквих група ради, на којим те
мама и ко су њихови чланови. У појединим одборима било је еви
дентирано неколико колега из Србије.
Југословенски комитет за осветљење је на оснивачкој скупштини
1955. године, донео одлуку да се ради лакше територијалне органи
зованости формирају органи ЈКО‑а по републикама. Тако је настао
зачетак Друштва које је носило назив: Југословенски комитет за ос
ветљење – Поткомитет за Србију. Године 1978, Поткомитет се регис
трује као Друштво за осветљење СР Србије (скраћено: ДОС), а 1990,
одлуком Скупштине Друштва, оно мења назив у Српско друштво
за осветљење, задржавајући истовремено стару скраћеницу назива
ДОС, што је регулисано допунама Статута из 1994. године. Све вре
ме, Статут организације, њени основни задаци и циљеви остали су
непромењени. Друштво делује самостално као стручна друштвена
организација у коју се добровољно учлањују појединци и организа
ције заинтересовани за развој и унапређење светлосне технике. Рад
Друштва је организован у више одбора у чијем раду учествује већи
на чланова Управног и Надзорног одбора.
Највиши орган управљања Друштва је Скупштина. До 1978. године
одржано је 7, а од 1978. године 34 седнице Скупштине. На скупшти
ни се подноси извештај о раду и финансијски извештај, а скупшти
на доноси План рада и финансијски план за текућу годину. На скуп
штинама се, поред овог радног дела, организује и стручни део са пре
давањем, приказом неког стручног филма, представљањем неког од
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колективних чланова и сл. На изборним скупштинама бирају се уп
равни и надзорни одбори и председник Друштва који је истовреме
но и председник Управног одбора.
Досадашњи председници Друштва били су: Слободан Жиловић
(1955–1963), Риста Палигорић (1963–1970), Душан Мургашки (1970–
1974), Јован Миливојевић (1974–1978), Људмила Андријевић (1978–
1988), Небојша Радовановић (1988–1992), Павле Божић (1992–2000.
и 2000–2004) и Небојша Радовановић (2004–2008. и од 2008).
ДОС је постао колективни члан СМЕИТС‑а 1978. године и пре
сељењем у његове просторије у Кнеза Милоша 7а/II, добио је услове
за несметан рад, сталну адресу и хонорарног административно‑фи
нансијског службеника. У свим својим активностима Друштво је
имало велику помоћ и подршку СМЕИТС‑а.
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Представници ДОС‑а у УО и НО СМЕИТС‑а током ових година су
били Љиљана Рашајски, Риста Палигорић, Јован Миливојевић, Људ
мила Андријевић и Милош Кремић.
Као и у свим друштвеним срединама, тако је и у овом Друштву било
чланова који су се изузетно залагали у раду и дали значајне доприно
се успеху Друштва. Друштво се тим колегама одужило тако што их је
на скупштинама ЈКО/ЈСО/ДОС 1980, 1984, 1988. и 2000. године про
глашавало почасним и заслужним члановима. Њихова имена су на
ведена у поглављу о признањима у другом делу ове књиге.
55 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА. Стручни рад, оно што највише интере
сује чланове Друштва и због чега ово Друштво и постоји, обухвата
следеће основне активности:
–
–
–
–
–
–

саветовања и семинари,
Дан светлосне технике на Београдском сајму,
стручна предавања и посете,
међународна сарадња,
сарадња на изради нормативних аката,
прикупљање архивске грађе.

Највиши облик стручних скупова које Друштво организује су саве
товања из области технике и технологије осветљења. Од првог саве
товања 1955. године, када је одржана и оснивачка скупштина ЈКО‑а,
саветовања су постала традиционална. Основни циљ је да омогуће
сусрете ради директног упознавања и међусобне размене мишљења
и искустава стручњака, научних, привредних, образовних, здрав
ствених установа и предузећа која се баве било којим обликом тех
нике или технологије осветљења.
До октобра 1991. године одржана су 22 југословенска саветовања.
Организацију првих десет саветовања у потпуности је водио органи
зациони одбор који је именовао Управни одбор ЈКО‑а и који је био
састављен од чланова из свих републичких поткомитета. Касније је
Управни одбор ЈСО‑а припремао само основну концепцију савето
вања, а организацију поверавао неком од републичких друштава.
На саветовањима је одржано више изложби и округлих столова на
одређену тему или стандард. На свим саветовањима је било видно
учешће стручњака из наше републике, како по броју одржаних пре
давања, тако и по броју учесника.
У Пули је 1990. године одржано последње заједничко саветовање
„Расвјета ‘90“, а 1994. је на Цетињу основано Друштво Црне Горе, у
оквиру саветовања „Осветљење ‘94“.
Најмасовнијем Друштву са много ентузијаста, како рече неко од за
љубљеника у светлост, нису била довољна само савезна саветовања
већ су повремено одржавана и републичка саветовања. Ово се по
себно односи на период од 1975. до 1980. године, када је ЈКО реор
ганизован у ЈСО и када савезна саветовања нису одржавана. Само у
том периоду Друштво је одржало три републичка саветовања. Ина
че, у периоду од 1960. до 2000. године, одржано је дванаест репуб
личких саветовања и семинара. После распада Југославије, Српско
друштво је преузело на себе да и даље одржава југословенска савето
вања: 1993. у Новом Саду, 1994. на Цетињу и 1995. године у Ивањи
ци. У Сокобањи је 2000. године одржано 30. јубиларно саветовање.
Први пут на тему рационалног коришћења електричне енергије 1975.
године је одржан семинар „Осветљење и штедња електричне енер
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гије“. На том семинару на Златибору обележена је и 20. годишњи
ца постојања ЈКО‑а, односно ДОС‑а. Термин „штедња“ замењује
мо термином „рационално“ и уводимо термин укуна ефикаснос
елекрично освељења lm/W. То је однос укупно добијене елект
ричне енергије Tlmh према укупно утрошеној енергији Twh за пе
риод од годину дана, и тако добијамо lm/W.
ДАН СВЕТЛОСНЕ ТЕХНИКЕ. Српско друштво је на пролећном
Сајму технике у Београду 1971. године, у заједници са произвођачима
електричних извора светлости „Тесла–Теж“, организовало „Дан свет
лосне технике“. То је био стручни састанак на коме је одржано неко
лико предавања, а после њих, уз коктел и закуску настављени су раз
говори о темама предавања. Састанком су у тој мери били задовољни
чланови Друштва и суорганизатори састанка, да је организовање тог
скупа настављено свих следећих година и постало традиција без које
се не може замислити свакогодишњи програм рада Друштва.
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У 2000. години организован је јубиларни 30. Дан светлосне технике.
За 30 година на овој стручној манифестацији је изложено више од 77
реферата, саопштења, научних анализа и приказа. На њој је започета
акција „Квалитет осветљења 79“, у заједници са Институтом за физи
ку у Земуну. Бројне анкете испитаника у експериментално осветље
ним просторијама на Сајму – радионицама и канцеларијским биро
има, били су јасна порука да је осветљење саставни део човекове сре
дине и да је незамислива било какава људска активност без вештач
ког осветљења.
Последњих година Друштво даје више простора колективним чла
новима, нашим произвођачима и установама како би се што ефи
касније представили. Видно место заузимају комерцијално‑технич
ке информације и обилазак штандова свих наших произвођача свет
лосне опреме.
Свих 40 дана светлосне технике организовано је у заједници са Фа
бриком сијалица „Тесла“ из Панчева, уз видну сарадњу Фабрике све
тиљки „Minel–Schreder“. Све више колективних чланова помаже у
организацији и финансирању ових сусрета.

Учесници „Дана
свелосне ехнике“
на Беораском сајму,
2000. оине

Ради упознавања нових објеката са инсталацијама електричног ос
ветљења, Друштво је организовало стручна предавања са посетама
Филмском граду, Калемегдану, Савезној скупштини и СИВ‑у, На
родном позоришту, Атељеу 212 – пре и после реконструкције, Му
зеју ваздухопловства, Музеју и Конаку кнеза Милоша, Аеродрому
Београд, хотелу Hayat Regency, Спортској арени на Новом Београду
и пословној згради Станком.
Године 1988. Друштво је организовало узвратну посету светлотехни
чарима Хрватске.
Друштво је организовало и више стручних путовања у иностранство.
Навешћемо само неке градове, у дужем низу, од 1967:
–
–
–
–
–
–

Париз (1967),
Белгија и Француска (1969),
Минхен (1978),
Праг (1983),
Будимпешта (1985. и 1990),
Беч (1991),
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–
–
–
–

Грчка – Солун и Атина (1994),
Рим (1995),
Амстердам, Брисел, Лијеж (1996),
Барселона (1997)

и многи други.

100

ПРЕПОРУКЕ И СТАНДАРДИ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ. Било је више по
кушаја да се оживи рад на изради техничке регулативе. У почетку
ЈКО је био заинтересован и позван јер Савезни завод за стандар
дизацију није имао услова. Једини југословенски стандард, JUS UC
9.100, за дневно и електрично осветљење у затвореним просторија
ма завршен је далеке 1961. године, а 1974. је ЈКО издао препоруке
за осветљење. Пред распад Југославије ЈСО је 1988. године у окви
ру Савезног завода за стандардизацију формирао Комисију – KCN
осветљење. Сачињен је програм, формиране радне групе и редо
след YU стандарда који ће се припремати по технологији СЗС (пред
нацрт, нацрт, јавна расправа и усвајање).
Као резултат учешћа чланова ДОС‑а у раду Комисије за осветљење
KCN OCB и СЗС објављени су југословенски стандарди:
– JUS IEC 972: 1995 – Класификација и тумачење нових производа
за осветљење;
– JUS ISO CIE 10527: 1996 – Стандардни колориметријски посма
трач према CIE;
– JUSN.AO.845: 1995 – Осветљење. Термини и дефиниције. Секција
I. Зрачење. Величине и јединице;
– JUS IEC 60364: 2000 – Електричне инсталације у зградама. Спе
цијалне инсталације и локације. Електричне инсталације ос
ветљења.
Поред ове активности, чланови Друштва су превели неколико публи
кација CIE‑а, са међународним препорукама из области осветљења,
као и више страних стандарда – немачких, француских, енглеских,
америчких, из области осветљења од којих се по једна копија нала
зи у библиотеци Друштва. Све ово треба да користи за ревизију пос

тојећих стандарда за дневно и електрично осветљење које се припре
ма из седам области.
Године 1991. у сарадњи са СМЕИТС‑ом публикован је Мали елек
тротехнички приручник (МЕП), чије је друго издање изашло 1997.
„Ревија“, једини светлотехнички часопис Заједнице за производњу и
промет електричних извора светлости, изашао је у Загребу у 85 броје
ва, од 1971. до 1991. године, 21‑ну годину. То је, у ствари, било гласи
ло светлотехничара у Југославији које је финансирано 100% од стра
не Фабрике сијалица „Тесла“ и „Теж“‑а. Од пре три године Друшт
во настоји да изда ДОС Информатор, чије су амбиције да прерасте у
стручни часопис. До сада је изашло 11 бројева!
Године 1997. проф. П. Ранчић издао је књигу „Прилази светлотех
ничким карактеризацијама осветљења“, а 2000. године проф. М. Кос
тић издаје књигу „Водич кроз свет технике осветљења“.
Библиотека Друштва се састоји од разних, углавном страних, свет
лотехничких часописа старијег датума, зборника са свих саветовања,
извесних CIE докумената, мањег броја књига, магистарских радова
као и докторских дисертација из области светлосне технике. Допри
нос сређивању библиотеке дао је Институт за физику из Земуна, али
када су се стекли услови, библиотека је пресељена у просторије би
блиотеке Електродистрибуције. Једном годишње издаје се списак
литературе и о њој информишу заинтересовани чланови.
МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ (CIE). Све везе
са Међународном комисијом за осветљење (CIE) и другим иностра
ним организацијама до 1990. године одржаване су преко УО ЈКО од
носно ЈСО. Распадом Југославије Друштво је остало без икакве везе
са CIE. Међународне санкције, које су уследиле, онемогућиле су по
новно успостављање тих контаката.
Након укидања санкција од стране УН у области науке, стекли су се
теоретски услови за наш поновни пријем у CIE.
Крајем 1998. године у заједници са црногорским Друштвом за ос
ветљење одржана је оснивачка скупштина Југословенског комитета
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за осветљење ЈКО који нас представља у Међународној комисији за
осветљење CIE. Именовани су делегати у DIV. CIE и 15.3.1999. годи
не затражен је пријем у чланство са свим потребним образложењи
ма. Маја 2000. године добијен је позитиван одговор да је ЈКО постао
пуноправни члан CIE. Следи конституисање и активно повезивање
сваког делегата са одговарајућим дивизионом CIE.
Почетком 2007. ЈКО је променио назив у Српски комитет за ос
ветљење. Комитет је учлањен у међународну организацију CIE са
којом активно сарађује. Доказ за то су све активности ДОС‑а од којих
су неке наведене у овој краткој хроници.
Чињеница да је Друштво и поред тешке економске и финансијске си
туације одржало континуитет у раду – говори о стварној снази свет
лотехничара Србије.
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У 1969. и 1970, у три републичка центра Југославије, одржана су, не
зависно један од другог, три скупа из исте стручне области: I Симпо
зијум „Интерклима“, у оквиру Загребачког велесајма, 1969, у Загребу,
а у 1970. одржани су Конференција словеначког СИТХОК‑а (Слове
начког друштва за КГХ) у Љубљани, и у новембру те године семинар
„Климатизација високог притиска и регулисање климатизационих
постројења“, у Београду, у организацији СМЕИТС‑а.
Идеје за одржавање и програме сва три скупа потекле су са три фа
култета – загребачког Факултета стројарства и бродоградње (Интер
клима), љубљанске Факултете за стројништво (СИТХОК) и београд
ског Машинског факултета за семинар о климатизацији.
Све три манифестације се од тада одржавају редовно до данас, у пе
тој деценији постојања, израстајући својом редовношћу праћења
развоја струке и достигнутим стандардом квалитета у институције.
Београдски семинар је на иницијативу др Ђаковића, председника
СМЕИТС‑а и професора Пољопривредног факултета, припремио
доцент београдског Машинског факултета, Бранислав Тодоровић.
Семинар је припреман врло темељно, избором угледних стручња
ка за предаваче и позивањем на учешће великог броја инжењера и
фирми из целе земље. Обезбеђен је долазак на семинар представни
ка скоро свих већих предузећа у Југославији: ИМП‑а из Љубљане,
„Термофриза“ из Сплита, „Енергоинвеста“ из Сарајева, „Јанка Лисја
ка“ и „Југостроја“ из Београда и др., као и са свих факултета и науч
них института из Загреба, Љубљане, Сарајева, Новог Сада итд. Пе
тодневни семинар (27–30. октобра 1970) имао је 212 учесника и 13

Друштво
за грејање,
хлађење и
климатизацију
(КГХ)
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предавања. Зборник радова, са 470 страна, штампан је у 300 приме
рака, од којих су убрзо остала само два архивска примерка.
Успех семинара и разговори колега који су уследили, довели су до
закључка да се овим семинаром не завршава посао кога су се при
хватили његови организатори. Напротив, тај скуп је био само је
дан од задатака којима је циљ озбиљно, непрекидно и компетентно
праћење развоја струке грејања, хлађења и климатизације. А то зна
чи, поред организовања стручних скупова и изложби, издавање пу
бликација, одржавање предавања, успостављање стручне сарадње са
надлежним институцијама – једном речју коришћење свих познатих
и проверених начина овладавања стручним знањем и његовим уна
пређењем.
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Формиран је круг стручњака спремних да раде у организацији коју
су желели да оснују у оквиру СМЕИТС‑а, потпуно се ослањајући на
тај Савез и његову стручну службу. Они састављају предлог правил
ника о раду будућег Друштва за КГХ, како су га назвали, и званично
га подносе Управном одбору Савеза, са молбом да га прими у чланс
тво Савеза. Одобравајући предлог за оснивање новог друштва, Уп
равни одбор прослеђује тај предлог Једанаестој седници Скупштине
Савеза, фаберуара 1971, који делегати једногласно прихватају, као и
састав Управног одбора који је био приложен Правилнику.
Први Управни одбор Друштва чинили су: проф. Милорад Уроше
вић, Стеван Шамшаловић, Данило Бајчетић, Александар Ђорђевић,
Станимир Лазић, Александар Стефановић, Ладислав Вичек, проф.
Сава Вујић и Бранислав Тодоровић. Председник Друштва је био
проф. Урошевић.
Међу првим задацима Управног одбора Друштва, поред настојања
да оно има што више чланова, било је редовно информисање члано
ва и стручне јавности о раду Друштва. Од више идеја о начину ис
пуњења тога задатка, најамбициознија је била покретање часописа
као органа струке и Друштва, за коју су постојали сви услови, осим
финансијских. Међутим, великим личним залагањем члана УО Сте
вана Шамшаловића, од неколико београдских колектива – ФКРУ „Ју
гострој“, ФРУ „Раковица“ и Инжењеринга за расхладна постројења,

