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Ријеч уредника 

Поштовани читаоци, 

Овај пут у новом саставу редакције, представљамо вам осми 
број часописа „МОСТ“. За нове уреднике био је велики изазов 
остварити континуитет издавања, али и квалитета који траје већ 
пету годину заредом. Сада можемо рећи да је часопис „МОСТ“ 
увелико дио традиције Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета у Бањој Луци и генерацијски врхунац сарадње и тимског 
рада студената са сва три смјера нашег факултета. Окупљени 
око исте идеје, да будемо мост другима ка новим сазнањима, 
искуствима, могућностима и позитивној енергији, доносимо вам 
богат и разноврстан садржај. 

Центар дешавања у протеклом периоду била је међународна 
студентска радионица Small scale, те вам овај пут у рубрици „Тема 
броја“ представљамо све детаље и занимљивости о новом „молу 
на Врбасу“, које већ сада представља једно од омиљених мјеста 
Бањалучана, а дјело је руку наших колега, на које смо изузетно 
поносни. У рубрици „Инфо“ смо се потрудили да сазнамо 
више о свим ваннаставним активностима студената, стручним 
екскурзијама, али и о могућностима уписа на други циклус студија 
сва три смјера на АГГФ-у. За редовну рубрику „Интервју“ причали 
смо са професорицом Биљаном Антуновић, која је уједно и 
проректор за међународну сарадњу и вишим асистентом Славком 
Васиљевићем. У рубрици „Међународна сарадња“, као и до сада, 
доносимо искуства студената на праксама у иностранству у нади 
да ћемо вам приближити доживљај и значај оваквог искуства. 
Рубрике „Теорија и пракса“ и „Грађевинарство у свијету“ обилују 
темама интересантним за студенте, али и за све љубитеље 
архитектуре, грађевинарства и геодезије.  

Посебну захвалност за реализацију штампе часописа дугујемо 
нашој професорици и деканици Бранкици Милојевић, која 
је показала да факултет препознаје важност часописа и да је 
факултет чврст ослонац свих студентских активности и дешавања. 

Сваки аутор чланка је дао дио себе часопису „МОСТ“ и 
постао дио традиције, али и историје Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета у Бањој Луци. Захваљујемо им се на 
квалитетно написаним чланцима, а истовремено позивамо и 
остале колеге да нам се придруже и буду дио „МОСТ“-а. Овим 
путем, као главни и одговорни уредник, желио бих да истакнем 
велики труд који су уложили колеге уредници, Маја Мијатовић и 
Стефан Илишковић. Рад са оваквим колегама, мора дати успјех. 

        
 Срђан Павловић
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Нови мастер програми

Активни	
програми	
другог	циклуса	
академских	
студија	на	
АГГФ-у

Пише: Александар 
Борковић

У академској 2017/18 на 
АГГФ-у ће се, у завис-

ности од заинтересованости, 
одржати три програма другог 
циклуса: Геодезија, Грађеви-
нарство, Енергетска ефикас-
ност у зградарству и Инте-
грални дизајн: архитектура 
град и пејзаж.

Детаљан чланак о програму 
Интегрални дизајн: архитектура 
град и пејзаж је дат на страници 
8 овог броја. Овдје се дају ос-
новне информације о осталим 
програмима другог циклуса.

Геодезија
Након  завршетка  другог  

циклуса студија Геодезије сту-
дент стиче знања да пројектује, 

изводи, контролише и/
или врши надзор над 
пројектовањем и из-
вођењем радова који се 
односе на стварање ге-
одетске основе односно 
развијање геодетских ре-
ферентних оквира и сис-
тема, премјер земљишне 
територије укључујићи 
и објекте изграђене 
на и испод површи-
не терена, примјеном 
класичних и савремених 
метода премјеравања, 
оснивање и одржавање 
катастра непокретнос-
ти/земљишта, картог-
рафисање земљишне 
територије, изградњу 
геоинформационих 
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система, геодетске инжењер-
ско-техничке радове у другим 
областима (урбанизам, 
грађевинарство, рударство, 
пољопривреда, шумарство 
итд.).

Студије се изводе из шест 
ужих научних области: Гео-
детски референтни системи, 
Геодетски премјер, Катастар 
и управљање непокрет-
ностима, Геоинформатика, 
Фотограметрија и даљинско 
истраживање и Картографија 
(математичка, општа, диги-
тална, израда и умножавање 
планова и карата) обухваће-
них обавезним и изборним 
наставним предметима науч-
ног поља Геодезије.

Грађевинарство
По завршетку другог 

циклуса академских студија 
Грађевинарство, студенти 
стичу способности и ком-
петенције да, уз искуство 
примјене стеченог знања у 
пракси, постану одговорни 
за планирање, одржавање, 
пројектовање, грађење и уп-
рављање широким спектром 
грађевинских конструкција.

Тренутно је лиценцирано 
пет усмјерења: Конструкције, 
Хидротехника, Геотехника, 
Сабраћајнице и Организација 
и менаџмент у грађевинар-

ству. У академској
2016/17 била су актив-

на усмјерења Конструкције 
и Хидротехника, док ће се 
одлука о активирању усмје-
рења у академској 2017/18 
донијети на основу заин-
тересованости кандидата и 
могућности Факултета.

Енергетска ефикасност 
у зградарству

Завршетком овог другог 
циклуса академских студија, 
успјешан кандидат:

-може  примијенити  и  
практично  показати  стечено  
знање  у  области  енергет-
ског менаџмента и енергетске 
ефикасности, кроз израду 
енергетског аудита једнос-
тавног и 

сложеног објекта и израду 
плана енергетске ефикас-
ности за објекат, групу 
објеката, дио локалне зајед-
нице и локалну заједницу у 
цјелини,

- може препознати 
проблем и утврдити могућа 
рјешења,

- зна професионално кре-
ирати пројекат, елаборат или 
студију везану за енергетску 
ефикасност у зградарству,

- jе способан да орга-
низује и најсложеније по-
слове у области енергетске 
ефикасности,

- је способан да при-
мјењује најновије и напредне 
методе и технологије при рје-
шавању научних и стручних 
проблема у области енергет-
ске ефикасности.

Послије успјешног завр-
шетка Другог циклуса Сту-
дијског програма Енергетска 
ефикасност   у   зградарству   
стиче   се   академскo   звање   
мастер   машинства   

- енергетска ефикасност у 
зградарству или мастер архи-
тектуре и грађевинарства

- енергетска ефикасност у 
зградарству, у зависности од 
поља образовања кандидата 
на првом циклусу студија.
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Нови студијски 
програм другог 
циклуса

Интегрални	
дизајн:	
Архитектура,	
град	и	пејзаж

Пишу: Невена 
Новаковић и Анита 
Милаковић

Нови студијски програм 
„Архитектура и урба-

низам“ (60 ECTS) је једно-
годишњи програм другог 
циклуса на Универзитету у 
Бањој Луци (УБЛ) и Архи-
тектонско-грађевинско-ге-
одетском факултету (АГГФ). 
Академско звање које се сти-
че након завршетка студијског 
програма је Mастер архи-
тектуре и урбанизма – 300 
ECTS. Програм је намијењен 
студентима који су завршили 
први циклус студија у области 
архитектуре (240 ECTS) и који 
су заинтересовани за нова 
сазнања о концептима, мето-
дама и алатима примјењивим 
у контексту ‚притискајућих‘ 
изазова у планирању и обли-
ковању животног окружења. 

Студијски програм је 
развијен у оквиру реализа-
ције међународног пројекта 
под називом „Креирање 
мреже лабораторија знања 

захтјева нови и интердис-
циплинарни приступ про-
мишљању, пројектовању и 
планирању животног ок-
ружења и нову генерацију 
стручњака способних да се 
носе са наведеним изазо-
вима сaвременог друштва. У 
том контексту, циљеви новог 
студијског програма су: 

-промоција и поди-
зање свијести о важности 
концепата одрживости 
и отпорности животног 
окружења у национал-
ном и локалном контексту 
планирања, пројектовања и 
промишљања архитектуре, 
града и пејзажа. 