добијена су средства која су била довољна за почетак. УО Савеза даје
сагласност да се приступи припремама за издавање гласила.
Од пролећа 1972. до новембра исте године, обављене су све припре
ме за излазак првог броја – укључујући и његово штампање. Био је то
период вредног рада на низу радњи и процедура које су претходиле
појави првог броја. Послати су позив на претплату и суиздавање ча
сописа, на које је до новембра стигло више стотина позитивних од
говора. Именован је главни и одговорни уредник, проф. Урошевић,
и изабран Редакцијски одбор. Одлучено је да часопис излази троме
сечно (II, V, IX и XI месеца), у тиражу од 1.300 примерака.
Више информација о часопису видети у поглављу о издавачкој де
латности СМЕИТС‑а у овој књизи.
СЕМИНАРИ (КОНГРЕСИ) О КГХ. Истовремено са интензивним
радом на омасовљењу организације и учлањивању што већег броја
инжењера у Друштво, Управни одбор анализира резултате другог по
реду новембарског семинара, одржаног 1971, под називом Други се
минар о грејању, хлађењу и климатизацији. Тај назив ће остати све
до данас, с тим што је 1983, 14. по реду скуп, уместо семинара постао
конгрес, јер је тај назив више одговарао карактеру ове манифеста
ције. Иначе, ред речи у називу је био и остао: грејање, хлађење и кли
матизација, али је у скраћеници измењен редослед почетних слова;
уместо ГХК, она, због лакшег изговора, гласи КГХ.
У пролеће 1972. штампана је прва информација са позивом на при
јаву рада за Трећи семинар. Информација је разаслата на неколико
хиљада адреса потенцијалних учесника у целој земљи. У том позиву
на учешће и пријаву рада сугерисане су теме о којима је, по мишљењу
Организационог одбора, пожељно да аутори пишу радове. Одбор је,
поред тога, позвао известан број познатих стручњака да са радовима
из области којом се баве, учествују на семинару.
Семинар од почетка прати изложба опреме и достигнућа у просто
ру испред дворане у којој је конгрес. Број предузећа излагача, који
су уједно и спонзори семинара и суиздавачи часописа „КГХ“, рас
тао је из године у годину. Поред домаћих предузећа из целе Југо
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Учесници
Треће семинара о
рејању, хлађењу и
климаизацији,
1972. оине

славије, све је више страних фирми или њихових представништава
у земљи. И број учесника и број радова се, у благим осцилацијама,
повећава. Због све веће популарности ове манифестације, проблем
простора за одржавање конгреса и изложбе постаје све већи, јер сале
у Дому омладине, Привредној комори Србије, или Дому ИТ Југосла
вије, у којима је семинар држан, нису више довољно велике за од
вијање програма.
Почетак рада Сава центра, маја 1977. донео је олакшање Друштву, па
су већ те године резервисани сала и простор испред сале за излож
бу у децембру 1978. Те, 1978. године, одржан је Девети семинар, који
је са 850 слушалаца био скуп са највише учесника у историји Савеза.
Семинар односно конгрес свој уобичајени програм променио је два
пута. Први пут у новембру 1977, када је заједно са Осмим семинаром
о КГХ одржан и састанак три комисије Међународног института за
хлађење (IIR) – Комисије Б1 (Термодинамика и пренос масе и топ
лоте), Б2 (Расхладне машине) и Е1 (Климатизација). Тај велики скуп

одржан је на Машинском факултету у Београду, са 680 учесника, од
којих је 80 било из 23 земље света, а 600 из свих крајева Југославије.
На скупу је изложено преко 60 радова, штампаних у зборнику који је
био посебно тражен.
Друго здружено одржавање сада већ Конгреса о КГХ са сродним
скупом је било августа 1989, када су Други светски конгрес о КГХ –
CLIMA 2000, Двадесети конгрес о КГХ и десети Симпозијум „Интер
клима“ одржани у Сарајеву. Био је то веома добро организован скуп
са 1000 учесника из 40 земаља са свих континената. Конгресни про
грам пратила је изложба CLIMA EXPO, са тридесетак штандова, и
постер секција у којој су били изложени сви прихваћени радови.
Тројица посебно заслужних за велики успех ове манифестације били
су Бранислав Тодоровић, председник Организационог одбора, Емин
Кулић, потпредседник Одбора и Петер Новак, председник Програм
ског одбора. А изнад тог ужег круга заслужних за успех организа
ције три приредбе у једној, налазио се Југословенски комитет за КГХ
– ЈУКО КГХ, тело које је координирало активности републичких
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друштава за КГХ. Чинили су га представници тих друштава. Пред
седник ЈУКО‑а биран је сваке године из друге републике. Основан
је крајем 1970‑их и био је врло конструктиван, олакшавајући, а не
кад и омогућавајући, ефикасан рад на питањима струке на савезном
нивоу. Рад ЈУКО‑а је трајао све до почетка 1990‑их, када је због де
стабилизованих односа међу југословенским републикама престао
да делује.
Његова улога је била посебно значајна што су преко тога тела репуб
личке организације могле наступати на југословенском нивоу пред
иностраним организацијама којима је такав ниво односа био важан
или једино прихватљив.
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У години јубилеја СМЕИТС‑а, конгрес улази са билансом из 2010.
године који је на узлазној путањи. На 41. конгресу било је 611 учес
ника; на програму је било преко 70 радова, а на изложби опреме и
достигнућа 148 фирми имало је 176 штандова. Изложба се проши
рила и тематски, јер је имала посебан део посвећен софтверима, ин
формационим технологијама и зеленим програмима и мрежама.
Последњих пет година, учесници конгреса са зборником радова до
бијају и књигу „КО ЈЕ КО У КГХ“ у години одржавања конгреса, у
којој су огласима и табеларним прегледима представљене све реле
вантне фирме у области КГХ. Поред зборника са радовима на срп
ском (где су и сви радови примљени на енглеском, преведени на ср
пски), учесници добијају и компакт диск са радовима на енглеском.
Конгреси и изложба су постали део наше стварности потребан овој
струци и њеним стручњацима. Неповољни економски и привред
ни услови у земљи природно утичу на све активности, поготову у
друштвеним организацијама, али конгрес својим рационалним и це
лисходним програмима који предочавају ефикасна и одржива ре
шења проблема који тиште цео свет, успева да буде поштеђен после
дица све неповољнијих услова у којима радимо и живимо.
ХОМОГЕНОСТ ДРУШТВА. Три значајна јубилеја – 40 година од
оснивања друштва (1970–2010), 40 година од почетка одржавања
конгреса и изложбе о КГХ (1970‑2010) и 40 година од почетка ре

довног излажења часописа „КГХ“ (1972–2011), прослављају безма
ло исти они чланови који су били међу оснивачима Друштва и по
кретачима конгреса и часописа. Уски круг иницијатора, аниматора
и делатника свих тих изузетно вредних активности окупљао је око
себе и око овако богатог програма све већи број колега којима није
било потребно формално учлањење у Друштво, да би се сматрали
припадницима те организације. Тако је од средине 1970‑их, после
4. или 5. семинара, у евиденцији „кагехаоваца“ из целе Југославије
било већ око 1500 колега, средином 1980‑их преко 3000, а у 2000‑им
око 4000. Они су редовно обавештавани о раду Друштва и позивани
на скупове које је оно организовало.
А у евиденцији чланова са чланском картом било је: 1972. 340, 1980.
310, а 1984. 356 чланова, на челу са 12 чланова Управног одбора.
Број чланова се годинама кретао око 300, али је број оних који су ре
довно долазили на скупове или куповали издања Друштва односно
СМЕИТС‑а, или добијали часопис, био вишеструко већи. Тој чиње
ници се више нико не чуди, јер је то тако у многим организацијама.
У сваком случају УО Друштва остаје упоран у настојању да чланство
у Друштву и чланска карта постану чин и знак да су обавезе (и пра

109

Пресеник
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ва) члана у Друштву схваћене озбиљно. Зато сваке године и у свакој
прилици предочава колегама предности чланства и позива их да му
се придруже.
За 40 година Друштва, Управни одбор је биран 8 пута; неки саста
ви су имали 12, а неки чак 25 чланова. Али је у сваком од тих одбо
ра била неколицина која је одржавала континуитет и креативну тен
зију, давала тон колегијалној атмосфери у раду и предњачила у пре
дузимљивости која је увек красила Друштво.
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Непријатно изненађење које је Статут Савеза односно Правилник
Друштва приредио Управном одбору Друштва, усклађујући се са но
вим Законом о удружењу грађана 1982. године – било је да оно мора
да промени име у Секцију, јер није правно лице. То је неповољно
утицало на слику о формату тог удружења, нарочито пред страним
институцијама са којима је Друштво сарађивало. Захваљујући ауто
ритету његових челника, деградација у називу је ипак потиснута у
други план. Тек 2007. године, на 19. седници Скупштине Савеза, Сек
ција постаје опет Друштво, што је омогућено новим Правилником о
раду стручних друштава СМЕИТС‑а.
Друштво је, поред сталних активности у годишњим програмима рада
– конгреса и изложбе, 4 броја часописа, одржавања Конференције,
састанака Организационог одбора, Редакционог одбора итд. – увек
имало репертоар предавања која одржавају страни и домаћи преда
вачи. А у току 1976. и 1977. у програму су биле и специјалистичке
студије из климатизације организоване са Међународним институ
том за хлађење и Машинским факултетом у Београду. Предавања су
држана на Машинском факултету, а предавачи су били, поред про
фесора тога факултета, најпознатија имена у климатизационој тех
ници у свету и код нас. Слушалаца је било из свих крајева земље.
За њих је штампан, у ограниченом тиражу, зборник предавања који
представља вредан допринос стручној литератури у тој области.
Ради боље организације рада, Друштво је формирало три техничка
комитета: за хлађење, топлотне пумпе и енергетску ефикасност; за
обновљиве изворе енергије и за даљинско грејање. У 2010. години
Друштво је преко Комитета за хлађење остварило сарадњу са Ми

нистарством заштите животне средине и просторног планирања у
организацији обуке лица која ће радити на замени фреона новим не
шкодљивим медијумима у расхладним уређајима.
МЕЂУНАРОДНЕ ВЕЗЕ ДРУШТВА. У поглављу ове хронике пос
већеном међународним везама СМЕИТС‑а, о сарадњи Друштва са
страним организацијама и његовом чланству у међународним асо
цијацијама, поменуте су најважније чињенице. Наведено је чанство
у ASHRAE‑у, REHVA‑и и о представљању наше земље у Међународ
ном институту за хлађење (IIR). За више детаља о везама Друштва са
ове три организације, читалац се упућује на поменуто поглавље.
Стална сарадња са ове три организације, која је почела само неколи
ко година након оснивања Друштва, омогућила је контакте са нај
познатијим именима у струци и сарадњу са њима.
Године 2005, на иницијативу чланова ASHRAE‑а из наше земље и
Румуније, основан је Дунавски огранак ASHRAE‑а, који данас броји
170 чланова из Чешке Републике, Словачке, Аустрије, Мађарске, Ру
муније, Бугарске, Словеније, Хрватске, БиХ, Црне Горе, Албаније,
Македоније и Србије – земаља чија популација броји близу 170 ми
лиона. Седиште Огранка је у Румунији, где Огранак сваке године ре
довно одржава своје састанке.
Улога Огранка је међународно повезивање националних организа
ција преко његових чланова, чију реализацију финансијски помаже
ASHRAE – организација са 50.000 чланова.
РАСТЕ ПОВЕРЕЊЕ У ДРУШТВО. Друштво за КГХ Србије је при
знато и познато у свету, као и у нашој земљи, па су његови члано
ви ангажовани у комисијама министарстава науке, заштите живот
не средине, рударства и енергетике и др. И у овој, јубиларној, години
неколико министарстава је поверило разне задатке и пројекте чла
новима Друштва.
Министарство за науку је сврстало конгрес о КГХ у прву групу до
маћих скупова међународног карактера, а часопис „КГХ“ међу из
дања највишег домаћег научног ранга.
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Након повлачења проф. Урошевића са дужности (првог) председ
ника Друштва, 1977. године, на то место је дошао, по жељи свих чла
нова изборне Конференције, проф. др Бранислав Тодоровић, који
је и данас на челу Друштва. Последња Конференција Друштва, одр
жана 16. јуна 2010, на којој је измењен Правилник о раду Друштва,
према најновијем Закону о удружењу грађана и Статуту СМЕИТС‑а,
изабрала је нови Управни одбор од 11 чланова. Поред председника
Тодоровића и потпредседника Братислава Благојевића, чланови су:
Бранислав Бањац, Милорад Бојић, Милован Живковић, Жељко Јер
говић, Слободан Пејковић, Радмило Савић, Зоран Стајић, Маја То
доровић и Марија Тодоровић.

112

ПЛАКЕТА И МЕДАЉА „КГХ“. Након обележавања 25. годишњи
це СМЕИТС‑а, 1976. године, Управни одбор Друштва је приметио
да велики број његових чланова, као и оних ван организације, улаже
велики део времена и енергије у активности Друштва, не добијајући
за то никакву накнаду, сем похвала њихових сарадника и личне са
тисфакције. Управни одбор је схватио да свима онима који су лично
допринели остварењу циљева организације и повећању њеног угле
да својим изванредним залагањем, треба одати највише друштвено
признање које ће га мотивисати на још још бољу сарадњу са Друшт
вом. Зато је формирао комисију која је требало да предложи про
позиције, услове конкурисања и критеријуме за доделу признања. У
1979. Правилник је написан и усвојен и уведено је највише признање
Друштва – Плакета „КГХ“, која је на Десетом семинару те године уру
чена првим лауреатима.
Време је показало да се заслуге за развој и углед Друштва разликују
и по садржају и по величини (посебно вредан пројекат и животно
дело не могу бити у истој равни), па је Управни одбор 2005. увео
ново признање – Медаљу „КГХ“ која се додељује за све врсте изузет
них доприноса струци и Друштву, а Плакета од те године само за жи
вотно дело појединца.
Имена свих добитника оба признања налазе се у поглављу „Добитни
ци признања СМЕИТС‑а и његових стручних друштава“ ове књиге.

Проблематика процесне технике односно опреме у процесној ин
дустрији, била је често обрађивана на предавањима која су држали
наши и страни стручњаци – представници страних фирми у Југосла
вији, у 1960‑им и 1970‑им годинама. Организовао их је Управни од
бор Савеза и том приликом је уочио велики број слушалаца тих пре
давања, што је по себи говорило о значају те стручне дисциплине и
бројности инжењера и техничара опредељених за њу. Управни од
бор Савеза је начинио прави потез када је 1973. године организовао
дводневни стручни скуп о опреми у процесној индустрији, који је
имао преко 100 учесника.
После избора за председника Савеза, 1976. године, проф. Ђаковић,
дугогодишњи члан Управног одбора Савеза, по струци заинтересо
ван за процесну технику, оценио је да ту област треба боље проуча
вати и пратити, па је предложио организовање другог по реду Струч
ног скупа о опреми у процесној индустрији, који је одржан 1978, и за
који је штампан и зборник радова. И тај скуп је био веома добро по
сећен и протекао у занимљивим дискусијама и размени мишљења.
Круг стручњака заинтересованих за ту област већ се образовао, што
је створило повољне услове за организован рад. У прилог томе ишло
је оснивање Групе за процесну технику на београдском Машинском
факултету (школске 1959/60. године), са које су у седамдесетим годи
нама изашли бројни „процесари“.
Др Мартин Богнер, са тог факултета, окупља колеге и оснива Сек
цију за процесну технику 7. фебруара 1984. На оснивачкој скупшти
ни изабран је Управни одбор од 10 чланова:

Друштво за
процесну
технику
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1) Мартин Богнер, Машински факултет, Београд,
2) Ђуро Ђаковић, „Прва искра“, Барич,
3) Бранислав Јаћимовић, Машински факултет, Београд,
4) Милутин Николић, „Термовент“, Београд,
5) Стево Боројевић, РЕИК „Колубара“, Вреоци,
6) Слободан Васић, „Минел“ Инжењеринг, Београд,
7) Илија Ковачевић, „Гоша ИМО“, Београд,
8) Милутин Живковић, „Прва петолетка“, Трстеник,
9) Бранислав Радовановић, „Зорка“, Шабац,
10)	Србислав Зечевић, „Енергопројект“ – Процесни
инжењеринг, Београд.
За председника је изабран М. Богнер, а за секретара Ђуро Ђаковић.
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Следе састанци, предавања и дискусије о могућностима организа
ције скупова и издавања литературе из процесне технике. М. Богнер
успоставља везу са „Грађевинском књигом“, у којој оснива Библио
теку „Процесна техника“, и у сарадњи са том кућом, а касније са „На
учном књигом“, у коју је библиотека прешла, уређује издања из об
ласти процесне технике и фундаменталних дисциплина примењи
ваних у процесној техници. Та библиотека је свој пут завршила у
СМЕИТС‑у, у којој је штампано неколико наслова – до укупно 23
издања у тој библиотеци, са једнообразним корицама и логотипом
струке на њима.
Предузимљиви председник Секције крајем 1984. покреће иниција
тиву за издавање часописа као гласила струке и Секције процесне
технике. Сложене и бројне процедуре и послове које захтева почетак
издавања стручног часописа Управни одбор Секције завршава за
најкраће могуће време, да би часопис, под називом „Процесна тех
ника“, изашао – и то у два броја – већ у другој половини 1985. О овом
часопису има више више речи у поглављу „Издавачка делатност и
електронски медији у СМЕИТС‑у“ у овој књизи.
У програму рада Секције разрађује се и идеја о редовном одржавању
скупа који би, као што то ради Друштво за КГХ, организујући свако
годишње семинаре из те области, пратио развој и достигнућа у стру
ци, окупљајући не само угледна имена из привреде, просвете и ин

ституција науке и технике, него и фирме и предузећа који би пре
ко својих представника, али и путем експоната на изложби која пра
ти стручни скуп – упознавали учеснике скупа и стручну јавност са
оним што они раде и шта производе. Са добро осмишљеним про
грамом, Секција заказује Трећи стручни скуп о опреми у процесној
индустрији 1988, чији успех отвара пут ка Четвртом скупу две годи
не касније, 1990. Од тада се скуп одржавао сваке године, а 1994. про
менио назив у конгрес о процесној индустрији – Процесинг.
Конгрес, који је редовно пратила изложба опреме и достигнућа, осим
у Београду, одржан је и у Нишу, Зрењанину, Суботици. На скупови
ма у свим тим местима предузећа процесне индустрије била су нај
више заступљена, па су презентације актуелног стања у домаћој ин
дустрији чиниле редовни део програма рада скупа. Сва та дешавања
и мноштво информација налазили су место и у часопису „Процес
на технника“, који је био у најбољој могућој спрези са овим скупом,
пратећи његово редовно одржавање и објављујући радове писане за
скуп у интегралном облику.
О квалитету програма Процесинга, изложби која га је пратила, оба
вештавању најширег круга заинтересованих за припреме и програме
одржавања, бринули су не само организациони одбори конгреса, већ
и Управни одбор Секције и Редакциони одбор „Процесне технике“.
Захваљујући бризи свих њих, Процесинг је постао и потреба и нави
ка многих процесара.
Успешан рад Секције и Редакционог одбора часописа је нагло пре
кинут 2004. године, након одржавања 18. по реду Процесинга и ис
тека 20. године излажења часописа. Разлози прекида лежали су у ве
ликим разликама у погледима Управног одбора Савеза и председни
ка Секције и главог уредника часописа на начин даљег рада Секције
и редакције часописа.
Настала је једногодишња пауза, у којој је Управни одбор Савеза при
премао наставак рада Секције са колегама који су били спремни да
одрже традицију окупљања стручњака на Процесингу, а онда и да,
по могућности, оживе „Процесну технику“.
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На Конференцији Секције, одржаној у пролеће 2006, изабран је нови
Управни одбор, у који су ушли:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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Зоран Петровић, ИНГЕКО, Крушевац,
Слободан Мацедонић, „Линде гас Србија“, Бечеј,
Александар Станковић, SAGAX, Београд,
Зоран Јањушевић, ИТНМС, Београд,
Александар Енбулајев, „Беогас – Aquaterm“, Београд,
Александар Дедић, Шумарски факултет, Београд,
Слободан Стошић, МИП – Процесна опрема, Ћуприја
Србислав Генић, Машински фокултет, Београд,
Александар Петровић, Машински факултет, Београд,
Дејан Врачар, Завод за заваривање, Београд,
Илија Ковачевић, „Про‑Инг“.

За предссдника Секције изабран је Илија Ковачевић, члан Секције
са дугогодишњим стажом. Као свом најважнијем задатку, Управни
одбор се посветио Процесингу, свестрано анализирајући ефекте 18
претходно одржаних скупова. Организациони одбор 19. Процесин
га, у који су ушла нова лица, одлучио се за неке – за праксу у при
преми СМЕИТС‑ових скупова – крупне промене и новине. Одбор је
прво одустао од штампања зборника радова, одлучивши се за ком
пакт диск на коме су сви радови у целини, а за штампање само ре
зимеа радова, на српском и енглеском, у свесци у којој су сви остали
подаци о скупу: програм, састав свих одбора, списак спонзора, огла
си и др.
У програму рада скупа новост је била и свакодневно – током троднев
ног рада – информисање о свему што се на скупу догађа, излаже, од
лучује итд., путем Интернета, а ти дневни билтени су слати на стоти
не електронских адреса чланова Секције, СМЕИТС‑а и других заин
тересованих за ову стручну област.
Деветнаести конгрес о процесној индустрији – Процесинг 2006, од
ржан је у Сава центру, са великим успехом. Педесет осам радова у
програму и сто двадесет учесника гарантовали су новом Управном
одбору да је на добром путу, па је одлучено да се и Двадесети кон
грес, у јуну 2007. године, одржи по концепту попут претходног Про

цесинга, опет у Сава центру. И на том конгресу је изложено близу 60
радова, према измењеним тематским областима, које су остале до да
нас основни елементи програма: Техничка регулатива и систем ква
литета; Процесне технологије; Пројектовање, изградња, експлоата
ција и одржавање процесних постројења; Конструисање, израда, ис
питивање и монтажа пороцесне опреме; Инжењерство животне сре
дине и одрживи развој, заштита животне и радне средине, рацио
нално коришћење енергије и обновљиви извори енергије; Основне
операције, апарати и машине у процесној индустрији.
На Конгресу је учињен први корак ка остварењу иницијативе о уд
руживању скупова сличне тематике. У сарадњи са Друштвом за уна
пређивање заваривања у Србији (ДУСЗ) и Српским друштвом за ис
питивање без разарања (СДИБР), осмишљен је и реализован део те
матске области – конструисања, израде, испитивања и монтаже про
цесне опреме – у делу заваривања и испитивања без разарања.
На Конгресу први пут учествује и ФОНДИНГ – Фонд за развој про
цесног инжењерства и заштите животне средине, који је установио
плакету и новчану награду за најбољи дипломски рад оцењен од стра
не професора Машинског факултета – Катедре за процесну технику.
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Учесници 21.
Процесина, 25.
савеовања
„Заваривање ‘08“ и
25. савеовања „ИБР
‘08“, у Субоици,
2008. оине

У Суботици су 2008. године, СМЕИТС, ДУСЗ и СДИБР одржали за
једнички организоване своје традиционалне скупове, чиме су оства
рили намеру све три организације;
– да обједињено разматрају комплементарну проблематику;
– да на једном месту, у исто време и са једном котизацијом стручња
ци једног предузећа учествују на три респектабилна научно‑струч
на скупа;
– да програме допуне тематским областима које омогућавају учес
ницима да следе логичан пут једног производа: од пројекта – из
раде – заваривања – испитивања – пуштања у рад – одржавања до
поправки итд.;
– да радови који се припремају за скуп имају тематику из свако
дневног инжењерског рада, што учесницима може помоћи у ре
шавању њихових конкретних проблема у пракси; итд.
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Три стотине педесет учесника и сто тринаест објављених радова на
том скупу, потврдили су оправданост ове оригиналне идеје о уд
руживању скупова у један. У 2009. Процесинг је одржан без „Зава
ривања“ и „ИБР“‑а, јер су ти скупови бијенални, али су 2010. били
опет заједно, на планини Тари. И у 2011. Процесинг понавља успехе
претходних конгреса.
У складу са новим Статутом СМЕИТС‑а и новим Правилником о
раду стручних друштава СМЕИТС‑а, Секција на својој Конферен
цији у 2010. години мења назив у Друштво за процесну технику,
који тој организацији, са репутацијом стеченом студиозним и вред
ним радом, свакако, више одговара. Конференција је за председни
ка Друштва изабрала проф. др Србислава Генића, са Машинског фа
култета у Београду, а у Управни одбор су ушли: Александар Станко
вић, („Sagax“, Београд), Бранко Живановић (НИС, Рафинерија на
фте, Панчево), Војин Грковић (ФТН, Нови Сад), Горан Богићевић
(ЈКП „Београдске електране“, Београд), Градимир Илић (Машинс
ки факултет, Ниш), Дарко Јовановић (SGS, Београд), Зоран Николић
(„Messer Техногас“, Београд), Зоран Попов („Линде гас Србија“, Бе
чеј), Мирослав Станојевић (Машински факултет, Београд) и Радоје
Раковић („Pro-Ing“, Београд).

Осим рада на припреми и редовном одржавању Процесинга, Дру
штво се бави и другим актуелним питањима развоја струке. Фор
мирана је комисија за израду „Правилника о техничким прописи
ма за пуњење, транспорт, складиштење и дистрибуцију боца са тех
ничким гасовима“, који је као предлог тог акта изложила учесници
ма 21. конгреса у Суботици, када је основна верзија измењена према
добијеним сугестијама. Тако измењен и допуњен Правилник је био
предмет расправе на округлом столу. На округлом столу била је и
тема о стању акредитације у Србији.
Жеља да се, према реалним могућностима, дође до гласила струке
које би попунило празнину насталу престанком излажења „Процес
не технике“, остварена је 2009. појавом електронског издања часо
писа под старира називом – „Процесна техника“. На остварењу тога
подухвата Управни одбор Друштва је радио од 2008, разматрајући, у
широком кругу колега, идеју о електронској верзији часописа, чији
су трошкови неупоредиво мањи од штампаног издања, а радијус де
ловања знатно већи од издања на хартији.
Часопис, чији је главни уредник проф. др Србислав Генић, појавио
се у 2009. години и наишао на леп пријем. У поглављу ове књиге о
издавачкој делатности и електронским медијима у СМЕИТС‑у има о
том часопису више информација.
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Друштво за
аутоматизацију
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Четири и по деценије трају активности СМЕИТС‑а на развоју и унап
ређивању проблематике истраживања, пројектовања, израде, испи
тивања, примене и одржавања електро‑хидропнеуматичких систе
ма аутоматског управљања, односно хидропнеуматичке аутоматике,
као и на уздизању стручног нивоа. Сама чињеница да се одређена
стручна активност континуално одвија пуних четрдесет пет година,
уз стални успон квантитета, квалитета и стручног нивоа, како струч
них радова, тако и учесника научно‑стручних скупова, најбоље по
казује колико је ова активност била и остала корисна и оправдана.
ОД ПРВОГ СЕМИНАРА ДО ХИПНЕФ‑а. Полазећи од чињенице
да се шездесетих година у свету отпочело са брзим развојем и при
меном хидропнеуматичке аутоматике, то су и неке радне организа
ције, истраживачко‑развојни институти и факултети у нашој земљи
уочили значај ове нове области и потенцијалне потребе и могућнос
ти њене примене у доменима машинске технике. Отуда је спонта
но потекла иницијатива да СМЕИТС приступи организовању струч
них семинара из ове проблематике, па је априла 1966. године одржан
први семинар на тему „Мала аутоматизација“, а новембра исте годи
не семинар на тему „Пнеуматика у малој аутоматизацији“. Наредне
три године (1967–1969) СМЕИТС је, у сарадњи са неколико радних
организација, организовао шест семинара о проблематици приме
не хидрауличких уређаја, инсталација и система, затим хидраулич
ких преноса снаге, као и пнеуматичких система управљања машина
ма и процесима.
Треба нагласити да је одржавање првих семинара у периоду од 1966.
до 1969. године текло на иницијативу појединих радних организа

ција, које су на машинама из свог производног програма почеле са
применом појачивача снаге и средстава аутоматизације, тако да се
осећала потреба да се ближе упознају са најновијим достигнућима из
ове области у свету и потребама и могућностима производње и при
мене у нашим условима.
Излазећи у сусрет захтевима привреде, на Машинском факултету
у Београду је, у оквиру новоформиране Катедре за аутоматско уп
рављање, уведен предмет Хидрауличке и пнеуматичке компоненте и
системи аутоматског управљања. Међутим, прилив младих машинс
ких инжењера који су на факултету овладали основним знањима из
теорије аутоматског управљања и хидропнеуматичких сервосисте
ма, могао се очекивати тек после неколико година, па је из тог разло
га 1969. године СМЕИТС оформио Секцију за аутоматизацију од де
вет најеминентнијих стручњака из тадашње Југославије. Били су то:
– др Миливоје Секулић, дипл. инж., Машински факултет, Београд,
– Душан Николић, дипл. инж., Институт „Михајло Пупин“, Бео
град,
– др Тугомир Шурина, дипл. инж., Факултет стројарства и бродо
градње, Загреб,
– мр Антун Стушек, дипл. инж., Стојнишки факултет, Љубљана,
– др Петар Кесић, дипл. инж., Енергоинвест – Ирца, Сарајево,
– Бранислав Павловић, дипл. инж., „Прва петолетка“ – Инжење
ринг, Трстеник,
– Владимир Зрнић, дипл. инж., „Прва петолетка“, Трстеник,
– др Паја Цинер, дипл. инж., ВТИ, Београд,
– др Абдули Рамиз, дипл. инж., Висока војна техничка академија,
Загреб.
За првог председника Секције изабран је проф. др Миливоје Секу
лић, који је у то време на Машинском факултету у Београду преда
вао новоуведени предмет Хидрауличке и пнеуматичке компоненте и
системи аутоматског управљања.
Циљ и основни задатак ове секције био је да се што већи број ин
жењера запослених у машинској индустрији, истраживачко‑развој
ним институтима и другим радним организацијама, кроз одржавање
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стручних скупова, упозна са најновијим достигнућима у свету из об
ласти хидропнеуматичке аутоматике и са актуелним проблемима и
тенденцијама даљег развоја и примене аутоматизације у процеси
ма добијања, трансформисања, преноса и коришћења енергије, ма
теријала и информација у повећању продуктивности рада. Све је то
требало да резултира у подизању нивоа стручног знања кадрова из
ове проблематике.
Секција за аутоматизацију СМЕИТС‑а је тада проценила да су са
зрели услови за прерастање дотадашњих стихијски иницираних се
минара у плански организоване стручне скупове, па се приступило
систематским припремама њиховог одржавања уз истовремено на
стављање одржавања још неколико семинара, како се са таквом ак
тивношћу не би нагло прекинуло.
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Тако новоформирана Секција за аутоматизацију СМЕИТС‑а је већ
током маја 1970. године организовала стручни скуп о хидрауличким
и пнеуматичким системима управљања и преносиоцима снаге. Та
кође је 1974. године одржан семинар о индустријској пнеуматици са
примерима примене у области прераде дрвета, а 1975. године посе
бан семинар о флуидичким компонентама и системима.
С обзиром да хидраулички, пнеуматички и флуидички системи ула
зе у састав модерних система аутоматског управљања који заједнич
ки користе и основни теоријски апарат, Секција за аутоматизацију
СМЕИТС‑а је 1976. године организовала заједнички стручни скуп
из следеће три области: Хидраулике + Пнеуматике + Флудике =
ХИПНЕФ, тако да се од тада па све до данас ови стручни скупови ре
довно одржавају под истим називом ХИПНЕФ, уз дописивање го
дине у којој се одржавају. Последњи, 32. по реду одржан је 2009, у
Врњачкој Бањи, у којој је овај скуп одржан више пута.
ХИПНЕФ – ОСНОВНА АКТИВНОСТ СЕКЦИЈЕ. За првих осам
семинара одржаних и периоду од 1966. до 1975. године може се рећи
да су садржајем радова имали претежно информативни карактер,
док се за стручне скупоне ХИПНЕФ, када је Секција за аутоматиза
цију преузела организовање и усмеравање рада скупова, може кон

статовати виши ниво теоријских радова у којима се третира про
блематика прорачуна, конструисања и испитивања хидрауличких
и пнеуматичких система и њихових компонената, као и продубљи
вање и истраживање нових решења и метода рада. Преласком са се
минара на стручне скупове, значајно је подигнут стручни ниво радо
ва и повећан број учесника.
Први и други стручни скуп, одржани 1970. и 1972. гоидне, били су
посвећени проблематици пројектовања и примене хидрауличких и
електрохидрауличких сервосистема, док је трећи стручни скуп 1974.
године одржан на тему „Хидраулички и пнеуматички системи уп
рављања и преносиоци снаге“ и на њему је, поред домаћих, било и
пет аутора радова из иностранства.
Први стручни скуп под називом ХИПНЕФ одржан је 1976. године,
на коме су била укупно 54 рада, од чега 23 рада из области електро
хидрауличких система аутоматског управљања, 23 рада из пнеумати
ке и пнеуматичких система у 8 радова из флуидике; 48 аутора радова
је било из тадашње Југославије, а 11 из иностранства.

123

Оварање ХИПНЕФ‑а 2006,
у хоелу „Бреза“ у Врњачкој
Бањи, маја 2006.

Секција за аутоматизацију СМЕИТС‑а је до 1980. знатно проширена
младим стручним кадровима, а по истеку двоструког председничког
мандата проф. др Миливоја Секулића, за новог председника Секције
1978. године изабран је проф. др Драгутин Кнежевић, који је наста
вио са успешним организовањем рада Секције све до 2001. године
када је за новог председника Секције изабран др Миодраг Стојиљко
вић, професор Машинског факултета у Нишу.
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У годинама после ХИПНЕФ‑а ‘90, дошло је до распада СФРЈ и фор
мирања СР Југославије, у чији су састав ушле само Република Ср
бија и Република Црна Гора, па је тек после три године одржан
ХИПНЕФ ‘93, на којем је поднето укупно 26 реферата – 4 општег ка
рактера, који су се односили на неколико области, 5 из хидраули
ке, 8 из пнеуматике, 2 из индустријске роботике и 7 из електронике
и аутоматике. Тај скуп је одразио сву драматичност промена које су
се десиле због распада земље, деловања разарајућих међународних
санкција, појаве хиперинфлације и рата који се водио у нашем ок
ружењу. Истовремено, на ХИПНЕФ‑у ‘93 испољена је одлучност да
се са овим научно‑стручним скуповима настави, без обзира на ново
насталу ситуацију.
Након 1993. одржани су ХИПНЕФ 1996. у Врњачкој Бањи, ХИПНЕФ
1998. и 2000. у Београду, а 2000, 2002, 2004, 2006. и 2009. скуп је поно
во одржан у хотелу „Бреза“ у Врњачкој Бањи.
Између 2001. и 2004. Управни одбор Секције је сарадњом са редак
цијом „Процесне технике“ и увођењем подлиска под називом „Ау
томатизација“ у том часопису, настојао да припреми услове за из
давање посебног часописа под тим именом. Нажалост, осим више
вредних радова и корисних информација у подлиску, даље се није
отишло, пре свега из финансијских разлога.
Да би могла радити у складу са новим статутом СМЕИТС‑а и Пра
вилником о раду стручних друштава СМЕИТС‑а, Секција је морала
променити свој статус, да би убудуће деловала као Друштво за ауто
матизацију.