-реафирмација профе-
сионалног профила архи-
текте – урбанисте, односно 
превазилажењу дисципли-
нарне подјеле на архитекту-
ру и урбанизам унутар обра-
зовања. Студијски програм 
је намијењен образовању 
квалификованог кадра у 
области урбаног дизајна 
кроз интегрисање изуча-
вања концепата и метода 
урбанистичког планирања, 
урбанистичког пројектовања 
и архитектонског пројекто-
вања. 

-образовање и квали-
фикације за интегрални 
приступ урбанистичком 
планирању и пројектовању 
простора. Студијски програм 
има за циљ да студентима 
понуди теоријска и мето-
долошка знања која им 
омогућавају да промишљају, 
анализирају и дизајнирају 
грађену средину у свеобух-
ватном маниру. То значи да 

за одрживу и отпорну жи-
вотну средину“ (Creating the 
Network of Knowledge Labs 
for Sustainable and Resilient 
Environments/акроним 
KLABS). Пројекат KLABS је 
почео са реализацијом у   ок-
тобру 2015. године и припада 
првој генерацији    Ераз-
мус+ пројеката за изградњу 
капацитета високошколских 
установа, ко-финансираних 
од стране ЕУ (http://www.
klabs.pr.ac.rs/). KLABS је пио-
нирска образовна платформа 
која се бави са два актуелна 
и подједнако важна изазова 
урбаних и руралних средина 
на западном Балкану – а то 
су одрживост и отпорност.

Улога предложеног 
студијског програма у еко-
номском и културном развоју 
земље је у складу са ев-
ропским принципима одр-
живости животне средине. 
Према Европској директиви 
„урбанизам који успоста-
вља, исто као и архитекту-
ра, хармоничан однос са 
окружењем и који поштује 
природни и културни пејзаж“ 
је ствар „јавног интереса“ 
у свим европским земљама. 
У том контексту очување и 
развијање наставне области 
урбанизма има и академски 
и професионални значај у 
Републици Српској и Босни и 
Херцеговини.   

Циљеви   
Главне карактеристике 

стања животног окружења 
данас јесу промјенљивост, 
неизвјесност и комплекс-
ност. Феномен урбанизације      
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разумију релацију између 
различитих просторних раз-
мјера, друштвених процеса 
и природног окружења, као 
предуслова одрживости и 
отпорности;

-образовање друштвено 
одговорног професио-
налца чији је рад посвећен 
културној одрживости и 
друштвеној релевантности, 
односно који се издиже 
изнад жеље за производњом 
простора искључиво „високе“ 
естетике;

-образовање и квалифи-
кације за транс-дисципли-
нарни приступ планирању 
и пројектовању уз разумије-
вање важности сарадње и 
комуникације не само са раз-
личитим професијама, већ и 
другим актерима у простору;

-укључивање у европ-
ски простор образовања 
кроз образовања архитеката 
према савременим методама 
наставе и пружање знања о 
друштвено и глобално реле-
вантним темама;

-припрема за даље об-
разовање и усавршавање у 
области архитектуре и урба-
низма.

Тема, облици наставе и 
структура програма

Фокус образовања у 
оквиру наставног програма је 
на концептима одрживости 
и отпорности у национал-
ном и локалном контексту 
планирања, пројектовања 
и промишљања архтектуре, 
града, пејзажа и територије. 
Да би се назвао одрживим, 
друштвено-еколошки систем 
било које размјере треба да 
задржи идентитет цјелине. 
Истовремено, одрживост 
подразумијева разматрање 
одговарајућих размјера 
простора које ће увијек бити 
веће од простора предметне 
територије. Ако је одрживост 
стање система којем се тежи, 
онда је отпорност квалитет 
или особина прилагођавања, 
учења и самоорганизовања 
друштвено-еколошког систе-
ма и његових дијелова, поред 
генералне способности под-
ношења поремећаја. 

Студијски програм по-
ставља наведене концепте 
на оперативнији ниво кроз 
упознавање студената са 
широким спектром техника и 
алата за процјену и ана-
лизу простора и процеса у 

простору. Градови, насеља, 
села, куће и пејзажи Босне 
и Херцеговине и Републике 
Српске ће представљати 
‚лабораторије‘ за тестирање 
и развијање идеја, визија и 
сценарија одрживе и отпор-
не животне средине. 

Први семестар студијског 
програма је намијењен 
теоријским, аналитичким и 
креативним сазнањима, док 
је други посвећен изради за-
вршног рада другог циклуса. 
Програм комбинује разли-
чите технике наставе, као 
што су теоријска предавања, 
теренска снимања, интензив-
не радионице, презентације 
и дебате, са фокусом на 
студио пројекту. Завршни рад 
нуди студентима могућност 
свеобухватног истраживања 
и развијања пројектног 
рјешења на одабрану тему/
проблем, као својеврсну син-
тезу стеченог знања у току 
студијског програма. Резул-
тати завршног истраживања 
и пројекта ће бити обавезно 
публиковани у периодици 
АГГФ: научном часопису 
АГГ+, стручном часопису Са-
времено градитељство или 
студентском часопису Мост.
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Савез студената 
АГГФ-а

Протекла	
година	у	знаку	
ССАГГФ-а

Пише: Срђан 
Павловић

Како је љетни семестар ове 
академске године про-

шао, вријеме је да се саберу 
утисци и подвуку рачуни. 
Шта се урадило а шта није, 
шта је могло боље, да ли 
смо остварили замишљене 
циљеве које смо као ново 
руководство ССАГГФ-а зацр-
тали, свакако је за дискусију. 
Овај пут се можемо похва-
лити позитивним комента-
рима многих професора али, 
нама најважније, и студената 
који су препознали „Савез“ 
као студентску организацију 
која се непрестано бори за 
студенте, студентски стандард 
и квалитет студирања на 
АГГФ-у. 

Од почетка школске 
године, нова управа нашег 
факултета је препознала важ-
ност „Савеза“ те нам одмах 
на првом академском часу 
за бруцоше, дала прилику да 
се представимо и позовемо 

и подржана, међутим било 
је потребно уложити више 
напора у остварење овог 
циља, те овај проблем оста-
вљамо сљедећој генерацији 
са добром подлогом за 
даљи напредак. 

Учествовали смо на 
конференцијама али и били 
дио организације истих. У 
октобру, прошле године, 
делегација ССАГГФ-а је била 
присутна на међународној 
студентској конференцији  We 
build our future на Злати-
бору, у организацији Асо-
цијације студената модерног 
инжењерства из Београда, 
која је угостила преко 100 
студената са преко 20 европ-
ских факултета. Делегација 
је представила наш Уни-
верзитет, али и искористила 
прилику за повезивање са 
регионалним студентским 
организацијама и упозна-
вање са њиховим начином 
рада. Такође, били смо и на 
студентској конференцији 
сличног карактера Building 
our connections одржаној 
у Београду у организацији 
IACES LC Belgrade. Чланови 
ССАГГФ-а су били дио ор-
ганизационог тима научно-
стручних конференција „Гео-
експо“ и  „Савремена теорија 
и пракса у градитељству“. 
Вриједно смо се залагали 
да за све вријеме трајања 

најмлађе колеге да нам се 
придруже. Такође, у оквиру 
манифестације „Дани сту-
дената“ на „Дану отворених 
врата“, имали смо прилику да 
будућим колегама представи-
мо разне аспекте студентског 
живота и самог студентског 
организовања не бисмо ли 
заједно са Универзитетом и 
Факултетом остварили зајед-
нички циљ повећања броја 
бруцоша. Због континуираног 
рада препознати смо као 
битан, а сада и незаобилазан 
фактор у академским круго-
вима Факултета али и Универ-
зитета, наравно у сарадњи 
са колегама из Студентског 
парламента. Врхунац поме-
нуте сарадње је дефинитивно 
била манифестација „Дани 
студената“ на чијој су орга-
низацији вриједно радили и 
чланови ССАГГФ-а.  

Студентске праксе смо 
још на почетку мандата пре-
познали као битну ствар на 
којој морамо радити те смо 
у циљу тога организовали 
презентације међународних 
стручних пракси ИАЕСТЕ-
а, али и помно пратили 
и обавјештавали колеге 
путем социјалних мрежа о 
домаћим праксама које су 
биле активне. Будући да је 
на једној од посљедњих 
сједница Наставно-научног 
вијећа, донесена одлука 
о изради нове пројект-
не документације за нову 
зграду факултета, изборили 
смо се за то да ће и сту-
денти учествовати у изради 
пројекта, као вид практичне 
наставе. Такође, у бројним 
састанцима са руководством 
факултета, наглашавали смо 
важност повећања трајања 
практичне наставе. Наша 
иницијатива је препозната 
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да је потребно да се уведу 
одређене промјене у сту-
дијским програмима, а сад 
имамо и прилику да о томе 
дискутујемо на радним са-
станцима комисије за измјену 
студијских програма. Коми-
сија је започела са радом, 
студенти су изнијели своја 
размишљања, а о финалним 
закључцима ћемо такође 
писати у сљедећем броју. 
Једна од великих ствари на 
које смо указали јесте упис на 
други циклус студија на АГГФ-
у. Наиме, према тренутно 
важећем Закону о високом 
образовању, није могуће упи-
сати „мастер“ студије уколико 
се претходно не дипломира. 
По угледу на регионалне 
факултете, тражили смо да се 
студентима са нашег факулте-
та омогући, олакшан наставак 
студирања, без пријемног и 
са могућношћу преноса од-
ређеног броја ЕЦТС бодова 
на мастер студије. Управа 
факултета је била сагласна са 
нама, али и објаснила да је 
проблем правне природе те 

ових конференција, заједно 
са факултетом, будемо добри 
домаћини стручњацима, од 
којих су студенти могли чути 
много. Сматрамо да је пове-
заност науке и струке од изу-
зетног значаја за сам квали-
тет студирања те смо поносни 
на чињеницу да смо успјели, 
путем социјалних мрежа, 
заинтересовати студенте да 
посјећују овакве догађаје. У 
томе се огледа наш ангаж-
ман у побољшању свијести о 
научно-истраживачком раду. 
Такође, ове године је на фа-
култету основана и Канцела-
рија за научно-истраживачки 
рад, којој је упућен и апел на 
Наставно-научном вијећу, да 
се и студенти укључе у актив-
ности ове канцеларије.

У погледу подизања 
квалитета студирања на 
АГГФ-у, колеге из савеза су 
од ове године равнопра-
вани чланови комисија за 
самоевалуацију и комисија 
за измјене студијских про-
грама Грађевинарство и 
Архитектура. На сједницама 
скупштине Савеза, много се 
расправљало и закључило 
да је потребно да се изврши 
контрола квалитета наставног 
процеса, што је факултет 
препознао у виду оснивања 
комисије за самоевалуацију. 
Очекујемо да ће ова комисија 
ускоро почети са радом, те 
ћемо у сљедећем броју овог 
часописа, сигурно изложити 
донесене закључке. Мно-
гим усменим апелима смо 
утицали да студенти буду дио 
скоро сваке одлуке на факул-
тету. Овај пут свих 8 чланова 
Наставно-научног вијећа из 
реда студената чине делегати 
ССАГГФ-а, који редовно учес-
твују на сједницама вијећа. 
Савез је такође предложио 

ће у будућности настојања 
факултета свакако ићи у том 
правцу, тако да је на нама 
да очекујемо резултате у 
што скоријем периоду и 
опет реагујемо уколико се 
они не постигну. Упућен је и 
званичан допис факултету о 
потребама студената за још 
једном читаоноциом. Студен-
ти архитектуре су изразили 
потребу за додатним прос-
тором са детаљним образло-
жењем и начином на који би 
та читаоница функционисала. 
Нажалост, иако смо наишли 
на подршку професора, 
изостала је реализација због 
недостатка новчаних средста-
ва, те и ово остављамо сље-
дећим генерацијама у аманет. 
Такође, када причамо о по-
дизању квалитета студирања, 
ССАГГФ је присуствовао 
састанцима које је организо-
вао Студентски парламент у 
циљу расправљања о сту-
дентским питањима. Заједно 
са колегама из Студентског 
парламента смо доносили је-
динствене захтјеве у погледу 

Чланови ССАГГФ-а на прослави 
Дана РС
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„Социјалног рока“, продужетку 
уписа у нову школску годину 
али и продужетку крајњег рока 
за завршавање студија „ста-
рих“ студената, који су на крају 
испуњени. На истим састанци-
ма смо расправљали и о новом 
Закону о високом образовању. 
Поносни смо што смо указали 
факултету на многе ствари које 
се могу побољшати али и на 
то да смо били дио јединстве-
них студентских ставова у овој 
години.

Ове године смо учество-
вали и у обиљежавању „Дана 
Републике Српске“, гдје је 

неколико наших чланова било 
дио параде, организовали 
3 хуманитарне акције при-
купљања новчаних средстава, 
једно прикупљање слаткиша 
и школске опреме и једно 
групно донирање крви, једно 
предавање на тему „Студенти 
и тржиште рада“ у сарадњи са 
Унијом студената, којем је при-
суствовало преко 70 студената, 
4 посјете градилиштима од 
којег су посјета градилишту на 
Ребровцу и згради RedBrick-а 

биле масовне (око 40 
студената), познати „тај-
ни сајт“ са свим скрип-
тама за студијски про-
грам грађевинарство 
који биљежи изузетно 
велику посјећеност, 
учествовали у органи-
зацији спортских игара 
и обезбиједили мајице 
за исте, што је први 
пут, након 4 године, 
да су наши спортисти 
прикладно „обучени“, 
организовали 4 велике 
журке нашег факул-
тета, били генерални 
организатори највећег 
регионалног скупа 
студената архитекту-
ре – „Архитектуријаде 
2017“ у Бечићима, и 
два капитална пројекта, 
седми и осми број на-
шег студентског часопи-
са Мост.

Активности које 
смо проводили биле 
су различитог карак-
тера и захтјевале су 
велики труд и залагање 
свих чланова, који су 
на крају године могли 
осјетити само велико 
задовољство што су 
били дио ове приче 
али и богатији за нова 
искуства која се не стичу 
самим студирањем на 
факултету. Овим путем 
позивамо све заинтере-
соване студенте да нам 
се придруже сљедеће 
године и буду дио наше 
студентске организације. 
Одрицања има много, 
али наша дужност као 
младих људи, студената 
јесте да будемо пред-
водници овог друштва и 
тако се боримо за њего-
ву будућност.

 Предавање стручњака из праксе у 
организацији ССАГГФ-а 

12 Година 5 — Број 8 —јул, 2017



Knauf технологија

Стручна	
екскурзија	-	
Хрватска

Пише: Жарко 
Дабић

Крај марта обиљежио је 
одлазак студената грађеви-

не, заједно са професорицом 
Горданом Броћетом, на стручну 
екскурзију у Нови Мароф. До-
маћин је била компанија Knauf. 
Студенти су љубазно дочекани 
од стране запослених који су 
укратко испричали о историји 
фабрике, као и материјалима 
које производе. Прије самог 
уласка у фабрику студенти су 
добили заштитну опрему и упу-
тили се у складиште материјала 
који се користе за производњу. 
Као сировине за производњу 
камене вуне употребљавају се 
природни и вjештачки силикат-
ни материјали. Од природних 
материјала употребљава се 