Оснивање Друштва је обављено 4. октобра 2011, када је изабран и
нови Управни одбор Друштва, са четворогодишњим мандатом. За
председника је изабран Вучета Мандић, за потпредседника Јован Јо
вић, а за чланове: Љубомир Јацић, Драгољуб Вујић, Бранислав Ми
лојевић, Александар Мишић, Андреј Шкорц, Милош Арсенијевић,
Бранимир Киковић, Бранислава Радисављевић и Петар Димитрије
вић.
Резултати четрдесетпетогодишњег рада и углед стечен пре свега ви
соким страндардом квалитета 32 стручна скупа о хидропнеуматичкој
аутоматици, представљају гаранцију за успешан наставак активнос
ти у управо формираном Друштву за аутоматизацију СМЕИТС‑а.
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Друштво за
обновљиве
изворе
електричне
енергије
(ДОИЕЕ)
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Развојем нових технологија, следећи превасходно економске инте
ресе, човек је дошао до нивоа врло високих техничких могућности,
нажалост обично занемарујући или стављајући у други план нару
шавање природних процеса и ресурса које је затекао на почетку ин
тензивног развоја.
Једна од основних особина цивилизацијског напретка јесте кон
стантна потреба за све већим количинама енергије, без које, са гле
дишта данашњих домета, нема ни даљег развоја. Посебно важан еле
мент нашег просперитета је производња електричне енергије, као
најпрактичнијег облика енергије којим савремени свет располаже.
Све јасније увиђање важности рационалног и одрживог коришћења
природних ресурса, а пре свега извора енергије, довело је последњих
деценија до изузетних напора да се питање заштите животне среди
не стави, ако не испред, онда бар у раван, са питањима економског
просперитета. Вишегодишња пракса оваквог приступа показала је да
ова два аспекта, екологија и економија, не морају увек бити у суп
ротности, већ да, напротив, могу бити генератор даљег просперите
та целог човечанства.
Осећајући потребу да се у нашем друштву, првенствено у његовим
елитним круговима, међу инжењерима и техничарима, изгради
платформа која ће представљати чврст ослонац развоја и популари
зације производње електричне енергије на еколошким принципима,
група стручњака основала је јуна 2010. Друштво за обновљиве изво
ре електричне енергије (ДОИЕЕ).
Циљеви и резултати рада. ДОИЕЕ функционише као део
СМЕИТС‑а и од свог оснивања ради на популарисању, ширењу и

унапређењу производње електричне енергије из обновљивих извора
енергије за добробит садашњих и будућих генерација Србије.
Основне активности Друштва усмерене су на то да:
– окупља љубитеље и потенцијалне кориснике ОИЕЕ спремне да ос
тварују циљеве и задатке Друштва;
– информише чланство и ширу јавност о напретку који се оства
рује на подручју развоја ОИЕЕ и енергетским и еколошким пред
ностима које ови извори енергије имају над другим изворима елек
тричне енергије;
– обезбеђује правну и техничку подршку за коришћење острвских и
мрежом повезаних система ОИЕЕ;
– пружа стручну и организациону помоћ у области ОИЕЕ;
– популарише ОИЕЕ, прати њихов развој у свету и код нас и указује
на њихове непосредне предности и недостатке;
– омогућује да чланство Друштва стечено знање проширује према
могућностима и наклоностима, и да га пренесе на друге;
– помаже и подстиче чланство на стваралаштво и самоградњу раз
личитих врста ОИЕЕ;
– сарађује са сродним и другим организацијама у земљи и свету.
Радом Друштва управља Управни одбор ДОИЕЕ који бира Конфе
ренција Друштва. Чини га десет чланова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

проф. др Мила Пуцар
проф. др Снежана Петровић
проф. др Милорад Бојић
проф. др Зоран Стевић
др Зоран Николић
Растислав Крагић
Жељко Ђуришић
Жарко Шеваљевић
проф. др Зоран Стојиљковић
Томислав Перуничић

Председник Друштва је др Зоран Николић.
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На првој седници Управног одбора, јуна 2010. утврђен је план рада
за 2010. годину. У циљу популарисања рада ДОИЕЕ, планирано је
одржавање предавања о ОИЕЕ, писање и објављивање радова о
ОИЕЕ, организовање стручног скупа на тему ОИЕЕ, укључивање
нових чланова и медијска популаризација. На седници у септемб
ру 2010. разматран је наставак популаризације рада ДОИЕЕ првенс
твено имајући у виду предавања у просторијама Дома инжењера и
техничара Србије. За октобар су планирана предавања ради инфор
мисања о раду ДОИЕЕ, затим припреме конгреса о обновљивим из
ворима у 2011. години као и организација рада на пројекту „Едука
ција становништва Републике Србије о могућностима унапређења
заштите животне средине кроз примену нових технологија“.
И на следећим седницама Управног одбора разматране су припре
ме за реализацију пројеката и едукације становништва, а посебно за
Конференцију о обновљивим изворима електричне енергије као и
за четврто предавање из циклуса популаризације рада ДОИЕЕ под
називом „Когенерација са постројењем МЕРА – решење за смеће и
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Прва конференција о
обновљивим изворима
енерије, оржана
15. и 16. сеембра 2011,
у оранизацији ДОИЕЕ

енергетске проблеме“. Договорен је почетак рада на прављењу бес
платних мини пројеката коришћења ОИЕЕ разних врста а за инди
видуалне и локалне потребе.
Одржана су и следећа предавања: прво предавање одржао је Расти
слав Крагић, 6. октобра 2010. године, под називом „Потенцијали за
производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије у
Србији“.
Друго предавање одржао је Жељко Ђуришић 16. новембра 2010. го
дине – „Услови интеграције перспективних вјетроелектрана у јуж
нобанатском региону у ЕЕС Србије“.
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Фоо-изложба о називом
„Рањена земља – рањено
срце“, коју је ДОИЕЕ
риреио на 41. конресу
о КГХ, ецембра 2010.
оине. Фоорафијама
су рораћени еколошки
роблеми, озиивна
решења у урбаној среини и
ехнолошки нареак
у очувању човекове околине
у Србији

Треће предавање одржала је Снежана Петровић 23. децембра 2010.
године: „Одређивање хидропотенцијала МХЕ са освртом на Јабла
нички округ укључујући еколошки аспект“, а четврто предавање је 16.
марта 2011. године одржао Драгољуб Дабић под насловом: „Биогори
ва и отпад – једно од решења еколошких и енергетских проблема“.

Пројекат „Едукација становништва Републике Србије о могућности
ма унапређења заштите животне средине кроз примену нових тех
нологија“ делимично је финансиран преко Министарства за зашти
ту животне средине. Резултати реализације тога пројекта су следећи:
Направљен је веб‑сајт. Линк: http://www.smeits.rs/?list=7. Одржано је
21 предавање. Изложено је 5 радова на научно‑стручним скуповима.
Реализовано је 7 медијских наступа (7 наступа на телевизији, 2 на
ступа на радију, написана су 2 чланка у штампаним медијима). Одр
жане су две конференције за штампу и постављене две фото‑излож
бе. Издата је књига групе аутора „Техника и технологија у заштити
животне средине“.
ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕЛЕК
ТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (ОИЕЕ) одржана је 15. и 16. септембра у
Београду. Изложена су 22 рада, штампана у зборнику радова. Основ
ни циљеви конференције били су:
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– промовисање истраживања развоја и коришћења ОИЕЕ у нашој
земљи и ван ње;
– унапређење поступака за коришћење ОИЕЕ као основних или до
пунских извора електричне енергије;
– информисање и образовање јавности у домену ОИЕЕ;
– промовисање локалних и глобалних интереса у примени ОИЕЕ;
– промовисање енергетске ефикасности у коришћењу електрич
них потрошача као средства за смањивање потрошње електрич
не енергије;
– афирмација ОИЕЕ као одрживих извора електричне енергије у
Републици Србији.
Конференција, одржана под покровитељством ЕПС-а, имала је пре
ко 50 учесника.

Изавачка
еланос
и елекронски
меији у
СМЕИТС‑у

Већ од оснивања Друштва, примена одредаба његових Правила (ста
тута) које су се односиле на редовно обавештавање чланства о раду
органа и секција, друштава и подружница, о њиховим плановима
и резултатима рада и о свему што се у организацији догађало – ос
лањала се пре свега на писану реч као значајно средство за рад орга
низације. Поред редовне и обимне преписке између централе и свих
делова организације, која је постајала незаменљива у раду Друштва,
потреба за штампањем посебних, пригодних публикација, као што
су билтени, годишњаци, зборници, а онда и издања посвећена од
ређеним стручним питањима и дисциплинама – постала је неопхо
дан начин повезивања чланова са организацијом.
БИЛТЕН. Нагло повећање броја чланова Друштва крајем 1951. и кас
није у 1950‑им и 1960‑им, који је варирао између 2500 и 3500, и вели
ки број основаних подружница у скоро свим већим местима Србије
– захтевали су неки вид гласила организације којим би се о дина
мичном раду Друштва могао детаљно обавестити сваки његов члан.
Жеља да се та потреба оствари издавањем билтена, остварена је на
жалост тек почетком 1954. када излази први број Билтена Друштва,
у 3000 примерака. Иако је део средстава за штампање обезбеђен при
ходом од огласа штампаних на крају текста, потребан фонд за редов
но издавање такве публикације није могао бити обезбеђен од огласа,
па је други број Билтена изашао годину дана касније. После једного
дишње паузе, трећи број је штампан 1957, а онда по један број у 1958,
1959, 1980, 1984. и 1985. У сваком броју је било за чланство вред
них информација и аката које би они тешко упознали да нису били
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штампани (закључци форума, статути, правилници, спискови чла
нова, програми рада стручних секција и подружница, вести и др.).
ГОДИШЊАЦИ. Иако су издавани поводом одржавања скупшти
на Друштва, односно Савеза, годишњаци су својим допуњеним са
држајем представљали значајан извор података и информација и ко
ристан приручник у друштвеном раду. Као засебне свеске, штампа
ни у просечном тиражу од 800 примерака, изашли су годишњаци по
водом III годишње скупштине (1953), IV (1954), V (1955), VI (1956),
VII (1957), VIII (1958), X (1965), па после дуже паузе, поводом XVIII
(2003) и XX скупштине (2009). За скупштине за које нису штампани
годишњаци, умножавани су скупштински материјали намењени де
легатима у којима су детаљно образложена сва питања из дневног
реда скупштине.
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Када се ови билтени и годишњаци прочитавају данас, утисак о вре
менском распону од 6 деценија је веома снажан, али као да се циље
ви, програми и слабости организације у основи нису битно проме
нили; проблеми, оскудице, дилеме и мотивације чланова су исти
или слични свих ових година – без обзира на крупне промене које је
земља доживљавала последњих 60 година.
ЧАСОПИС „КГХ“. Друштво за КГХ, које је основано октобра 1970.
на семинару о системима климатизације високог притиска, у Београ
ду, на Једанаестој скупштини СМЕИТС‑а, фебруара 1971, примље
но је у Савез и одобрен му је рад у саставу Савеза као стручном Дру
штву без својства правног лица. Оно је имало право да користи про
сторије и стручну службу Савеза, попут других стручних секција, па
је одмах после оснивања одредило амбициозан програм рада.
На једном од састанака Управног одбора Друштва, члан Одбо
ра, Стеван Шамшаловић, предложио је издавање стручног часопи
са посвећеног техници грејања, хлађења и климатизације, изража
вајући спремност да се заузме у фабрици у којој је био запослен –
„Југостроју“ – да Фабрика додели потребна средства за почетак из
давања. Предлог је прихваћен и већ у пролеће 1972, уз помоћ „Енер

гоинвеста“ – ФРУ „Раковица“, ФКРУ „Југострој“ и Инжењеринга за
расхладна постројења, уклоњена је једина препрека на путу ка из
давању првог часописа у овој струци на српском језику у Југосла
вији. Управни одбор Савеза је прихватио предлог Управног одбора
Друштва за издавање часописа названог „КГХ“ – скраћеницом нази
ва три основне дисциплине којима ће се часопис бавити – климати
зацијом, грејањем и хлађењем.
Одлучено је да часопис излази тромесечно, да се дистрибуира у целој
Југославији, да се прихвати предложени састав Редакционог одбора,
да главни и одговорни уредник буде инж. Милорад Урошевић, про
фесор Машинског факултета у Београду, као и да се на бази прорачу
на трошкова за 4 броја годишње, одмах пошаље позив на претплату,
а посебан позив предузећима у свим републикама, која могу бити за
интересована за сарадњу или рекламирање у часопису, да учествују
у издавању часописа.
Иако је часопис покренут као орган Друштва за КГХ Србије, у првом
Редакционом одбору су били представници струке из Србије, Маке
доније, Босне и Херцеговине, Словеније и Хрватске. Поред главног
уредника Урошевића, часопис је имао и уредника Стевана Шамша
ловића, заговорника идеје о потреби постојања стручног гласила
које се темељно бави свим аспектима ове комплексне стручне дис
циплине. Први Редакциони одбор је имао следећи састав:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

проф. др Благоје Андреевски, дипл. инж., Скопље,
проф. др Бранислав Ђаковић, дипл. инж., Београд,
Александар Ђорђевић, дипл. инж., Београд,
мр Станимир Лазић, дипл. инж., Нови Сад,
Драго Момчиновић, дипл. инж., Сарајево,
Слободан Нинић, дипл. инж., Београд,
Петер Новак, дипл. инж., Љубљана,
мр Бранко Раос, дипл. инж., Загреб,
Александар Стефановић, дипл. инж., Београд,
др Бранислав Тодоровић, дипл. инж., Београд,
Ладислав Вичек, дипл. инж., Суботица,
проф. Сава Вујић, дипл. инж., Београд.
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На 1300 послатих позива на претплату и сарадњу, до јесени 1972.
позитивно је одговорило преко 300 појединаца и неколико преду
зећа која су изразила жељу да буду суиздавачи, са одређеним нов
чаним доприносом. Тираж првог броја био је 1300 примерака, од
којих је већи број свезака послужио као угледни примерак уз позив
на претплату и сарадњу.
У новембру 2011. часопис навршава 40. годину редовног излажења.
Током четири деценије, часопис је само једном изашао као двоброј:
у време бомбардовања НАТО‑а, у пролеће 1999. штампарија је пре
кинула рад, па су зато пролећни и јесењи бројеви (2 и 3) морали бити
спојени у двоброј. Све време је часопис изразио на време, 4 пута го
дишње, не мењајући своју програмску оријентацију, сем формално,
у обиму свезака и графичкој опреми, која се из године у годину по
бољшавала. Деценијама се неговала усвојена физиономија свезака
и поштовао основни концепт праћења рапидног развоја техника и
технологија у грејању, климатизацији и нарочито хлађењу.
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Климатизација и хлађење су – судећи по садржајима нашег али и
светских часописа из ове области – у последњој трећини 20. века до
живљавали глобалне успоне и радикалне промене које су биле при
мерено и правовремено праћене у овом гласилу. Са својим сталним
рубрикама, попут: Научимо – подсетимо се; Стандарди у КГХ; Пре
поручујемо вашој пажњи; 90 дана КГХ; Нови производи; Одабра
на резимеа чланака из страних часописа; Новости из фирми суиз
давача „КГХ“; Из историје КГХ – и др., сваки број је уз 5–7 одабра
них тематских чланака домаћих и страних аутора, представљао мо
заик веродостојних чињеница о динамичном развоју ових дисцип
лина у свету и код нас.
Временом су и многе фирме које производе опрему, дистрибуирају
производе или заступају компаније у области КГХ на међународ
ном плану, увиделе вредност ове публикације, па су у својству су
издавача односно оглашивача преузеле странице часописа за ин
формисање читалаца не само о својим производима или делатнос
тима, него и о глобалним трендовима и достигнућима струке у епо
хи борбе за здраву средину, одрживи развој и рационалну потро

шњу све оскуднијих извора
енергије.
У току 4 деценије излажења,
најдужи стаж у својству
главног и одговорног уред
ника стекао је проф. Бранис
лав Тодоровић, који је на
тој дужности наследио сво
га професора Урошевића и
на којој је остао све до данас.
У том дугом периоду, само
3 године је на тој дужнос
ти био С. Шамшаловић, док
је Б. Тодоровић деведесетих
година боравио у САД.
Као озбиљна и стручно про
филисана едиција, „КГХ“ је
1975. покренуо Библиоте
ку посебних издања „Ваде
мекум“, у којој су излазили
приручници, монографије
и студије из области термо
технике. Библиотека је до
живела близу 20 наслова,
веома популарних издања
у великим тиражима, међу
којима је и петојезични реч
ник из КГХ, који је имао два
издања. Савез инжењера и техничара Србије је ову Библиотеку на
градио Повељом најбоље публикације 1995. године.
Не треба заборавити да је 1979. Редакциони одбор часописа ина
угурисао додељивање признања за заслуге у струци КГХ у облику
данас добро познате Плакете „КГХ“, која се сваке године додељује
најзаслужнијим посленицима струке КГХ.
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Часоис „КГХ“
овезан о оинама
излажења, о 1972.
о 2011.