камен дијабаз и доломит, а у 
мањој мjери и базалт, док се од 
вjештачких материјала користе 
тзв. брикети који се добијају 
прерадом отпада из техно-
лошког процеса уз додатак 
цемента. Наведене сировине 
транспортују се у куполну пећ 
у којој се топе на температури 
од 1500°C. За процес топљења 
сировина као енергент се 
користи кокс. Може се рећи 
да, иако је конструкција пећи 
прилично једноставна, про-
цеси који се у њој одвијају су 
врло сложени. Отопљена маса 
добијена процесом топљења 
у куполној пећи контролисано 
се доводи на точкове центри-
фуге где уз помоћ ваздуха под 
великим притиском долази до 
њеног развлакнавања. Затим, 
пада на коси транспортер гдје 
долази до формирања пласта 
који даље путује у сушиону 
комору. По излазу из сушионе 
коморе пласт камене вуне се 
хлади у зони за хлађење, а 
након тога спроводи се форма-
тирање пласта односно резање 
пласта по дужини и ширини 
на задате димензије, а затим 
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слиједи паковање произво-
да, као и складиштење истог. 
Поред добрих термоизолацио-
них својстава материјала, као 
још једну предност у односу на 
друге термоизолационе мате-
ријале, наводе и отпорност на 
дејство пожара што је експeри-
ментално доказано на лицу 
мјеста. Нешто више, о начину 
постављања минералне вуне 
и њеној енергетској и економ-
ској ефикасности, студенти су 
чули од грађевинског инжење-
ра Силвија Новака у сали за 
састанке. Ту су такође сазнали 
занимљиве чињенице о другим 
врстама материјала које компа-
нија Knauf производи широм 
свијета. Својом преданошћу и 
озбиљношћу компанија Knauf 
је доказала да је једна од во-
дећих произвођача савремених 
изолационих материјала, малте-
ра, боја, грађевинске опреме и 
алата. 

Након посјете компанији 
Knauf, даљи ток стручне екс-
курзије одвија се у сјеверном 
дијелу Хрватске, у граду Вараж-
дину. Вараждин, град на ријеци 

Драви, био је главни 
град Хрватске, све до 
великог вараждинског 
пожара. Кроз панорам-
ско разгледање града, 
студенти су се упознали 
са улицама Вараждина, 
а детаљ који су запази-
ли је да већина грађана 
користи бицикл,  као 
превозно средство. Оби-
лазе и трг Бана Јелачића, 
још један трг у Варажди-
ну, а затим и стари град. 
Трг код старог града, 
омиљено је мјесто Вара-
ждинаца за поподневни 
одмор и испијање кафе. 
Приликом ове посјете 
обишли су и споменик 
Гргур Нинском, гдје је 
свако од њих додирнуо 
бронзани ножни па-
лац, и замислио жељу, 
а вјеровање каже да ће 
им се иста остварити. 
Свако је замислио жељу 
за себе, али тамо негдје 
у подсвијести сви су 
пожељели да бар још 
једном посјете овај град.
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Радионица у Загребу

Параметарско	
моделовање	
и	дигитална	
производња

Пише: Борис 
Драгичевић

Параметарско моделовање 
је истакнута тема у дана-

шњој архитектури. Матема-
тичке промјенљиве постају 
саставни дио анализирања и 
нови приступ пројектантском 
процесу од почетка. Упра-
во њихова неодређеност и 
неизвјесност дају вриједност 

Једанаест студената ТВЗ-
а, пет студената Факултета 
техничких наука из Новог 
Сада и три студента нашег 
факултета (Стефан Илиш-
ковић, Кристина Комљен и 
Борис Драгичевић) имали су 
прилику да науче основе 3д 
моделовања у програмима 
Rhinoceros 3D и Grasshopper.

Практични дио радио-
нице омогућио је да сваки 
студент креира сопствени 
модел. Учесници су помоћу 
ласерског резача и вјештог 
спајања добијених дијело-
ва, своје дигиталне моделе 
са рачунара преносили у 
стварне макете од љепенке 

процесу моделовања и ши-
рок спектар могућности. Уз 
помоћ напредних софтвер-
ских алата добијају се ком-
плексне али репрезентативне 
форме чији је резултат често 
ефикасно везан за концепт 
дизајна.

Ова тема нас води на 
радионицу „Параметарско 
моделовање и дигитална 
производња“ која се од 18. 
до 21. фебруара 2017. одр-
жала у Загребу. Радионицу су 
водили професори Милена 
Ставрић и Алберт Вилче с 
Техничког универзитета у 
Грацу (TU Graz), а у органи-
зацији Грађевинског одсјека 
ТВЗ-а односно професорице 
Миреле Катић Жлепало. Ово 
је наставак сарадње између 
Универзитета из Граца, 
Техничког велеучилишта из 
Загреба, Факултета техничких 
наука из Новог Сада и АГГФ-
а из Бањалуке, која је 2012. 
започета пројектом GEFFA 
(Geometry education for 
future Architects).
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које су по завршетку изложене 
на Техничком велеучилишту у 
Загребу. Захваљујући неисцр-
пној енергији и великом труду 
професора, који су помагали 
да дизајнерске намјере добију 
прави одговор, студенти су 
успјели да добију моделе ком-
плексне форме. Формирајући 
разне скрипте за геометрију у 
програму Grasshopper, моде-
ли су се на различите начине 
извијали из разних основа.

Дигитална фабрикација и 
оваква врста радионице пома-
же студентима да своје програ-
мирање пренесу у опипљиву 
масу која може бити предмет 

мотивације да се стечено 
знање активно при-
мјењује у даљем раду 
на факултету. Управо то 
знање је у кратком пе-
риоду постало средство 
за производњу. Иако 
четири дана нису била 
довољна за потпуно 
упознавање са ком-
плексним софтверима, 
овакав програм учења 
послужио је као екс-
перимент који открива 
доста путева којим сваки 
студент може да иде. 

Управо овакво искуство 
може да нам покаже 
нови почетак и прилику 
за усавршавање коју 
често пропуштамо.

Сусрет са новим 
технологијама у нашој 
струци је и сусрет са 
будућношћу. Папиром и 
оловком тешко долазимо 
до одређених рјешења 
својствених овом вре-
мену, а самим тим и наш 
начин размишљања је 
подложан промјенама. 
Учествовали активно ми 
у тој будућности или не, 
знање о овом приступу 
дјеловања не смије да 
нас води ка подређе-
ности технологији, а 
самим тим и нашој не-
одређености.
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Work & Travel искуство 
2016

Путовање	као	
инспирација

Пишу: Никола Матић 
и Аљоша Пилиповић

Пријавом на програм Work 
& Travel знао сам да ћу 

већину зарађеног новца пот-
рошити на путовање. Током 
четири мјесеца рада, друг и 
ја смо комбиновали слободне 
дане и излете по оближњим 
градовима, па смо тако успје-
ли обићи Бостон, Њу Порт, 
Провиденс и већину градова 
на полуострву Кејп Код, гдје 
смо и живјели. Након четири 

мјесеца рада, наставили смо 
путовање по Америци, те смо 
посјетили Чикаго, Сан Фран-
циско, Лос Анђелес, Лас 
Вегас, Вашингтон, и наравно, 
Њу Јорк. Путовање смо завр-
шили у Холандији, обишавши 
Амстердам, Ротердам и још 
неколико мањих градова. 

Бостон
Један од првих градова 

који су настали доласком 
Европљана на aмерички кон-
тинент има богату историју. 
Улице уске и кривудаве, бло-
кови без присуства одређе-
них регулација, визуре често 
прекинуте, чине урбанизам 
града веома специфичним и 
препознатљивим. Посјетили 
смо комплекс МИТ факултета 
који садржи бројна здања 
архитеката као што су Френк 
Гери и Стивен Хол. Затим смо 
обишли Харвард универзитет 
који својим историјским објек-
тима и парковском уређењу 
подсјећа на Хогвартс. Не-
бодер по имену Prudential 
Tower, поред занимљивог 
издигнутог парка на другом 
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спрату, има и обзерваторијум 
на 51. спрату са којег се пружа 
изванредан поглед над чита-
вим Бостоном.

Чикаго
Град у унутрашњости др-

жаве је био пун изненађења. 
Велики број старих грађевина, 
које су биле претеча дана-
шњим небодерима, је настао 
за вријеме дјеловања чикашке 
школе. Попети се на један од 
два најпосјећенија обзервато-
ријума Чикага представљало 
је сјајно искуство за нас. John 
Hancock небодер, као један 
од првих објеката са конструк-
тивним системом заснованим 
на дијагоналама, на 94. спрату 
пружа прилику туристима да 
уживају у погледу на језе-
ро Мичиген и непрегледну 
матрицу града. Вилис торањ 
(Willis Tower) је још један 
објекат који представља 
симбол Чикага. На 103. спрату 
се налазе стаклене конструк-
ције које омогућавају храбрим 
туристима да проходају по 
стакленом поду. Millenium 
Park нас није оставио рав-
нодушним, будући да је парк 
обогаћен разним фонтанама, 
скулптурама, конструкцијама и 
богатом вегетацијом. 

Сан Франциско
Након вјетровитог Чика-

га, дошли смо у топли Сан 
Франциско. Град са најчешће 
фотографисаним мостом 
на свијету – Голден Гејт, је 
сједиште културе, техноло-
гије, маркетинга и дизајна. 
Град саграђен на 43 брдашца 
посједује велики број улица 
под нагибом, као и архитекту-
ром која прати покренути 
терен. Вожњом традицио-

налним cable car-ом пролази 
се кроз стамбена насеља и 
сам центар града, те се може 
стећи утисак о животу у граду. 
Популарна одредишта за ту-
ристе су и некадашњи затвор 
Алкатраз, као и парк Голден 
Гејт који је богат различитим 
садржајима.

Њу Јорк
Град који никад не спава. 

Минимално вријеме које је 
потребно да се обиђе град је 
двије седмице, будући да је 
један од највећих градова на 
свијету. Најпосјећенија мјеста 
су свакако Тајмс сквер, Кип 
слободе, сам центар града 
крцат небодерима, Централни 
парк, Пета авенија, Бруклин 
мост, итд. Вожња бициклима 
кроз Централни парк (Central 
Park) је посебан доживљај, 
будући да имате осјећај да се 
налазите у потпуно природ-
ном окружењу, а при том се 
у даљини увијек виде небо-
дери. Велик број ресторана 
различитих свјетских кухиња, 
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бројни хотели и ексклузивни 
бутици су присутни на сваком 
ћошку. Гужве, колоне туриста и 
жута такси возила су типични на 
фотографијама овог града. Вели-
ки број туриста посјећује позна-
ти мост који води ка Бруклину, 
грађен у неоготичком стилу.

Лос Анђелес
Површински је један од 

већих градова Америке. Из-
разито топла, медитеранска 
клима, са високим температу-
рама чак и током наше посјете 
(крај октобра). Град је познат 
по лоше организованом јавном 
превозу, те је потребно доста 
времена како би дошли од тачке 
А до тачке Б. Сам центар града 
није препознатљив, али због 

Савјети

-умјесто да плаћате 
улазницу за обзерваторијум 
у Бостону, можете се попети 
спрат изнад у ресторан и бар, 
те се за мало више новца 
почастити и вечером.

-туристичка тура по 
Бостону је могућа тако што 
ћете купити улазницу за спе-
цијално возило које иде и по 
води и по асфалту (1х обила-
жења кошта само 35$).

-улазница за обзервато-
ријум у Чикагу кошта 15$, а за 
само 5$ више имате и коктел 
укључен у цијену.

-у већини америчких 
градова могуће је изнајмити 
бицикле по повољним ције-
нама, те на тај начин обићи 
много више знаменитости и 
упознати се са градом.

-планирајте на вријеме 
своје путовање како бисте 
уштедјели новац (при том се 
можете информисати и о кон-
цертима и дешавањима у тим 
градовима како бисте употпу-
нили своје путовање).

величине града постоји велики 
број других атракција које чине 
град препознатљивим. Санта 
Моника пристаниште је у склопу 
обале на Тихом океану, пре-
пуна је ресторана и забавних 
паркова, те је уједно и финална 
тачка популарне руте 66. Венис 
бич (Venice Beach) шеталиште 
је наставак плаже, мјесто гдје 
је снимана позната серија 
Baywatch. Топ атракција је и 
посјета Шеталишту славних и 
Холивуд знаку који су посјећени 
од великог броја туриста.
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Архитектуријада 2017

Путовање	
од	1000	
километара

Пишу: Михаил Врач и 
Момир Станковић

Кажу да ниси осјетио прави 
студентски живот уколико 

ниси био на некој од „јада“. У 
то смо се ми увјерили ове го-
дине на Архитектуријади. Пет 
дана непрестане музике, пле-
са, дружења, спорта и науке. 
У кратким цртама то је чинило 
наш боравак у Бечићима од 
18. до 23. маја, а чији је главни 
организатор био ССАГГФ-а. 
Из овог града упутило се 45 
студената очекујући много 
забаве, пријатељстава, спорт-
ских такмичења и такмичења 
из науке. На овогодишњој 
Јади искуства је размјењивало 
око 400 студената.

Студенти су били смјеш-
тени у прекрасном хотелском 
комплексу Alet moc удаљеном 
300 m од плаже. Наше колеге  
имале су прилику упознати 
се са студентима из Београда, 
Новог Сада, Сарајева, Сплита 
и других градова који су били 
овогодишњи учесници Архи-
тектуријаде и са њима про-
вести 5 незаборавних дана.

Било је разговора о мето-
дама учења на појединим фа-
култетима, размјењивале су се 
идеје о некој даљој сарадњи, 

а није недостајало ни анегдота 
из свакодневног живота.

Спортски садржај ове го-
дине на Архитектуријади био 
је такође веома богат. Органи-
зована су такмичења  између 
факултета у фудбалу, кошар-
ци, одбојци и стоном тенису. 
Наши студенти судјеловали су 
у свим спортским такмичењи-
ма, а најзапаженије резултате 
су остварили у кошарци и 
одбојци гдје су заузели трећа 
мјеста. 

У знању су се студен-
ти такмичили у категорији  
Историја архитектуре гдје су 
се највише истакнуле наше 
колегинице Владана Савић и 
Тијана Ђурић, освојивши прво 
мјесто.

Након многобројних днев-
них активности, ипак нам је 
остајало снаге и за вечерња 
дружења која су трајала до 
дуго у ноћ. Испред хотела су 

организоване журке које су 
наш пут учиниле незаборав-
ним.

Много ће се спомиња-
ти овогодишњи конкурс за 
дизајн мајице Архитектурија-
де 2017. Главна награда је 
био бесплатан смјештај, те је 
конкуренција овај пут била 
велика. Пријавило се осам 
студената, од којих је свачији 
дизајн био посебан и на свој 
начин приказивао дух Јаде, 
па је организаторима била 
потребна стручна помоћ 
асистентица Драгане Тепић и 
Маје Илић, којима се овим пу-
тем захваљујемо. Уз стручне 
коментаре, изабрана су три 
најбоља дизајна, те је на-
ставак конкурса обиљежило 
гласање на фејсбук страници 
ССАГГФ-а. Коначну побједу је 
однио Никола Попадић, чији 
је дизајн „лајковало“ 820 људи. 
Остала два дизајна (Габриела 
Сигисмунди и Игор Танасић) 
су такође вриједна помена 
и пажње, но овај пут више 
симпатија је прикупио Никола 
Попадић.

Честитамо нашим колега-
ма којима је ово пета Јада. 
Дејан Блашковић „Блашко“, 
Дејан Зеленковић „Зела“, 
Бојан Бајић „Бока“ и Игор 
Танасић „Тана“ су постали 
легенде Архитектуријаде и 
неизоставан дио свих при-
ча и догађаја задњих пет 
година. За њих је, како они 
кажу, Јада неизоставан дио 
студирања и нешто на шта 
се мора ићи ако желиш да 
будеш „прави“ студент. 
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BAEKTEL

Успјешно	
реализован	
пројекат	-	
BAEKTEL

Пише: BAEKTEL 
тим АГГФ-а

Током претходне три 
године, Архитектон-

ско-грађевинско-гео-
детски факултет Универ-
зитета у Бањој Луци је 
успјешно реализовао 
активности у оквиру ТЕМ-
ПУС пројекта BAEKTEL 
(Blending academic 
and entrepreneurial 
knowledge in technology 
enhanced learning), о 
чему су читаоци часо-
писа Мост били редовно 
информисани. Пројекат је 
успјешно приведен крају 
у априлу ове године, те 
се у овом чланку даје 
преглед најзначајнијих 
реализованих активности 
у току пројекта.