Часопис „КГХ“ дочекује јубилеј са великим бројем суиздавача, број
ним претплатницима и читаоцима, у графичкој опреми која га сврс
тава у сам врх периодике у овој области. По свом садржају и презен
тацији материје, високо је рангиран на лествици научно‑стручне пе
риодике.
Поводом 40 година излажења, у посебној брошури је објављен пре
глед свих радова штампаних у часопису као и индекс аутора тих ра
дова. Тај преглед, поред практичне користи и своје меморијалне
вредности представља сведочанство о замашности достигнутих ре
зултата и креативне енергије аутора радова у овом часопису.
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ЧАСОПИС „ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА“. Идеја за покретање часо
писа који би обрађивао специфичне теме везане за област процесне
технике, настала је из тесне сарадње управних одбора секција за КГХ
и за процесну технику и редакције часописа „КГХ“. У ствари, међу
радовима које је редакција „КГХ“ примала од домаћих и страних ау
тора, поред оних који су били тематски и сижејно у складу са карак
тером часописа „КГХ“, стизали су и радови који су били ближи об
ласти процесне технике него КГХ.
Предузимљиви члан Редакције „КГХ“ и председник нове Секције за
процесну технику, формиране 1984, др Мартин Богнер, са Машин
ског факултета у Београду, стаје на чело групе која је решила да ис
користи могућност да, поред „КГХ“, Савез буде издавач и часописа
за струку процесне технике.
Све што подразумева припрему за појаву првог броја, предузето је
без одлагања. Формиран је Редакциони одбор, са М. Богнером као
главним уредником на челу, расписан позив на претплату, личним
залагањем су обезбеђени први суиздавачи – угледна предузећа из
процесне индустрије – ангажовани сарадници – аутори радова и
прва два броја су изашла већ крајем 1985. Штампани су у тиражу од
1000 примерака који су неочекивано брзо дистрибуирани по целој
Југославији. Излазио је 4 пута годишње. Већ у 1986. тираж је повећан
на 1200 примерака, а број суиздавача је растао из броја у број, да би
крајем 1980‑их достигао 40.

За све време двадесетогодишњег излажења (1985–2004), часопис ни
када није бринуо о радовима за своје рубрике. У Редакцији је увек
било више радова који су чекали свој ред, што је разумљиво с обзи

„Процесна ехника“
о рво о
ослење броја
(1985–2004)

ром на развијеност струке процесне технике и да је то био једини ча
сопис из домена процесне технике у Југославији.
Када је Секција за процесну технику започела са редовним одржа
вањем стручног скупа о опреми у процесној индустрији (први је
одржан 1973, а други 1978), заказивањем 1988. Трећег стручног ску
па о опреми у процесној индустрији, чијим припремама је руково
дио др Богнер, спојени су интереси часописа и тога скупа, који је на
кон 1988. одржаван сваке године, па су радови писани за скуп штам
пани у „Процесној техници“. Тиме је часопис једним својим бројем у
години био зборник радова који је припадао учесницима скупа.
Једно време у 2000‑им у часопису је излазио подлистак „Аутоматиза
ција“, за који су са једним или два рада, учествовали чланови Секције
за аутоматизацију. Тиме је Редакција „Процесне“ пружила директну
подршку колегама аутоматичарима у њиховим плановима и жељама
да имају своје гласило, а да подлистак буде заметак будућег часопи
са. Међутим, Секција за аутоматизацију није искористила пружену
помоћ и одустала је од те сарадње.
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„Процесна техника“ је увела и своје признање за изузетан допринос
процесној техници, које је у виду повеље додељивано сваке године, а
уручивано на скупу о процесној индустрији. Имена добитника тога
признања наведена су у поглављу посвећеном добитницима свих
признања СМЕИТС‑а и његових стручних друштава.
Часопис је последњи пут изашао крајем 2004. године, навршавајући
20. годину редовног излажења, после оставке главног уредника, М.
Богнера и престанка рада Секције за процесну технику. Разлози пре
кида тако успешних активности били су у различитим погледима
Управног одбора Савеза и председника Секције и главног уредника
часописа на начин даљег рада Секције и редакције часописа.
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ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ „ПРОЦЕСНЕ ТЕХНИКЕ“. Почетком
2008, четири године након престанка изласка часописа „Процес
на техника“, идеја инж. Илије Ковачевића, председника обновљене
Секције за процесну технику о покретању нове „Процесне технике“
али у електронском облику, добила је подршку целог Управног од
бора Секције. Уследила је разрада концепције, па је из дугих диску
сија и анализа превладао став да часопис треба да се разликује и од
старе „Процесне“ и од осталих стручних часописа који данас изла
зе. У лето 2008. изабран је главни уредник, проф. др Србислав Генић,
коме је поверено да полазне идеје о новом лику часописа преточи у
пројекат коме ће се приступити.
Тако се дошло до електронског часописа који је доступан широком
читалаштву преко Интернета. Након достављања своје и‑мејл адресе
СМЕИТС‑у, читалац добија аутоматско обавештење о излажењу ча
сописа, као и друге информације од интереса. Након „логовања“, чи
талац је у могућности да приступи часопису преко сајта СМЕИТС‑а,
било да га прочита, или да са сајта скине комплетан број.
Поред нове форме, часопис има и сасвим нов карактер, који се огледа
пре свега у потпуној оријентацији на инжењерске проблеме практич
не природе. У нашој земљи часописи овакве оријентације су ретки,
пре свега због тога што у њима не постоји мешавина научних и струч
них чланака. Идеја Редакције је да часопис не треба да објављује на

учне чланке, јер у свету постоји много искључиво научних часописа,
па зато овај часопис треба да омогући инжењерима да успешно пра
те дешавања и трендове у свом најближем окружењу. Тако је, на при
мер, у првих неколико бројева пажња била посвећена економским
кретањима на светском тржишту везаном за инжењерске послове.
Сталне рубрике у часопису су: Прича са насловне стране – главни
чланак о некој теми од општег значаја; Инжењерска пракса – неко
лико чланака краћег обима; Заштита животне и радне средине; Нове
технологије и технички уређаји; Преглед техничке литературе; Наја
ве и извештаји са конгреса и сајмова; Економски индикатори и др.
Поред 6–8 чланака који обрађују теме из инжењерске праксе, објављују
се и огласи водећих предузећа у области процесне индустрије. Публи
кација је бесплатна, а њен садржај је заштићен. Коришћење објавље
них материјала је дозвољено искључиво уз сагланост аутора.
Први број часописа изашао је у јуну 2009, а неколико месеци касније
и други број. У 2010. су изашла 2 броја, а у 2011. један. Предвиђено је
да часопис излази два пута годишње, у обиму од око 50 страна.
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. Потреба за медијем којим би
се остварио контакт са чланством СМЕИТС‑а без ограничења, ста
лан, трајан и увек доступан, постоји од оснивања организације.
У првом делу ове хронике смо видели колико је препрека било на
путу издавања билтена Друштва односно Савеза и како се – и поред
издавања више бројева – на крају морало одустати од тога посла, ко
лико због недостатка новца, толико због сложене организације изда
вања, уређења, дистрибуције и др. И издавање „ИТ новина“, које су
требало да задовоље потребе за информисањем и комуникацијом са
чланством свих струковних савеза, није било дугог века.
Могућности које су пружили електронски медији биле су попут ос
тварења сна о најприснијем повезивању људи и о најнепосреднијем
слању и преношењу порука и информација сваке врсте.
СМЕИТС није пропустио ту дуго чекану прилику па је већ 2004. го
дине поставио свој први веб‑сајт (smeits.org.yu). Скромно графич
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ко решење и релативно мањи број информација ипак су омогући
ли да Савез својим члановима пружи информације о постојећој из
давачкој делатности, упозна кандидате са условима и начином пола
гања стручних испита и представи своје чланице и њихове годишње
редовне програме и активности. Сајт је био на српском језику и на
мењен само домаћим посетиоцима. Релативно мали број дневних
посета сајту није био последица само његовог скромног изгледа, већ
и мање заинтересованости чланова за ову врсту комуникација. Али
и поред тога сајт је одиграо веома важну пионирску улогу у попула
ризацији и редовном обавештавању чланова о активностима њихо
вих матичних организација и целог СМЕИТС‑а.
Веома брзо затим Савез уводи електронску пошту (smeits@eunet.rs) и
на бржи и ефикаснији начин успоставља контакт са домаћим и стра
ним корисницима и поједностављује и поспешује свој рад. Овај вид
комуникације дошао је нарочито до изражаја у припреми и реализа
цији стручних предавања и конгреса које организује СМЕИТС.
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Интензивна активност Друштва за КГХ наметнула је потребу за из
радом посебног сајта који би пре свега пратио активности везане за
конгрес и изложбу о КГХ, што се остварило уочи 38. конгреса, у ок
тобру 2007. године
Фирма ФИЛТЕР ФРИГО из Београда, као главни покровитељ, пок
ренула је иницијативу и сама финансирала израду овог сајта (www.
kgh‑kongres.org), чије је уређење и одржавање поверено колеги Жи
војину Перишићу. Сајт је званично постављен 14. новембра 2007. го
дине.
Интернет страница kgh‑kongres садржи информације о Друштву
за КГХ, програмима конгреса и корисне информације намењене
првенствено домаћим и страним учесницима конгреса: о актуел
ним темама, о организатору конгреса, о излагачима на пратећој из
ложби опреме и достигнућа, о покровитељу и спонзорима конгреса,
корисне информације о Београду, вести из струке, ретроспективу о
претходним конгресима и линкове организација које су уско повеза
не са активностима Друштва за КГХ. Сајт конгреса обрађиван је на
два језика, српском и енглеском.

Паралелно са сајтом конгреса развијан је и сајт Друштва, www.
kgh‑hvac.org.rs и званично постављен на Интернет 10. марта 2009.
године, регистрован у три домена (.rs; .org.rs и .org). Сајт је намењен
првенствено члановима Друштва, обрађујући актуелне теме и доно
сећи вести. Ова страница садржи информације о раду Друштва за
КГХ, о сарадњи са другим домаћим и међународним организација
ма, о стручним скуповима и публикацијама, обавештава о новим и
постојећим стандардима и прописима, признањима и наградама, о
спонзорима, о часопису „КГХ“ и конгресу и изложби о КГХ, доно
си струковне вести, актуелности, корисне информације и линкове.
У међувремену је УО Друштва за КГХ оформио комисију за сајтове
која усмерава рад на оба сајта.
Ажурирање страница вршено је по потреби – зависно од учестанос
ти пристиглих информација, посебно у периодима пре и после кон
греса, али најмање два пута месечно.
Након активирања сајтова конгреса и Друштва за КГХ, приступило
се редизајнирању сајта СМЕИТС‑а. Сајт Савеза www.smeits.rs (org)
активиран је 2009. године са структуром која је у потпуности покри
вала све активности чланица друштава, секција и подружница.
На сајту су посебно приказиване активности свих друштава и сек
ција кроз посебне странице (вести, предавања, конгреси, контакти),
о издавачкој делатности из области машинства, електротехнике и
литературе за полагање стручних испита, странице са фото‑албумом
о свим догађајима од формирања сајта итд. Први пут је формирана
база података о свим часописима у издању СМЕИТС‑а, штампаним
књигама и предавањима на конгресима.
Приступ овим материјалима имају регистровани посетиоци (само
резимеа) и чланови СМЕИТС‑а (комплетни текстови у pdf форма
ту). База података се свакодневно проширује са тенденцијом да се
комплетира целокупном шездесетогодишњом издавачком делатно
шћу Савеза.
Сајт СМЕИТС‑а се ради двојезично, на српском (ћирилицом и ла
тиницом) и на енглеском језику, тако што се на енглеском дају само
скраћени прикази интересантни иностраним колегама.
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Посећеност свих сајтова креће се у границама од 100 до 180 посетила
ца дневно, што зависи од доба године односно активности друштава.
Највећа посећеност је уочи конгреса о КГХ и одржавања стручних
испита, а најмања у току лета. Посећеност енглеске варијанта сајта је
усмерена ка конгресу о КГХ и константна је у току целе године.
Сви сајтови који се организују у оквиру Савеза међусобно су повеза
ни јединственом базом података.
Електронска пошта се користи у свим активностима у Савезу (при
према и најава предавања, скупова и конгреса, информације о књига
ма и сл.). База података од преко 8.000 и‑мејл адреса омогућује свакод
невно контактирање са свим члановима и пријатељима СМЕИТС‑а.
Поред базе података о адресама појединаца, ту је и адресар свих фир
ми које су током година, на разне начине, сарађивале са Савезом.
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У оквиру Савеза формирана је листа и‑мејл адреса за сва друштва
и администрацију Савеза: СМЕИТС: office@smeits.rs; Друштво за
КГХ: office@kgh‑hvac.rs; Друштво за процесну технику: pt@smeits.rs;
Друштво за обновљиве изворе електричне енергије: doiee@smeits.rs;
Друштво за аутоматизацију: hipnef@smeits.rs.
ИЗДАЊА СМЕИТС‑а ОД 1955. ДО 2011. На следећим странама
побројане су стручне публикације у издању СМЕИТС‑а (осим бил
тена и годишњака). Делимично због велике разноврсности тема и са
држаја тих издања, а више због боље прегледности, редослед наслова
у овом попису је одређен према години изласка књиге из штампе.
У списку издања нису поменути зборници радова са оних скупова
који су под истим називом одржавани редовно сваке или сваке дру
ге године, па их зато помињемо посебно:
– поводом скупова посвећених хидраулици, пнеуматици, аутомати
зацији и ХИПНЕФ‑у, издата су 32 зборника;
– за све редовно одржаване семинаре, а касније конгресе, о КГХ,
штампан је 41 зборник;
– за 6 конгреса о процесној техници – „Процесингу“, одржаних од
2006. до 2011. штампани су зборници резимеа радова, поред ком

пакт дискова са тим редовима у целини. У питању су 19, 20, 21,
22, 23. и 24. конгрес. Радови за већину скупова пре 19. конгреса,
штампани су у часопису „Процесна техника“, који је излазио до
2004. године;
– за стручне скупове о транспортним процесима у индустрији штам
пано је 8 зборника радова.
Зборници радова са скупова под истим називом који су одржани
само једном или два пута, ушли су у списак на крају овог поглавља.
Публикације у овом прегледу завређују посебну пажњу по значају
дисциплина којима су посвећене, по неспорном ауторитету њихо
вих аутора и по оригиналности третмана материје. Ту су стручне мо
нографије, практични водичи и приручници, корисне збирке про
писа, џепне верзије обимних дела или дисциплина, или вишејезич
ни речник. Аутори су у великој већини домаћи ауторитети у одређе
ним областима. Тиражи књига су у просеку 800 примерака, а има
више наслова у поновљеном издању, или приручника штампаних у
3.500 примерака.
Откако је 1967. штампана прва књига намењена чланству и тржиш
ту, уведен је попуст од 30% када књигу купују чланови Друштва од
носно Савеза и студенти. Тај попуст се није мењао и на снази је и да
нас.
Већ од појаве више наслова у једној години – а то је била 1972, редов
но се штампају годишњи каталози књига и часописа. Те брошуре су
штампане у великим тиражима, слате су члановима поштом и деље
не на скуповима. Пласирање каталога је значајно допринело упоз
навању стручне јавности са публицистичком делатношћу организа
ције. Та пракса траје од 1972. и није промењена ни после отварања
веб‑сајтова који такође прате сваки издавачки потез у СМЕИТС‑у.
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Део изложбе убликација
СМЕИТС‑а риређене
овоом 25. оишњице
осојања
оранизације (1976)

1.

УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋЕМ, зборник раова, 1955.

2.

САВЕТОВАЊЕ О КООРДИНАЦИЈИ
РАЗВОЈА МОТОРНЕ И НАФТНЕ
ИНДУСТРИЈЕ, зборник раова, 1955.

3.

ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ НР
СРБИЈЕ, зборник раова, 1955.

4.

УЛТРАЗВУК У ИНДУСТРИЈИ,
МЕДИЦИНИ И БИОЛОГИЈИ, зборник
раова, 1957.

5.

СИМПОЗИЈУМ О ИНДУСТРИЈИ
ШИНСКИХ ВОЗИЛА, зборник раова, 1961.

6.

СИМПОЗИЈУМ О ГАСНОЈ ПРИВРЕДИ,
зборник раова, 1961.

7.

СИМПОЗИЈУМ О АУТОМОБИЛСКОЈ
И МОТОРНОЈ ИНДУСТРИЈИ, зборник
раова, 1961.

8.

ПРОБЛЕМИ ОДРЖАВАЊА АЛАТНИХ
МАШИНА, зборник раова (I и II ео), 1962.

9.

МЕХАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
зборник раова, 1963.

10. ПРОБЛЕМИ ИЗРАДЕ СТАТУТА
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, зборник
раова, 1964.
11. ПРОБЛЕМИ
НАУЧНО‑ИСТРАЖИВАЧКОГ И
РАЗВОЈНОГ РАДА У РАДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА БЕОГРАДА, зборник
раова, 1964.
12. МАЛА АУТОМАТИЗАЦИЈА, руа ауора,
1966.
13. О УЛОЗИ ТЕХНИЧКИХ КАДРОВА У
СПРОВОЂЕЊУ ПРИВРЕДНЕ РЕФОРМЕ,
зборник раова, 1966.
14. ГРУПНА ТЕХНОЛОГИЈА, зборник раова,
1967.
15. ОСНОВИ ПРИМЕЊЕНЕ ХИДРАУЛИКЕ,
зборник раова, 1967.
16. ПНЕУМАТИКА У МАЛОЈ
АУТОМАТИЗАЦИЈИ, уреник Душан
Николић, 1967.
17. АУТОМАТИЗАЦИЈА МАШИНА И
ПРОЦЕСА ПНЕУМАТСКИМ ЛОГИЧКИМ
ЕЛЕМЕНТИМА, зборник раова, 1968.

18. ТЕРМИЧКА ОБРАДА МЕТАЛА И ЊЕНА
ОПРЕМА, зборник раова, 1968.

36. СОЛАР 84, зборник, 1984.

19. ЕЛЕКТРО-ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ
УПРАВЉАЊА МАШИНАМА И
ПРОЦЕСИМА, зборник раова, 1969.

38. АУТОМАТИЗАЦИЈА
КЛИМАТИЗАЦИОНИХ УРЕЂАЈА,
Драо Голи, 1989.

20. НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНЕ АЛАТНЕ
МАШИНЕ, зборник раова, 1969.
21. ХИДРАУЛИЧКИ ПРЕНОС СНАГЕ,
зборник раова, 1969.
22. ОПРЕМЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ИНДУСТРИЈУ,
зборник раова, 1970.
23. ХИДРАУЛИЧКИ СЕРВОСИСТЕМИ,
зборник раова, 1970.
24. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА НУМЕРИЧКИ
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Сручни
исии
из машинсва,
елекроехнике
и асне
ехнике

Да провера стручне оспособљености оних који раде на пословима
израде техничке документације и грађења инвестиционих објека
та треба да буде у надлежности организација инжењера и техничара
– чуло се, и то веома аргументовано, већ на оснивачкој скупштини
Друштва машинаца и електротехничара, 1951. године. С обзиром да
је велика већина чланства Друштва, које је након оснивања постаја
ло све бројније, имало обавезу да полаже „државни“, касније „струч
ни“ испит, била је разумљива жеља да се испити одржавају у компе
тентној средини. Годинама касније, уз закључке о потреби званичног
тражења испита од надлежног министарства, писана су и допуњава
на образложења у виду нацрта програма и начина полагања, на које
ипак није било одговора нити израза разумевања.
А када је Закон о планирању и изградњи 1979. предвидео законс
ке услове оспособљености радника на пословима инвестиционе из
градње, која се проверава испитом и доказује уверењима о положе
ном стручном испиту, јуна 1980. године је Привредна комора Србије,
са Савезом инжењера и техничара Србије, након прибављања саглас
ности четири струковна савеза инжењера и техничара (машинских
и електротехничких, грађевинских, рударских и архитектонских),
склопила уговор о преношењу свих административних и финансијс
ких послова везаних за организацију стручног испита на СИТС од
носно поменута четири струковна савеза у оквиру СИТС‑а.
Већ у том месецу су одржани први стручни испити у СМЕИТС‑у,
на основу „Самоуправног споразума о програму и начину полагања
стручних испита за раднике који раде на пословима израде техничке
документације и изградње инвестиционих објеката“. Овај споразум

Стручни
испити према
Закону о
изградњи
објеката
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је склопљен између Привредне коморе Србије, Савеза синдиката Ср
бије и организација удруженог рада које граде инвестиционе објек
те, а његов текст је објављен у „Службеном гласнику СР Србије“.
На предлог ова четири струковна савеза, чији чланови полажу струч
ни испит, именоване су комисије од по три члана, секретари и испи
тивачи за поједине стручне области, са мандатом од четири године.
Дугогодишња борба је коначно уродила плодом.
Тридесет година је прошло у непрекидној посвећености том важном
и деликатном послу.
У извештајима и коментарима у министарствима, Привредној ко
мори, Синдикату и др., о квалитету рада комисија, усвојеним крите
ријумима за проверу знања кандидата и резултатима испита – увек је
било само позитивних оцена и лепих речи.
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Па ипак су 2010. испити одузети СИТС‑у, односно струковним са
везима у оквиру СИТС‑а, и дати у надлежност Инжењерској комо
ри Србије.
Тим поступком су СМЕИТС и остали струковни савези, који су та
кође највећи део свога рада посвећивали испитима – много изгуби
ли: лишени су делатности која је директно доприносила ауторитету
организације и њеном угледу, као што им је одузет већи део издавач
ког програма посвећеног припреми кандидата за полагање испита
(приручници, збирке итд.).
Тај чин је осиромашио садржај рада и широког круга стручњака ан
гажованих као чланова комисија или испитивача, лишивши их јед
ног одговорног посла, а посебно стручне службе СМЕИТС‑а, која је
без рада на испитима остала без контакта са хиљадама потенцијал
них чланова Савеза, купаца Савезових издања и учесника скупова
које он организује.
Наводећи имена чланова комисија из електротехнике и машинства
који су заједно са СМЕИТС‑ом веома савесно обављали посао током
30 година те активности у СИТС‑у, приређивачи ове хронике им, у
име СМЕИТС‑а, захваљују на изванредној сарадњи.

Председници Комисије
за електротехнику
Љиљана Рашајски
Матија Шмигоц
Проф. др Јован Нахман
Проф. др Зоран Петровић
Мр Гојко Дотлић
Данка Мартић

1980–1988.
и 1994–1996.
1989–1994.
1996.
1997–2007.
2002–2010.
2008–2010.

Заменици председника Комисије
за електротехнику
Крунислав Спасић
Драгослав Ивановић
Љиљана Рашајски
Проф. др Никола Рајаковић
Мр Гојко Дотлић
Данка Мартић
Марија Савић Мрђанов
Мр Ненад Крајновић

1980–1984.
1985–1988.
1989–1995.
1996.
1997–2001.
2002–2007.
2002–2010.
2007–2010.

Чланови Комисије за електротехнику
Љиљана Рашајски
Мр Гојко Дотлић
Драгица Стевановић
Драгослав Ивановић
Крунислав Спасић
Стане Шкрабар
Миливоје Жунић
Владимир Вилић
Ратибор Радуловић
Данка Мартић
Слободан Нешић
Даница Вуковић
Предраг Милојковић
Зоран Здравковић
Радивоје Црњин
Момир Шестовић
Тугомир Дерманов
Славенко Рашајски

1980–2010.
1980–2010.
1980–1996.
1980–1997.
1980–2010.
1980–2010.
1980–2010.
1980–1994.
1980–2001.
1981–2010.
1985–2010.
1985–1997.
1989–1994.
1994–2001.
1997–2010.
1997–2010.
1997–2005.
1997–2010.

Радмила Симић
Мр Франце Пресетник
Љубица Шћепановић
Душан Радић
Адам Ђокић
Мр Ненад Крајновић
Проф. др Ђорђе Пауновић
Севан Вукоић (оши ео)
Досана Симовић (оши ео)
Милија Ђаловић (оши ео)
Љиљана Тооровић
(оши ео)
Милош Галебовић (секреар)
Биљана Тооровић (секреар)

1997–2007.
1997–2010.
2002–2010.
2002–2010.
2002–2010.
2005–2010.
2006–2010.
1980–1994.
1989–1996.
1997–2001.
2002–2010.
1980–1993.
1994–2010.

Заменици чланова Комисије
за електротехнику
Слободан Нешић
Зоран Мијалковић
Станимир Савић
Дејан Танасковић
Душан Сувајџић
Павле Облак
Адам Ђокић
Предраг Кузмановић
Радомир Рибић
Бранислав Орлић (оши ео)

1980–1984.
1980–1994.
1980–1997.
1980–1997.
1980–1984.
1980–1984.
1989–2001.
2005–2010.
2005–2010.
1997–2001.

Председници Комисије
за машинску струку
Проф. др Мартин Богнер
Проф. др Слободан Ристић

1980–1989.
и 1995–2005.
1990–1994.
и 2006–2010.

Заменици председника Комисије
за машинство
Проф. др Димитрије Вороњец
Бранислав Јаћимовић
Проф. др Мартин Богнер
Проф. др Слободан Ристић

1980.
1980–1989.
1990–1994.
1995–2005.
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Мр Зоран Стајић

2006–2010.

Чланови Комисије за машинство
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Миодраг Исаиловић
Слободан Ћирић
Владимир Бекавац
Ђорђе Деликладић
Душан Ђуричић
Љиљана Јовановић
Мр Радомир Милићевић
Др Драган Вуковић
Љубомир Јовановић
Слободан Пејковић
Др Александар Петровић
Др Милован Живковић
Мр Зоран Стајић
Проф. др Слободан Тошић
Мр Стеван Шамшаловић
Михајло Станојев
Миодраг Станојевић
Момир Ђорђевић
Севан Вукоић (оши ео)

1980–2010.
1981–1997.
1981–1994.
1985–1989.
1985–2010.
1985–2010.
1989–2006.
1994–1997.
1996–2010.
1996–2010.
1997–2010.
2002–2010.
2002–2010.
2002–2008.
2006–2010.
2006–2010.
2006–2010.
2006–2010.
1980–1996.

Миора Виојковић
(оши ео)
Милеа Ђокић (оши ео)
Наежа Мировић Жико
(оши ео)
Милош Галебовић (секреар)
Јелица Кнежевић (секреар)

1980–1991.
1992–1999.
1999–2010.
1980–2001.
2002–2010.

Заменици чланови Комисије
за машинство
Младен Папић
Ђорђе Слепчевић
Др Зоран Петковић
Стево Боројевић

1980–1994.
1980–1984.
1980–1996.
1980–1989.

Владимир Војновић
Душан Мирковић
Жарко Симовић
Илија Ковачевић
Јован Журкић (оши ео)
Досана Симовић (оши ео)
Алексанар Глаовић
(оши ео)

1980–1989.
1986–1994.
1991–1996.
1994–2010.
1980–1984
1989–1996.
1997–1999.

У времену полагања стручног испита у СМЕИТС‑у, од 1980. до 2010.
испит је пријавило око 20.000 кандидата. На испит је изашло 17.877
кандидата (9.450 електротехничке струке и 8.427 машинске струке).
Од тог броја испит је положило 14.302 кандидата (7.560 електротех
ничара и 6.742 машинаца).

Стручни испит наведен у наслову, увело је Министарство рударства
и енергетике 1992. године, на основу Закона о транспорту, дистри
буцији и коришћењу природног гаса, из 1991. године. Неопходност
обучавања као и провере оспособљености инжењера, техничара и
квалификованих радника многих струка који раде на различитим
пословима са природним гасом – преточена је, ослањајући се на за
кон (од 2004. и на Закон о енергетици), у пропис односно правилни
ке којима се одређује програм и начин полагања испита.
Упознато са успешним радом СМЕИТС‑а на одржавању стручних
испита према Закону о изградњи објеката од 1980. године, Минис
тарство рударства и енергетике је 1992. поверило СМЕИТС‑у одржа
вање испита из гасне технике – како је тај испит скраћено назван.
Саставе комисија и испитивача у првим годинама полагања предла
гао је СМЕИТС, а именовало Министарство. Каснијих година, изме
ном правилника, комисију одређује Министарство, а чланови коми
сије су уједно и испитивачи.
Да би се кандидати којима је законом одређен рок до кога морају
имати положен испит, што боље припремили за полагање, СМЕИТС
је, у договору са комисијом за полагање испита, саставио програм
припрема који се на семинарима одржаваним уочи сваког испитног
рока, детаљно обрађивао са кандидатима. Ти семинари су били вели
ка помоћ не само у стицању потребних стручних знања и података,
него су били и корисна психолошка припрема за наступ на испиту.
Од 1992. до 2011, испит је положио 1551 кандидат, од пријављних
2120 инжењера, техничара и КВ радника. Велики број оних који су
положили говори о успешној припреми за полагање у којој су, по

Стручни
испити за
техничко
руковођење
гасоводним
системима и
руковање и
одржавање
гасних уређаја,
постројења и
инсталација
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ред семинара, учествовали и чланови комисија, састајући се са кан
дидатима током њиховог учења за испит и помажући им у решавању
проблема на које су наилазили.
Чланови комисије од 1992. до 2000.
Пресеник: Предраг Јовановић
Заменик ресеника: Мартин Богнер
Чланови: Слободан Ћирић
Предраг Затезало
Мирјана Симић
Заменици чланова: Срђан Костовић
Илија Ковачевић
Влада Војновић
Александар Гладовић
Чланови комисије од 2000. до 2002.
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Пресеник: Мартин Богнер
Заменик ресеника: Слободан Ћирић
Чланови: Мирослав Шарац
Миодраг Исаиловић
Владимир Буљак
Нада Митровић‑Житко
Заменици чланова: Бранко Искрин
Александар Петровић
Гојко Дотлић
Љиљана Тодоровић
Чланови комисије од 2002. до 2006.
Пресеник: Предраг Јовановић
Заменик ресеника: Слободан Ћирић
Чланови: Војислав Радосављевић
Лаза Бурђевић
Станислав Струхарик
Радмила Кртолица

Заменици чланова: Бранка Тубин
Драган Билбија
Миле Запић
Нада Мијатовић‑Бојановић
Чланови комисије од 2006. до 2009.
Пресеник: Владан Карамарковић
Заменик ресеника: Мартин Богнер
Чланови: Марко Влашковић
Зоран Живановић
Верош Станковић
Александра Бабић
Заменици чланова: Александар Петровић
Добрила Шкатарић
Војислав Вулетић
Милица Зорић
Чланови комисије од 2009. и данас
Пресеник: Душан Мракић
Заменик ресеника: Милош Бањац
Чланови: Урош Ђурђевић
Зоран Живановић
Верош Станковић
Александра Бабић
Заменици чланова: Војислав Вулетић
Добрила Шкатарић
Александар Петровић
Гојко Балетић
Секреар комисије:
Јелица Кнежевић

Међунароне
везе СМЕИТС-а

Потребу за сазнавањем свега што је ново, боље, рационалније и еко
номичније у машинству и електротехници, чланови Друштва, кас
није Савеза, исказивали су у свакој прилици у којој се расправљало
или одлучивало о програму или плану рада организације или неког
њеног тела. Та потреба и начини њеног задовољења су у основи свих
досадашњих статута и правилника, као фундаментални мотив удру
живања инжењера и техничара. Али и свих годишњих планова рада
и свих стручних активности које организација предузима.
Упознавање стања и развоја теорије и праксе у овим двема струкама
ван граница земље је усмерење које се подразумева у било којој де
латности организације, јер сваки податак о ономе што је постигну
то или остварено у домену науке или струке имплицира стваралачки
удео посленика науке и струке многих нација и земаља.
Полазећи од тога да су техника и наука подручја људског знања и ис
куства која свет воде напред, сваки рационалан корак који у струци
начини овај Савез или нека друга организација има у крајњој линији
интернационални контекст.
Нажалост, овакво размишљање нам не доноси конкретна сазнања
применљива у реализацији техничких решења која подижу ниво раз
вијености струке. Неопходно је читање, учење, путовање „на лице
места“, а посебно учешће на стручним скуповима на којима се из
лажу најновија достигнућа у развоју, искуства у раду или примери
примењене теорије.
У првој деценији рада, Друштво је упорно тражило, али срећом и на
лазило, средства и начине за стварање контаката са стручњацима и
струком ван граница земље.
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Од 1955. године, уз помоћ предузећа и установа у којима су наши
представници радили, омогућено је њихово учешће на значајним
међународним конгресима и заседањима. Тако су на многим ре
довним скуповима, као што су: Међународни симпозијум о сагоре
вању у моторима (клипним, млазним, ракетним), Међународни кон
грес железница; заседања CIGRE; Међународни конгрес UNIPEDE‑а;
Међународна комисија, за расвету; Међународни конгрес о техници
вакуума; Међународи институт за хлађење и многи други, учество
вали представници (најчешће председници) стручних секција Саве
за, Они су по повратку са пута држали предавања члановима Савеза,
на којима су их упознавали са најважнијим информацијама саопш
теним на скуповима на којима су учествовали.
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Бројна су била и предавања и презентације које су представници стра
них фирми у Југославији у свим годинама друге половине прошлог
века одржавали у организацији Савеза. Не памти се слаба посета не
ком од тих предавања, пре свега због добре стручне процене секције
или друштва који су та предавања организовали, не прихватајући
ниједну тему односно садржај предложеног предавања који је имао
само комерцијални карактер. Али су радо прихватани предлози за из
лагање комбинованих садржаја, којима је у форми презентације про
изводног програма, представљена стручна материја поузданог квали
тета. Једна од таквих манифестација, била је, не пример, организација
Дана чехословачке технике (23–27. маја 1968. у Београду), коју је Савез
приредио у сарадњи са Чехословачком трговинском комором. Била је
то серија одабраних предавања из различитих привредних области,
која је на прави начин представила индустрију те земље.
Почетком 1960. године, Друштво је упутило позив на сарадњу На
учном друштву машиноградње Мађарске, позвавши његове пред
ставнике у Београд на разговоре о могућностима сарадње. Био је то
први контакт Друштва са неком страном организацијом са којом
је сарадња била на бази тзв. бездевизне размене. То је значило да
Друштво плати трошкове боравка (смештаја и дневница) гостију у
Београду, а онда за исти број људи и дана боравка, трошкове пред
ставника Друштва у узвратној посети сноси земља домаћин.