Након анализе зате-
ченог стања отворених 
едукативних ресурса 
(ОЕР) у ЕУ и региону, као 
и одговарајуће законске 
регулативе, дефинисане 
су смјернице за кре-

ирање и објављивање ових 
садржаја (baektel.eu). Потом је 
као платформа за објављивање 
ОЕР-а усвојен edX (edx.org), 
портал који омогућава поста-
вљање и похађање курсева уз 
обимну статистику о прогре-
су и задовољству корисника. 
С обзиром да израда једног 
комплетног курса захтијева 
огромне материјалне и људске 
ресурсе, закључено је да се 
иде са модуларним приступом, 
тј. са креирањем појединачних 
туторијала, предавања, задатака 
и др. Коначни курсеви ће бити 
формирани када се створи од-
говарајућа „критична маса“ ових 
материјала. 

Наш Факултет је, захваљујући 
средствима из пројекта, набавио 
савремену опрему за креи-
рање ОЕР садржаја. Неки од 
најважнијих дијелова опреме су 
рачунари са графичким таблети-
ма, професионални микрофони 
и видео камера. Опрема је дос-

тупна свим студентима и нас-
тавницима Универзитета, као и 
стручњацима из привреде, који 
су заинтересовани за креирање 
ОЕР-а.

Користећи набављену 
опрему, снимљен је низ туто-
ријала и предавања из области 
Механике и теорије конструк-
ција као и Геометрије облика. 
Најкомплетнији материјал је 
свакако предавање из кинема-
тике и динамике материјалне 
тачке и крутог тијела, којe је на 
Машинском факултету одржала 
проф. др Валентина Голубовић-
Бугарски у оквиру предмета 
Механика 2. Ови материјали су 
намијењени како студентима 
тако и другим заинтересованим 
лицима која желе проширити 
или обновити своје знање. Циљ 
је да се у наредном периоду, у 
сарадњи са привредом, фор-
мирају и курсеви који приказују 
најбоље примјере из праксе. 

Сви снимљени материјали 
су објављени на званичном 
YouTube каналу Универзитета у 
Бањој Луци, као и на сајту budi.
inzenjer.org. У току је разма-
трање платформе која би се 
користила за објављивање 
појединачних текстуалних садр-
жаја, прије њихове интеграције 
у комплетне курсеве. Студенти и 
сви заинтересовани ће бла-
говремено бити обавјештени о 
свим новим дешавањима веза-
ним за развој ОЕР-а на нашем 
Универзитету.
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Дани студената

Кратка	
ретроспектива	
догађаја	„Дани	
студената“

Пише: Љубомир Керез

Дани студената је нова ма-
нифестација осмишљена од 

стране Студентског парламента 
Универзитета у Бањој Луци. 
Идеја за овај пројекат настала је 
након што су организатори, то 
јесте студенти, увидјели проблем 
у недостатку образовно-кул-
турних садржаја намијењеног 
управо њима. Рјешење за овај 
проблем нашли су у покретању 
манифестације под називом 
Дани студената, који су траја-
ли од 18. до 28. априла 2017. 
године. 

С обзиром на то да је ово 
нови пројекат, организато-
ри су били свјесни да треба 
да се стави већи акценат на 
само упознавање студената са 
пројектом и промоцију истог. У 
циљу што бољег информисања 
свих будућих посјетилаца ове 
манифестације организатори су 
направили летке са комплетним 
програмом, те више интернет 
страница на разним друштвеним 
мрежама на којима су оба-
вјештавали све заинтересоване 
о садржају програма  манифес-
тације.

Сама манифестација поче-
ла је свечаном церемонијом 
отварања одржаном 18.04. у 
Народном позоришту Репу-
блике Српске. Церемонији су 
између осталих присуствовали 
Градоначелник града Бањалука, 
Предсједник Народне скупшти-
не Републике Српске, Ректор 
Универзитета у Бањој Луци и 
многи други. Својим доласком су 
исказали подршку према овом 
студенском пројекту. 

Важан дио, а студентима 
можда и најзанимљивији, ма-
нифестације била су спортска 
такмичења која су трајала од 18. 
до 27. априла. Мјесто одржа-
вања били су спортски терени 
СЦ Никола Тесла. Студенти свих 
Факултета Универзитета у Бањој 

Луци имали су прилику 
да се, представљајући 
свој Факултет, такмиче у: 
кошарци, фудбалу, тенису, 
рукомету, стоном тенису, 
одбојци, џуду и шаху. За 
оне најуспјешније обез-
бијеђене су и медаље.
Образовни дио програма 
је сачињавао већину ове 
манифестације, а огледао 
се у разним едукативним 
радионицама. Једна од 
важнијих радионица јесте 
радионица „Лидерство“. 
Учесници ове радионице 
едуковали су се о томе 
како постати лидер, како 
функционисати у тиму, те 
бити што продуктивнији 
у тимском раду. Преда-
вачи на овој радионици 
били су: Илија Трнинић, 
извршни  директор 
Института за развој 
младих и заједнице 
Perpetuum mobile Бања 
Лука, Немања Ковачевић,  
шеф кабинета министра 
за економске односе и 
регионалну сарадњу у 
влади Републике Српске, 
те Милан Грубор, шеф 
кабинета градоначелника 
Града Бања Лука. Студен-
ти су још имали могућ-
ност да похађају радио-
нице цртања графита и 
DJ-инга.

Какви би то дани сту-
дената били без културе 
и квалитетног забавног 
програма. Вођени том 
мишљу, организатори су 
осмислили и реализова-
ли врхунски културно-за-
бавни програм. Студенти 
су тако могли већ 18.04. 
да уживају у једној од 
многих тематских журки 
које су се одржавале 
свако вече. У једној од 
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наредних вечери посјетиоци 
су могли да се препусте чари-
ма позоришта и уживају у ве-
чери драме одржане у Клубу 
студената Бања Лука. Да би за 
свакога било понешто, орга-
низовано је и вече вина и џез 
вече. С обзиром на то да су 
се Дани студената поклопили 
са априлским испитним роком 
организатори су се потрудили 
да опусте и насмију студенте 
духовитим stand-up наступом 
комичара Срђана Динчића. 
Већ добро позната „Студент-
ска журка на отвореном“ ни 
ове године није изостала. На 
усијаном Jelenrockstage-u 
наступали су познати извођа-
чи (Вуду Моџо, Тупас Мене, 
DJForest people, DJ Јома 
Маја...) који су на спортским 
теренима СЦ Никола Тесла 
својим музичким талентом 
забављали студенте до раних 
јутарњих сати.
Једно од највећих изне-
нађења било је свакако кино 
на отвореном. Велики број 
студената уживао је гледајући 
филм „Бисер Бојане“, на  
платоу студентског центра. 
Кино под свјетлима звијез-
да изазвало је велико оду-
шевљење студената.
Врхунац културно-забавног 
програма био је велики 
концерт популарне рок групе 
„Рибља чорба“, који се због 
лоших временских услова 
одржао у Универзитетској 

спортској дворани. Улаз на 
концерт, као и на све друге 
културно-забавне догађаје је  
био бесплатан.
Доказ да су студенти и еко-
лошки освјештена будућност 
ове земље, јесу разне акције 
под називом „Студенти граду 
и планети“, организоване у 
циљу чишћења и уређења 
универзитетских и градских 
површина.

Дани отворених врата
Једна од новина у овом 
пројекту а свакако и на 
Универзитету јесу „Дани 
отворених врата“. Овај до-
гађај организован је у циљу 
упознавања будућих генера-
ција студената са факултетом 
и обавезама које их слиједе. 
Представници факултета 
срдачно су дочекали мату-
ранте и повели их у обилазак 
факултета. Након тога су им 
одржане презентације о раду 

факултета и начину извођења 
наставе, те су им представ-
ници срдачно одговарали на 
њихова питања и недоумице. 
За све матуранте припремље-
на је ужина и освјежење, како 
би се будући студенти што 
угодније осјећали у студент-
ским клупама.