Са трочланом делегацијом Научног друштва представници Друштва
су постигли договор о дугорочној сарадњи која је утврђена угово
ром. Међу видовима сарадње били су: размена публикација, редов
но међусобно информисање о свим манифестацијама које припре
мају Савез и Научно друштво и реципрочно учешће чланова обе ор
ганизације на стручним приредбама по избору чланова обе органи
зације.
О том уговору и повољним условима учешћа на скуповима у Мађар
ској, који су, иначе, били на веома високом техничком нивоу, зна
лачки организовани и са обавезним симултаним превођењем на и са
оба језика. Друштво је обавестило све организације чланице и поз
вало их да изаберу скуп који их интересује из добијеног програма, и
да ако прихвате услове и изаберу скуп, уплате Савезу износ трошко
ва боравка мађарских колега у Југославији. Овај повољан аранжман
искористило је неколико подружница.
Веома складан и пријатељски однос са тим Друштвом трајао је пре
ко 20. година. У фебруару 1973. у Београду је одржан заједнички ор
ганизован семинар „О актуелним проблемима производње зупчани
ка“, на коме је од 26 радова 11 било из Мађарске, а међу учесницима
је је било преко 40 мађарских стручњака.
Савез је веома слично сарађивао и са Пољским друштвом машинс
ких инжењера и техничара, са којим је на бази уговора размењивао
учеснике на скуповима организованим у обе земље. Делегације обе
организације, пољске и мађарске, и Савеза сваке године су, узајамно
гостујући, обнављале уговоре о сарадњи за календарску годину.
Чврсте међународне везе имало је, а има и данас, Српско друштво
за осветљење, колективни члан СМЕИТС‑а, које је настало од Југо
словенског комитета за осветљење (ЈКО) – Поткомитета за Србију,
активног члана Међународне комисије за осветљење (СIЕ). У 1978.
Поткомитет је пререгистрован у Друштво за осветљење СР Србије
(скраћено ДОС). Све везе са СIЕ и другим иностраним организа
цијама до 1990. одражаване су преко Управног одбора ЈКО‑а, однос
но Југословенског савеза за осветлоење (ЈСО). Распадом Југославије
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и увођењем међународних санкција нашој земљи, прекинути су кон
такти, али су опет успостављени одмах после укидања санкција.
Веома приступачан и изузетно вредан вид међународних веза чла
нова Савеза са светом у разним областима технике и науке били су
– и остају – стручни семинари, конференције, а последње две деце
није конгреси које СМЕИТС организује. Студиозним приступом
третману тема и садржаја приредби које се редовно одржавају више
деценија, као и зналачким избором аутора и примереном организа
цијом скупова, оне су стекле углед коме не одолева ни један страни
стручњак од имена када буде позван на домаћи конгрес.
Осим драгоцених усмених излагања на скупу, личних сусрета и раз
говора гостију и домаћина током трајања конгреса – у зборницима
радова, часописима па и на сајтовима остају трајно забележене ин
формације које у сваком случају представљају вредно штиво.
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На заједничком скупу, који су Друштво за КГХ и Међународни инс
титут за хлађење (IIR) одржали у новембру 1977. у Београду – Друшт
во свој редовни годишњи осми по реду Семинар о КГХ, а IIR састан
ке своје 3 комисије (Б1 – Термодинамика и пренос масе и топлоте),
Б2 (Расхладне машине) и Е1 (Климатизација), од 680 учесника, 80 је
било из 23 земље света, а 600 из многих крајева Југославије. Изла
гања преко 60 радова на три језика (енглеском, француском и српс
ком), симултано су превођена, као и дискусија о њима.
Светски конгрес CLIMA EXPO, у Сарајеву, 1989, који је организовао
ЈУКО КГХ (Југословенски комитет за КГХ), састављен од представ
ника републичких друштава за КГХ, имао је у свом саставу и 20. кон
грес о КГХ и 10. Симпозијум „Интерклима ‘89“ из Загреба. Тај скуп
је био још један тријумф домаће струке у повезивању са светом: 1000
учесника из 40 земаља, 140 радова у 17 техничких секција и изложба
ЕХРО, са око 30 штандова углавном страних фирми.
Савез односно Друштво за КГХ је члан двеју угледних међународних
организација: Америчког друштва инжењера за грејање, хлађење и
климатизацију (ASHRAE), од 1985, и Европске федерације друшта
ва за грејање, вентилацију и климатизацију (REHVA). Веома корис

на сарадња са REHVA‑ом почиње већ након две године од оснивања
Друштва, 1973. У обема организацијама представници Друштва за
КГХ имају високе положаје и стална задужења. За стручни допринос
тим организацијама, добили су и њихова висока признања.
У једној од најстаријих и веома цењених институција у свету – Међу
народном институту за хлађење, Србија има дуже од једног века зва
ничног представника. У тој међувладиној институцији, коју су 1909.
године основали делегати 33 земље света, међу којима је био и де
легат Србије, професор Ђорђе Станојевић, нашу земљу у Институ
ту последњих 30 година заступају чланови Друштва за КГХ. Профе
сора Симончића, као делегата, наследио је професор Бранислав То
доровић, који је са Институтом остварио блиску и веома корисну са
радњу, чији су резултати: заједничко одржавање скупова, штампање
књига, учешће у раду стручних комисија Института, приступ лите
ратури коју Институт штампа итд.
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Добиници
ризнања
СМЕИТС-а
и њеових
сручних
рушава

Андријевић Људимила, Панчево (1982)

Нинић Слободан, Београд (1982)

Атанасковић Витомир, Крагујевац (1971)

Новаковић Воја, Земун (1971)

Бањац Новак, Земун (1971)

Новаковић Радослав, Крушевац (1971)

Бојић Милорад, Крагујевац (2003)
Вучковић Иван, Ниш (1971)
Давор Бранислав, Београд (1983)
Ђаковић Бранислав, Београд (1981)
Жагар Зорица, Земун (постхумно) (1971)
Зарић Душан, Београд (1963)
Зељић Милорад, Лозница (2003)
Иконић Бранислав, Лозница (1963)
Јаковљевић Миодраг, Крушевац (1971)
Јелинек Карло (постхумно), Београд (1976)

Опречник Милан, Београд (1987)
Пап Имре, Земун (постхумно) (1971)
Пачански Бошко, Земун (1981)
Перишић Марко, Београд (1976)
Попесков Мита, Београд (1981)
Радивојевић Предраг, Београд (1971)
Раковић Првослав, Крагујевац (1963)
Секулић Миливоје, Београд (1987)
Симоновић Момчило, Београд (1963)

Јоцић Миливоје, Смедерево (1963)

Томашевић Властимир, Ниш (1971)

Кнежевић Данило, Ниш (1971)

Ћорлука Илија, Земун (1976)

Миленковић Радивоје, Крагујевац (1971)

Цветковић Добросав, Земун (1971)

Миливојевић Јован, Београд (1983)

Цветковић Драгољуб, Београд (1981)

Милојевић Михајло, Београд (1987)

Чеперковић Станимир, Врњачка Бања
(2003)

Митић Ратко, Ниш (1963)

Почасни
чланови
СМЕИТС‑а
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Заслужни
чланови
СМЕИТС-а
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Алић Владета, Београд (1987)

Ковачевић Илија, Београд (2007)

Апостоловић Миодраг, Ниш (1971)

Кокољевић Михајло, Београд (1963)

Арнаутовић Живанко, Лозница (2003)

Костадиновски Благоје, Ниш (1976)

Бајчетић Данило, Београд (1980)

Костић Добросав, Ниш (1976)

Бешлин Драгољуб, Земун (1971)

Кремић Милош, Београд (1982)

Бирвиш Војислав, Ниш (1971)

Крушедолац Миливоје, Земун (1971)

Богнер Мартин, Београд (1982)

Левков Смиља, Земун (1971)

Борић Ђура, Београд (1981)

Марковић Душан, Трстеник (1976)

Бошан Ђорђе, Београд (1981)

Мијушковић Слободан, Земун (1971)

Бошкић Драган, Београд (1981)

Миленковић Властимир, Земун (1971)

Вајс Томислав, Ниш (1976)

Миленковић Радивоје, Крагујевац (1963)

Вичек Ладислав, Суботица (1981)

Милићевић Миладин, Крушевац (1976)

Вујичић Душан, Београд (1982)

Милосављевић Бане, Београд (1982)

Вук Јосип, Земун (постхумно) (1971)

Милосављевић Катарина, Крагујевац (1971)

Гаврић Драган, Ваљево (1982)

Мићић Груја, Лозница (1963)

Генић Србислав, Београд (2010)

Мицић Родољуб, Крагујевац (1971)

Давинић Богољуб, Ниш (1987)

Момчиловић Хранислав, Земун (1963)

Дукић Драгутин, Крушевац (1971)

Николић Душан, Београд (1983)

Ђајић Ненад, Београд (2003)

Николић Ђорђе, Ниш (1971)

Ђаковић Бранислав, Београд (1971)

Николић Радош, Београд (1987)

Ђурић Драгољуб, Ниш (1976)

Николић Ранко, Земун (1971)

Зарић Светислав, Београд (1981)

Николић Славко, Земун (1971)

Зрнић Владимир, Београд (1981)

Обрадовић Ненад, Београд (1981)

Ивановић Миленко, Лозница (1963)

Пајић Војислав, Београд (1963)

Исаиловић Миодраг, Београд (2003)

Пачански Бошко, Земун (1963)

Јанковић Стеван, Београд (1971)

Перишић Живојин, Београд (2003)

Јеринић Смиља, Земун (1971)

Перишић Марко, Београд (1976)

Јовановић Божидар, Ниш (1963)

Попесков Мита, Београд (1976)

Јовановић Миливоје, Земун (1971)

Пранић Фрања, Земун (1971)

Јовановић Славко, Београд (1963)

Радаковић Светозар, Земун (1971)

Јовановић Станимир, Краљево (1976)

Радмиловић Јован, Ниш (1976)

Јоксимовић Богдан, Ниш (1976)

Ратковић Гојко, Београд (1963)

Клун Томислав, Крагујевац (1971)

Рашајски Љиљана, Београд (2003)

Кнежевић Драгутин, Београд (2003)

Ристић Милутин, Крушевац (1976)

Кнежевић Милун, Земун (1971)

Секулић Миливоје, Београд (1982)

Симеуновић Милосав, Земун (1971)

Тодоровић Марија, Београд (2003)

Слепчевић Ђорђе, Београд (1981)

Ћорлука Илија, Земун (1971)

Смиљанић Јован, Ниш (1981)

Угриновић Надежда, Крагујевац (1971)

Смиљанић Слободан, Крагујевац (1971)
Стевановић Бранислав, Краљево (2003)
Стојановић Добросав, Ниш (1963)
Сухи Херман, Београд (1976)

Урошевић Милорад, Београд (1976)
Хранисављевић Сава, Београд (1981)
Цветановић Илија, Ниш (1971)

Тасић Родољуб, Ниш (1971)

Чобић Бранка, Београд (1983)

Тодоровић Љубивоје, Крушевац (1982)

Шамшаловић Драгомир, Београд (2003)

Тодоровић Бранислав, Београд (1976)

Шамшаловић Стеван, Београд (1976)

Галебовић Милош, Београд (2009)

Зарић Светислав, Београд (2010)

Дотлић Гојко, Београд (2010)

Иванковић Бошко, Параћин (2011)
Пачански Бошко, Земун (2009)
Секулић Миливоје, Београд (2010)
Шамшаловић Стеван, Београд (2009)
Тодоровић Бранислав, Београд (2009)

Меаља „Бранислав
Ђаковић“, усановљена
2009, као ризнање за
изузеан оринос улеу
СМЕИТС‑а

Добитници
Медаље
„Бранислав
Ђаковић“
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Добитници
Повеље
захвалности
поводом 20.
годишњице
СМЕИТС‑а
(1951–1971)

Бешлин Драгољуб, Земун

Мицић Родољуб, Крагујевац

Буља Милан, Земун

Момчиловић Хранислав, Земун

Величковић Душан, Београд

Недељковић Бранислав, Земун

Величковић Никола, Београд

Николић Ранко, Земун

Верчон Милан, Београд
Вујновић Живко, Београд
Вук Јосип, Београд
Драгојловић Живота, Ваљево
Жгурић Стјепан, Београд
Зарић Душан, Београд (постхумно)
Илић Драгослав, Ваљево
Јаковљевић Миодраг, Крушевац
Јелинек Карло, Београд
Јовановић Божидар, Ниш
Јовановић Миливоје, Земун
Јовановић Станимир, Краљево
Кнежевић Милун, Земун
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Николић Славко, Земун
Нинковић Живко, Ваљево
Ока Никола, Београд
Ољача Здравко, Београд
Павловић Будимир, Београд
Павловић Драгослав, Ниш (постхумно)
Пантић Добросав, Земун
Пачански Бошко, Земун
Перишић Марко, Земун
Радаковић Светозар, Земун
Ратковић Гојко, Београд
Сирковић Радомир, Београд

Ковачевић Благоје, Земун

Станојевић Миломир, Ваљево

Кокољевић Михајло, Београд

Ћорлука Илија, Земун

Крушедолац Миливоје, Земун

Чонкић Стеван, Београд

Левков Смиља, Земун
Маринковић Миленко, Београд

Поружница ошине Ниш, Ниш

Миленковић Властимир, Земун
Миленковић Радивоје, Крагујевац

Поружница ошине Краујевац,
Краујевац

Мирковић Мирко, Београд

Поружница ошине Земун, Земун

Абдули Рамиз, Загреб

Нинковић Живко, Ваљево

Бајчетић Данило, Београд

Новак Петер, Љубљана

Богнер Мартин, Београд

Павловић Бранислав, Београд

Вичек Ладислав, Суботица

Пачански Бошко, Земун

Галебовић Милош, Београд
Динић Драгиша, Београд
Древеншек Рудолф, Београд
Ђаковић Бранислав, Београд
Ђуричић Душан, Београд
Зрнић Владимир, Београд
Иванковић Бошко, Параћин
Јаковљевић Миодраг, Крушевац
Јанковић Стеван, Београд
Јелинек Карло, Београд (постхумно)
Јовановић Василије, Крагујевац
Јовановић Станимир, Краљево
Јокић Петроније, Београд

Перишић Марко, Београд
Попесков Мита, Београд
Секулић Миливоје, Београд
Слепчевић Ђорђе, Београд
Суша Душан, Краљево
Тодоровић Бранислав, Београд
Ћорлука Илија, Београд
Урошевић Милорад, Београд
Филиповић Србољуб, Лесковац
Цветковић Драгољуб, Крушевац
Цинер Паја, Загреб
Шамшаловић Стеван, Београд

Кнежевић Милун, Београд
Коруновић Слободан, Београд

ФРУ „Јуосрој“, Беора

Костић Добросав, Ниш

ФРУ „Раковица“, Беора

Куљиш Јошко, Сплит

Инусрија „14. окобар“, Крушевац

Марковић Душан, Трстеник

Инусрија хираулике и неумаике
„Прва еолека“, Трсеник

Мијајловић Радић, Ниш
Мијалковић Зоран, Београд

Добитници
Повеље
захвалности
поводом 25.
годишњице
СМЕИТС‑а
(1951–1976)

Миленковић Радивоје, Крагујевац

Машински факуле Универзиеа у
Беорау

Мицовић Драгољуб, Лесковац

Преузеће „Машиноројек“, Беора

Николић Станислав, Крагујевац

Инсиу „Михаило Пуин“, Беора
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Добитници
Повеље
захвалности
поводом 30.
годишњице
СМЕИТС‑а
(1951–1981)

Бинић Стеван, Трстеник

Пачански Бошко, Београд

Богдан Иштван, Суботица

Перишић Мирко, Београд

Богнер Мартин, Београд

Перовић Бранислава, Београд

Бугариновић Томислав, Трстеник

Попесков Мита, Београд

Ђајић Ненад, Београд

Рашајски Љиљана, Београд

Ђаковић Бранислав, Београд

Секулић Миливоје, Београд

Зрнић Ђорђе, Београд

Слепчевић Ђорђе, Београд

Јанковић Стеван, Београд

Стефановић Александар, Београд

Јовановић Божидар, Ниш

Стражиместер Миодраг, Крушевац

Јоксимовић Светислав, Крушевац

Урошевић Милорад, Београд

Ковачевић Саво, Крушевац

Шеварац Иван, Београд

Лазић Станимир, Нови Сад
Лаковић Слободан, Ниш
Марасовић Дамир, Сплит
Мијалковић Зоран, Београд
Милићевић Миладин, Крушевац
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Добитници
Плакете
„КГХ“

ИМП, Љубљана
ООУР „Просвеа Нови Са“, Нови Са
СОУР „Гоша“, Смееревска Паланка

Палигорић Риста, Београд

Јуословенски заво за санаризацију,
Беора

Антонић Небојша, Нови Сад (1984)

Благојевић Братислав, Ниш (2009)

Бабић Милун, Крагујевац (2001)

Богнер Мартин, Београд (1985)

Бајчетић Данило, Београд (1979)

Бојић Милорад, Крагујевац (2006)

Батинић Радивоје, Београд (1999)

Бошњаковић Фран, Швајцарска (1980)
Бурић Иво, Београд (2007)
Вањур Иштван, Нови Сад (2009)
Васиљевић Петар, Београд (2009)
Виличић Иван, Загреб (1979)
Вичек Ладислав, Суботица (1987)
Вороњец Димитрије, Београд (1997)
Вујић Сава, Београд (1982)
Галебовић Милош, Београд (1982)
Голи Драго, Љубљана (1990)

Плакеа „КГХ“
која се о 1979. оељује
за изузене заслуе у
сруци климаизације,
рејања и хлађења