Дани студената су заврше-
ни у свечаном тону у каквом 
су и започети. Церемонија 
свечаног затварања послужи-
ла је и за додјелу признања 
и медаља најуспјешнијим сту-
дентима. С обзиром на пози-
тивне критике и одушевљење 
свих студената који су посје-
тили „Дане студената“ надамо 
се да ће се ова манифестација 
наставити и сљедећих година 
у овом смјеру, и да ће сваке 
године бити још више садр-
жаја који ће задовољити како 
културне тако и спортско-за-
бавне апетите студената.

Дани отворених врата АГГФ-а
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Студентска посјета 
градилишту на 
Ребровцу

Упознавање	
будућих	
инжењера	
са	стварним	
проблемима	у	
раду

Пише: Ђорђе Остић

Протеклих годину дана 
у бањалучком насељу 

Ребровац, одвија се санација 
клизишта и дијела магис-
тралног пута М4. Студенти 
студијског програма грађе-
винарства су препознали 
могућности и показали 
заинтересованост да се више 
упознају са самим пројектом и 
током радова. Након неколи-
ко одгађања посјете усљед 
сметњи у изградњи  и послије 
пуно упорности студената да 
остваре ову посјету, студенти 
3. и 4. године 23. марта одла-
зе на градилиште.

Дочекао их је шеф гради-
лишта Владо Којић и упутио у 
основе овог пројекта. 

„Дуже од 10 година 
траје борба за савладавање 
клизишта изнад саобраћај-
нице, изазваног лошим 
дренажним условима. Током 
тог периода су израђени 

дренажни канали на повр-
шини клизишта и габионске 
потпорне конструкције у 
дну критичне косине. 2014. 
године, током катастро-
фалних поплава, дошло је до 
поткопавања доњег строја 
саобраћајнице дејством 
ријеке Врбас. Тада се јавила 
потреба за коначном заш-
титом појаса изнад и испод 
саобраћајнице,што је дове-
ло до израде пројекта чије 
смо градилиште посјетили. 

Пројекат заштите 
саобраћајнице са доње 
стране се састоји од израде 
потпорне конструкције 
која ће стабилизовати 
саобраћајницу и спријечити 
њено даље поткопавање 
ријеком Врбас. Потпорна 
конструкција се састоји 
од низа шипова побијених-
бетонираних у тлу, који 
су међусобно повезани АБ 
зидовима. Шипови су дужине 
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око 15m (од чега је око 10m 
побијено у тло), пречни-
ка 0,7m и међуосовинског 
растојања 2m. За израду 
шипова, израђен је насип уз 
обалу ријеке и кроз њега су 
побијене челичне цијеви по-
моћу којих је касније вршено 
бетонирање шипова. Након 
израде шипова и зидова 
између њих, насип је ук-
лоњен јер ће се на његовом 
мјесту налазити конструк-
ција трапезног попречног 
пресјека која ће штитити 
дно потпорног зида од 
ријеке и уједно служити као 
платформа за рибаре који 
користе ову атрактивну 
локацију. Наглавна греда 
која шипове повезује по 
дужини ће уједно служити 
као конструкција тротоара 
саниране саобраћанице.

Што се тиче дијела из-
над саобраћајнице, у плану 
је постављање габионских 
потпорних конструкција 
дуж дна цијеле критичне 
зоне и израда дренажних 
канала и поставњљање дре-
нажних цијеви ради одводње 
вишка воде која разара 
ионако нестабилно тло.“

Након упознавања са 
општим подацима о пројекту, 

студенти су уведени у канце-
ларију како би се упознали 
са пројектом, грађевинским 
дневником, уговорима итд. 
Овај дио је био посебно 
важан јер су коначно видјели 
како изгледају геотехнички 
пројекат и пројекат органи-
зације грађења. Још једна 
јако важна ствар током ове 
посјете је био и разговор са 
инжењером Владом Којићем 
о свему ономе што студенте 
АГГФ-а очекује по изласку са 
факултета и запосљењу, ства-
рима са којима ће се свако-
дневно сусретати током рада 
у грађевинарству, односима у 
предузећима и међу преду-
зећима итд. 

Ова посјета се десила 
само дан након предавања 

„Студенти и тржиште рада – 
Изазови и одговори‘‘, чиме 
је у само два дана студен-
тима омогућен увид у сврху 
студирања и све оно што их 
чека након завршетка студија. 
Један од закључака након 
предавања и посјете је био 
да студентима, поред много 
теоријског знања које стичу 
током студирања, недостаје 
практична настава. Зато овим 
путем позивамо све студен-
те, асистенте, професоре, 
послодавце и остале да, ако 
имају могућности, студентима 
пруже барем увид у праксу 
тако што ће им организовати 
предавања, презентације, 
радионице, посјете гради-
лиштима, бироима и инсти-
тутима.
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Скицопут 2017

Lasciate	mi	
cantare	е	
sentire	la	
felicitа

Пишу: Ђорђе Ђурић и 
Весна Нишић

Како је већ прерасло у 
традицију, студенти прве 

године студијског програма 
архитектура, овог прољећа 
посјетили су једну од најзна-
менитијих европских дестина-
ција у пратњи професорица 
Малине Чворо и Маје Додиг. 
Овај пут је то била једна од 
наjљепших покрајина Италије 
и Европе, Тоскана.  

Предивна атмосфера од 
почетка пута, пратила нас 
је све до доласка у Падову.  
Град је био препун марато-
наца раличитог старосног 
доба, који нас нису омели да 
обиђемо знаменитости, него 
су напротив, дијелећи своју 
позитивну енергију, повећали 
наше одушевљење мјестом 

у којем се налазимо. Ту смо 
уз јутарњу кафу цртали наше 
прве скице.

Након таквог увода, услије-
дили су прелијепи градови 
Тоскане (Монтекатини, Сан 
Ђимињано, Сијена, Фиренца, 
Пиза, Лука) коју обиљежава 
посебна традиционална архи-
тектура смјештена у предивно 
окружење, специфично за ову 
покрајину. Уживање у разно-
ликом пејзажу употпуњено је 
мирисом мора и лаванде. 

Први на реду је био Сан 
Ђимињано, градић на узви-
шењу, познат по монументал-
ним каменим торњевима, који 
су постали главни елементи 
наших скица. У наставку дана, 
сијенски градски трг, у облику 
шкољке, те осјећај мира којим 
одише, надахнули су нам до-
датну вољу за рад на нашим 
задацима.

Сљедећи дан, возом смо 
кренули у поход на Фирен-
цу, па је на нас први утисак 
оставила раскошна жељез-
ничка станица, смјештена у 
самом градском језгру. Понте 
Векио, Палата Пити и огромна 
катедрала као симбол града 
и ренесансне раскоши, само 
су неке од знаменитости које 
смо имали прилику да види-
мо и трајно забиљежимо на 
својим папирима и у својим 
сјећањима. Радећи наше 
задатке, на неколико лока-
ција у граду, привлачили смо 
пажњу многих туриста, који су 

с радозналошћу прилазили 
да погледају наше скице. 

У повратку смо обишли 
још Пизу и Луку. Посебан 
утисак на нас је оставио 
Криви торањ, док је елиптич-
ни затворени трг Луке, који 
је био испуњен цвијећем, 
нашим посљедњим тренуци-
ма у предивној Италији, дао 
посебну чар. Пут назад је 
обиљежен добрим располо-
жењем, праћеним романтич-
ном италијанском музиком, 
сабирањем утисака који су 
нам показали да овакав вид 
продуктивног дружења жели-
мо поновити у будућности.
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Савјети из праксе

Предавање	
на	тему:	
„Студенти	и	
тржиште	рада	
–	Изазови	и	
одговори“

Пише: Маја 
Мијатовић

Поводом пројекта Уније 
студената Републике 

Српске у сарадњи са Са-
везом студената Архитектон-
ско-грађевинско-геодетског 
факултета у Бањој Луци, 22. 
марта ове године одржано је 
предавање на тему „Студенти 
и тржиште рада – Изазови и 
одговори“. Заједнички став 
свих студентских организа-
ција је да постоји потреба за 
побољшањем, и квалитета и 
квантитета, практичне наставе. 
Такође, позната је и прича 
људи из реалног сектора да су 
тек свршени инжењери добро 
потковани теоријским знањем 
али да оно практично изо-
стаје. Једно овакво предавање 
је свакако било освјежење 
од књиге и мали прозор у 
привредни свијет, као и увид 
у реалне проблеме који нас 
очекују као будуће инжењере. 
Предавачи су били истакнути 
успјешни људи из привреде, 
Милан Бијелић, дипл. инж. 
грађевинарства, Технички 
директор ГП „ГРАДИП“ а.д. 
Прњавор и мр Слободан Ста-
наревић, дипл. инж. грађеви-

нарства, Начелник одјељења 
за просторно уређење града 
Бање Луке.