Грегорка Душан, Љубљана (1979)
Дуцкиновски Радован, Београд (2001)
Душмановић Младен, Београд (2006)
Ђајић Ненад, Београд (1995)
Ђаковић Бранислав, Београд (1983)

Др Бранислав Тооровић
реаје рофесору
Бошњаковићу, свеском
ермоинамичару, из чије
књие су училе енерације
машинских инжењера,
Плакеу „КГХ“ (1980).
Леђима окрену је
р Марин Бонер
Ђенадић Јован, Београд (2005)

Новак Петер, Љубљана (1982)

Еремић Милован, Елемир (2009)

Новаковић Војислав, Норвешка (2005)

Живковић Бранислав, Београд (1995)

Пажанин Јосип, Ријека (1990)

Живковић Милован, Београд (2007)

Пал Ердеш, Нови Сад (2009)

Здравковић Елизабета, Београд (1987)

Пејковић Слободан, Београд (1998)

Зовко Жарко, Ријека (1986)

Перишић Живојин, Београд (1997)

Јанушевић Михајло, Београд (2002)

Поповић Младен, Београд (1979)

Јерговић Жељко, Београд (2010)

Ритупер Рафаел, Љубљана (1986)

Јовановић Љиљана, Београд (1998)

Риуичи Ошима, Јапан (2002)

Јовановић Јован, Београд (2003)

Савић Радмило, Београд (2009)

Кажић Ненад, Подгорица (2003)

Симић Миодраг, Београд (2007)

Колин Иво, Загреб (1987)

Симончић Јошко, Београд (1979)

Коси Франц, Београд (2008)

Слипчевић Борис, Немачка(1988)

Коуд Виљем, САД (2001)

Стајић Зоран, Београд (2007)

Кулић Емин, Сарајево (1983)

Станојчић Славољуб, Београд (2000)

Лазић Станимир, Нови Сад (2006)

Стефановић Александар, Београд (1996)

Маркоски Миле, Београд (1995)

Стјепановић Слободан (2008)

Милинчић Добросав, Београд (1981)

Тифничевић Марјан, Сарајево (1985)

Милосављевић Бане, Београд (1998)

Тодоровић Бранислав, Београд (1982)

Млађеновић Милан, Београд (1983)

Тодоровић Маја, Београд (2010)

Момчиновић Драго, Сарајево (1983)

Тодоровић Марија, Београд (1996)
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Тодоровић Миодраг, Београд (2008)

„Пројекомонажа“, Беора (1990)

Ћировић Душан, Врњачка Бања (1987)

„Рационализација енерије“, Беора (1999)

Ћурчић Слободан, Београд (2002)

„Феникс ББ“, Ниш (1997)

Урошевић Милорад, Београд (1980)

„Фриосрој“, Беора (1979)

Фангер П. О., Данска (2001)

„Traco“, Беора (1997)

Цвејић Лазар, Београд (1979)

„Влаховић“, Нови Са (1998)

Чеперковић Загорка, Врњачка Бања (1987)
Чеперковић Станимир, Врњачка Бања
(1987)
Џинић Бранислав, Београд (2006)

ЈКП Беораске елекране, Беора (1996)

Шамшаловић Стеван, Београд (1982)
Шварц Бисерка, Београд (2009)

МПГ КГХ, Беора (2000)

Шел Јован, Нови Сад (1979)

НИД, Параћин (1997)

Шрам Алфред, Сарајево (1980)
Шрам Мирко, Загреб (1984)

Секција за оревање, венилацијо
ин климаизацијо Друшва СИТС
ошине Марибор, Марибор (1979)

„Carbo Dioxid“, Бечеј (1988)

„Соко“, Беора (1998)

Грађевинска урава ССНО, Беора (1990)

Добитници
Медаље
„КГХ“

ИМП, Љубљана (1987)
Лабораорија за оревално ин
саниарно ехнико Факулее
за сројнишво, Љубљана (1979)

Шамшаловић Драгомир, Београд (1996)
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„Вооерма“, Беора (1984)

„Соко“, Мосар (1980)

„Ђуро Ђаковић“, Славонски Бро (1979)

Творница арних колова, Зареб (1985)

„Јанко Лисјак“, Беора (1976)

„Термомеханика“, Сесвее (1985)

„Јуосрој“, Беора (1996)

„Термоинжењерин“, Беора (1999)

„Монажа“, Беора (1999)

„Термофриз“, Сли (1979)

„Монер‑мон“, Зареб (1981)

„Униклима“, Сарајево (1979)

„Парнер инжењерин“, Беора (2003)

„Унионинвес“, Сарајево (1983)

Антић Бора, Београд (2010)

Вујевић Бранислава, Београд (2004)

Арсенијевић Драган, Београд (2010)

Вучевић Миодраг, Београд (2004)

Бабић Драгољуб, Београд (2005)

Вучетић Родољуб, Београд (2004)

Баги Тот Андраш, Суботица (2004)

Газикаловић Дејан, Београд (2009)

Бањац Бранислав, Зрењанин (2003)

Галић Радослав, Београд (2010)

Богнер Мартин, Београд (2003)

Ђорђевић Радмило, Београд (2004)

Веселица Драган, Суботица (2007)

Ерцеговић Бранислав, Београд (2009)

Влајић‑Жакула Светлана, Београд (2009)

Живковић Бранислав, Београд (2003)

Живковић Драган, Београд (2008)

„Феникс ББ“, Ниш (2003)

Илић Никола, Београд (2009)

„Euro heat“, Краујевац (2009)

Исијанов Владимир, Београд (2004)

„Group protem“, Беора (2009)

Ковачевић Мирјана, Нови Сад (2008)

„Logic“, Зрењанин (2010)

Контић Бранислав, Београд (2004)
Ломпар Бранко, Београд (2004)
Мијушковић Мирјана, Београд (2009)
Милојевић Александар, Београд (2010)
Милић Јован, Београд (2006)
Милошевић Светлана, Чачак (2007)
Продановић Бранислав, Ниш (2008)
Симеуновић Вукашин, Краљево (2007)
Стајић Зоран, Београд (2003)
Станковић Синиша, Београд (2006)
Струхарик Станислав, Београд (2009)

„Vis company“, Беора (2009)
„Алфа клима“, Књажевац (2008)
„Danfoss“, Беора (2005)
„Еко елекрофрио“, Беора (2007)
„Енероројек“, Беора (2009)
„Изолир“, Зрењанин (2007)
„Кораја“, Лозница (2008)
„Машиноројек“, Беора (2009)
„Панклима“, Беора (2009)
„Раијаор инжењерин“, Краљево (2007)
„Термовен комерц“, Беора (2006)
„Термоар“, Беора (2009)

Сухих Иван, Подгорица (2009)

„Терморојек“, Беора (2006)

Тешовић Михаило, Београд (2003)

„Термоехника“, Лучани (2008)

Шљивић Миодраг, Крушевац (2007)

ЈКП „Беораске елекране“, Беора (2006)

Алић Владета

Вујичић Душан

Палигорић Риста

Благојевић Василије

Дамњановић Војислав

Петровић Александар

Борић Ђура

Жиловић Слободан

Петровић Зоран

Бошкић Драган

Кривошић Никола

Поповић Марко

Вајдић Крешимир

Опачић Слободан

Радуловић Ђорђе

Андријевић Људмила

Дрндаревић Ана

Милојковић Предраг

Благојевић Василије

Ђачанин Радован

Божић Павле

Ђурић Драгомир

Мургашки Душан

Бошкић Драган

Кремић Милош

Бугарин Жива

Ледински Зоран

Вујичић Душан

Марјановић Татјана

Вукадин Предраг

Мармут Зоран

Вукмановић Смиља

Мастиловић Драган

Ранчић Предраг

Денчић Зорица

Миливојевић Јован

Чича Никола

Николић Радош
Перишић Слободанка
Радовановић Небојша
Радовић Ђорђе
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Почасни
чланови
ДОС-а
Заслужни
чланови
ДОС-а

Добитници
Повеље за
заслуге у
процесној
техници

Антић Милан, Београд (1991)

Студовић Милован, Београд (2000)

Васиљевић Богосав, Београд (2003)

Тодоровић Бранислав, Београд (1999)

Војновић Влада, Београд (1990)

Тодоровић Војислав, Београд (2007)

Грегорович Алберт, Београд (1996)

Толмач Драгиша, Зрењанин (2002)

Дамњановић Марко, Београд (2007)

Црногорац Слободан, Темерин (1993)

Дорин Лелеа, Румунија (2011)

Чековић Ивана, Чачак (2010)

Дотлић Гојко, Београд (2001)

Шефчић Шерђ, Суботица (2001)

Ђорђевић Витомир, Београд (1996)
Ђорђевић Владан, Београд (2001)
Ђорђевић Димитрије, Лучани (2006)
Ђурђевић Драгослав, Београд (1992)
Живковић Милован, Београд (2000)
Јакимов Саша, Београд (2010)
Јаћимовић Никола, Београд (2011)
Јовановић Предраг, Београд (2009)
Кнежевић Петар, Обреновац (2011)
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Ковачевић Бранислав, Београд (2008)
Крстић Миленко, Сарајево (1989)
Кубуровић Милош, Београд (1997)
Лазаревић Првул, Београд (1998)
Мајевић Вања, Београд (2009)
Мацанковић Драгослав, Београд (1995)
Neumaier Robert, Немачка (2000)
Николић Зоран, Београд (2009)
Обровачки Александар, Бечеј (2006)
Опрешник Милан, Љубљана (1989)
Паројчић Стева, Београд (2008)
Поповић Драгутин, Београд (1989)
Регаљац Ђорђе, Београд (2008)
Рикаловић Милан, Лозница (2002)
Симоновић Велимир, Београд (1997)

„Airtrend – Gobrid“, Беора (2003)
„Carbo Dioxid“, Бечеј (1991)
„Trouvay & Couvin“, Авр, Француска (1997)
„Галеника“, Земун (1995)
„Дијаман“, Зрењанин (2002)
„Димничар“, Беора (1993)
„Енеро-сисем“, Нова Пазова (1995)
„Еуроех ас“, Зрењанин (1999)
„Инерклима“, Врњачка Бања (2001)
„Јеинсво“, Зареб (1989)
„Јуосрој“, Беора (1996)
„Колубара“ – Прераа, Вреоци (1990)
„Космај-комерц“, Млаеновац (1999)
„Машиноројек“, Беора (2000)
„Монажа“, Беора (1998)
„Темин“, Беора (1996)
„Термоаараи“, Сарајево (1989)
„Термоелекро“, Беора (1993)
„Техноас“, Беора (1991)
„Унион инжењерин“, Инђија (1992)
„Фиелинка“, Субоица (2001)
„Филер Фрио“, Беора (1998)
БИП Холин, Беора (1997)

Симоновић Томислав, Београд (2010)

Виша ехничка машинска школа,
Земун (1997)

Стаменковић Младенка, Ниш (2003)

ДП ХИП „Перохемија“, Панчево (1990)

Станојевић Мирослав, Београд (1997)

ЈКП „Беораске елекране“, Беора (2001)

Стошић Слободан, Ћуприја (2006)

ЈП „Субоичка олана“, Субоица (2002)

Машински факуле, Беора (1996)

Скушина ошине Зрењанин (2002)

МИН – „Ра“, Ниш (1989)

Скушина ошине Ниш (2003)

Минисарсво за науку и ехнолоију
Србије (1998)
Савезни секреарија за науку и развој
(2000)
Дурковић Радан, Подгорица (2008)
Зарић Светислав, Београд (2006)
Кнежевић Драгутин, Београд (2006)

Скушина ошине Субоица (2001)
Фабрика лекова „Тиар“, Пиро (1993)
ЦИМ „Гас“, Субоица (2003)
„Rexroth“, „Bosch Group“, Пресавнишво
за Србију и Црну Гору (2008)
„Информаика“, Беора (2006)
FESTO, Пресавнишво, Беора (2006)

Мандић Вучета, Београд (2009)

Војноехнички инсиу, Беора (2008)

Секулић Миливоје, Београд (2006)

Елекронски факуле, Ниш (2008)

Стојиљковић Миодраг, Ниш (2008)

Машински факуле, Ниш (2006)

Цекић Никола, Ниш (2009)

Факуле ехничких наука,
Нови Са (2009)

Бајшански Светозар, Сремски Карловци

Јовановић Дејан, Београд

Балог Арпад, Бечеј

Јовичић Слободанка, Београд

Бањац Бранислав, Зрењанин

Јуричић Стеван, Београд

Бекавац Владимир, Београд

Кавгић Борислав, Београд

Бјелаковић Радивоје, Нови Сад
Бојић Милорад, Крагујевац
Бурић Иво, Београд
Вујовић Никола, Београд
Вукотић Бојан, Београд
Галебовић Милош, Београд
Делетић Слободан, Београд
Драгутиновић Катица, Нови Сад

Добитници
Повеље
„ХИПНЕФ“-а

Кнежевић Јелица, Београд
Колић Горан, Београд

Добитници
захвалнице и
колајне поводом
40. годишњице
Друштва за
КГХ Србије
и Конгреса и
изложбе о КГХ
(1970–2010)

Дуцкиновски Радован, Београд
Ђајић Ненад, Београд
Ђачић Миломир, Београд
Живковић Бранислав, Београд
Илић Саша, Београд
Јерговић Жељко, Београд

Колајна која је са
Захвалницом оељивана
овоом јубилеја Друшва и
Конреса о КГХ
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Косовац Милош, Београд

Савић Раша, Београд

Лучић Душан, Београд

Стајић Зоран, Београд

Матић Мирослав, Зрењанин

Тодоровић Биљана, Београд

Милић Јован, Београд
Милосављевић Бане, Београд
Милосављевић Обрад, Београд
Нинић Слободан, Београд
Новак Петер, Словенија
Пејковић Слободан, Београд
Перишић Живојин, Београд
Петровић Душан, Београд
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Тодоровић Бранислав, Београд
Тодоровић Марија, Београд
Тот Баги Андраш, Суботица
Филиповић Томислав, Београд
Хрњак Предраг, САД
Цицонков Ристо, Македонија
Џинић Бранислав, Београд

Поповић Ирена, Београд

Шамшаловић Драгомир, Београд

Радоњић Мирко, Краљево

Шамшаловић Стеван, Београд

Рупник Иван, Словенија

Шиљак Миле, Крагујевац

Пресеници,
оресеници
и секреари
СМЕИТС‑а
(1951–2011)

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА,
26. фебруара 1951, Београд
Пресеник: Милан Буља
Поресеници: Никола Величковић и
Миливоје Ракић
Генерални секреар: Радомир Сирковић

ШЕСТА СКУПШТИНА,
октобра 1956, Зрењанин
Пресеник: Стеван Чонкић
Поресеници: Миодраг Арсенијевић,
Карло Јелинек и Жарко Чизмић
Генерални секреар: Здравко Ољача

ДРУГА СКУПШТИНА,
априла 1952, Суботица
Пресеник: Милан Буља
Поресеници: Никола Величковић и
Миливоје Ракић
Генерални секреар: Радомир Сирковић

СЕДМА СКУПШТИНА,
октобра 1957, Чачак
Пресеник: Стеван Чонкић
Поресеници: Миодраг Арсенијевић,
Карло Јелинек и Жарко Чизмић
Генерални секреар: Здравко Ољача

ТРЕЋА СКУПШТИНА,
априла 1953, Лесковац
Пресеник: Стеван Чонкић
Поресеници: Никола Величковић,
Миливоје Ракић и Света Миливојевић
Генерални секреар: Радомир Сирковић

ОСМА СКУПШТИНА,
децембра 1958, Крагујевац
Пресеник: Стеван Чонкић
Поресеници: Слободан Кручичанин,
Душан Зарић и Славко Јовановић
Генерални секреар: Будислав Павловић

ЧЕТВРТА СКУПШТИНА,
априла 1954, Нови Сад
Пресеник: Стеван Чонкић
Поресеници: Данило Вићентијевић,
Миленко Ђурић и Гојко Ратковић
Генерални секреар: Властимир Поповић

ДЕВЕТА СКУПШТИНА,
априла 1961, Земун
Пресеник: Душан Зарић
Поресеници: Хранислав
Момчиловић, Славко Јовановић и
Миленко Јовакарић
Генерални секреар: Бошко Пачански

ПЕТА СКУПШТИНА,
маја 1955, Крушевац
Пресеник: Стеван Чонкић
Поресеници: Данило Вићентијевић,
Миленко Ђурић и Властимир Поповић
Генерални секреар: Здравко Ољача

ДЕСЕТА СКУПШТИНА,
јуна 1963, Ниш
Пресеник: Предраг Ђурђевић
Поресеници: Славко Јовановић,
Хранислав Момчиловић и Карло Јелинек
Генерални секреар: Бошко Пачански

183

ВАНРЕДНА СКУПШТИНА,
јануара 1965, Београд
Пресеник: Драган Бошковић
Поресеници: Славко Јовановић,
Хранислав Момчиловић и Карло Јелинек
Генерални секреар: Бошко Пачански
ЈЕДАНАЕСТА СКУПШТИНА,
фебруара 1971, Београд
Пресеник: Бранислав Ђаковић
Поресеници: Карло Јелинек, Биљана
Радоман и Славко Јовановић
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Пресеник: Миодраг Стојиљковић
Поресеници: Марија Мрђанов и
Илија Ковачевић
Секреар: Милош Галебовић
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ДВАДЕСЕТ ДРУГА СКУПШТИНА,
фебруара 2011, Београд
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