Први који се обратио 
студентима био је господин 
Слободан Станаревић. У 
уводном дијелу укратко је 
испричао о изазовима у који-
ма се он нашао док је градио 
своју каријеру грађевинског 
инжењера. Говорио је о томе 
како студенти треба да уче и 
како да најбоље искористе 
знање стечено на факулте-
ту. По мишљењу господина 
Станаревића, једна од најваж-
нијих ствари које су нам по-
требне да бисмо се показали 
на интервјуу за посао јесте 
став који показује сигурност и 
жељу за радом. Савјетовао је 
студенте да буду конкретни у 
ономе шта желе да раде, али 
и да буду добро потковани за 
то. Такође, говорио је о томе 
да није све у „сувој“ теорији 
и да је за „доброг инжењера“ 
пожељно да буде комуника-
тиван и сналажљив. Као једну 
од битних вјештина навео је 
познавање страних језика 
и рад на софтверима који 
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су заступљени у нашој пракси, 
јер је једино тако могуће бити 
пожељан међу послодавцима у 
данашњем времену. 

Други дио предавања 
обиљежио је господин Ми-
лан Бијелић. Кроз излагање 
о основним информацијама 
грађевинског предузећа на 
чијем је челу, као технички ди-
ректор, он, и о пројектима које 
је поменуто предузеће извело, 
увео је студенте у свијет вели-
ких грађевинских подухвата и 
изазова са којима се ова фирма 
сусрела. Да су квалитети који 
су потребни инжењеру онакви 
какве их је описао господин Ста-
наревић, потврдио је и господин 
Бијелић с тим додатком да посао 
грађевинског инжењера захтјева 
многа знања која нису доступна 
на факултету. Истакнуо је да је од 
изузетне важности да се студен-
ти посвете практичној настави 
и упутио апел факултету да је и 
привредном сектору у циљу да 
добије младог инжењера што 
компетентнијег за рад. Нагласио 
је и велику потребу тржишта 
за кадром инжењера што је 
свакако обрадовало присутне 
студенте који су близу завршет-
ка студија. Господин Бијелић је 
на крају предавања покренуо 
дискусију и одговарао на сва 
постављена питања чиме су сви 
студенти били задовољни. Једи-
на ствар око које два предавача 
нису била сагласна је вјечито 
студентско питање „Отићи или 
остати“. Господин Станаревић 

је био више склон опцији да се 
посао тражи „вани“ док госпо-
дин Бијелић сигурно тврди да је 
најбољи избор остати овдје, јер 
тржиште има потребу за младим 
инжењерима.

Око 70-ак присутних сту-
дената је пажљиво упијало 
сваку информацију, будући да 
није честа прилика слушати 
успјешне људе из праксе, њи-
хове приче, савјете и искуства. 
Предавању су присуствовали и 
поједини професори са АГГФ-
а, међу њима и продекан за 
наставу доц. др Малина Чворо, 
која је поздравила ову актив-
ност студентских представника. 
Да је пракса непознат свијет за 
студенте, говори и то да на пи-
тање господина Станаревића 
шта је најбитиније прво ура-
дити на градилишту, нико није 
дао тачан одговор. Одговор 
је био: „Поставити контејнер 
(канцеларију) у хлад“.
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Хуманитарне акције 
ССАГГФ-а

Велико	срце	
студената	
АГГФ-а

Пишу: Михаил Врач и 
Момир Станковић

Студенти Архитектонско-
грађевинско-геодетског 

факултета су поред свих 
врлина које их красе показали 
да имају слуха и за оне који-
ма је помоћ најпотребнија. 
Савез тог факултета је само 
у посљедњих годину дана 
организовао преко десет ху-
манитарних акција. Прављене 
су кутије које су постављане 
на обје локације гдје се одвија 
настава, ту се убацивао новац 
и храна, лијепљени су плака-
ти, контактирани су и други 
факултети да се прикључе 
неким акцијама, анимирани 
су студенти да помогну колико 
могу. Одржаване су кратке 
презентације на паузама гдје 
су студенти слушали коме 
је помоћ потребна. Велика 
активност је такође била на 
друштвеним мрежама, јер 
знамо да данашња омладина 
највише времена проводи 
тамо и да преко тога можемо 
најлакше допријети до њих. 

Знамо сви да је поједи-
начна помоћ само мала кап у 
мору, али ако се сви удружи-
мо итекако можемо бити од 
користи. То су управо урадили 
студенти нашег факултета. 
Свако се одрекао колико је 
могао да би разне акције 
биле успјешно реализоване. 
Једна у низу свакако је била 
акција гдје је скупљено 950 
КМ, потом 200 КМ, па 280 КМ 
итд. Студенти АГГФ-а учест-
вовали су и у заједничкој 
акцији парламента „Право на 
пакетић-Студенти за малиша-
не“, на којој су прикупљене 
двије велике кутије слаткиша 
и школског прибора. Сва-
како значајна акција на коју 
је ССАГГФ-а јако поносан је 
добровољно давање крви на-
ших студената. Већ је постала 
традиција да се сваких 5-6 

мјесеци одржи барем једна 
оваква акција у којој преко 40 
студената донира крв. То се 
ради у сарадњи са Клиничким 
центром и Факултетом, гдје 
сваки давалац крви има опра-
вдан изостанак са наставе тај 
дан. Такође, важно је напо-
менути да су наши студенти 
учествовали у организацији и 
паради поводом дана Ре-
публике Српске 9. јануара. Са-
вез је био веома активан и у 
организацији Дана студената, 
који су између осталог орга-
низовали чишћење Кампуса. 

Ми се нећемо зауставити 
на томе, трудићемо се да по-
могнемо свима којима будемо 
могли кроз разне акције. 
Важно је да се пробудила 
хумана страна свих студената 
и сад сви могу рачунати на 
нашу помоћ. 

И да завршимо речени-
цом човјека који је читав свој 
живот посветио хуманости и 
доброти : „Човјек постаје 
великан сходно степену 
на којем ради за добробит 
других људи“, Ганди.

Студенти АГГФ-а на акцији 
добровољног давања крви

Акција „Један слаткиш-једно 
дијете“
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Стручна екскурзија

Инжењерски	
пројекти	у	
Републици	
Српској

Пише: Слађана 
Момчичевић

Студенти свих усмјерења 
четврте године студијског 

програма Грађевинарство, 
као и мањи број студената 
треће године и мастер сту-
дија, имали су прилику да у 
мају мјесецу буду учесници 
стручне екскурзије у трајању 
од пет дана. Организатор и 
вођа екскурзије био је проф. 
др Мато Уљаревић, који је уз 
помоћ и пратњу асистената 
осмислио занимљив програм 
посјете разним инжењер-
ским пројектима у Републици 
Српској. Прва у низу актив-
ности била је посјета ауто-
путу “9. јануар“ на дионици 

Бањалука-Прњавор гдје су 
студенти имали прилику да уз 
пратњу домаћина из Инте-
грал Инжењеринга обиђу 
карактеристичне стационаже 
на којима је у току изградња 
мостова, тунела и надвожња-
ка, извођење доњег строја 
саобраћајнице, коловозне 
конструкције, као и мјеста на 
којима су вршени истражни и 
осматрачки радови. Демон-
стрирана су инклинометарска 
мјерења хоризонталних и 
вертикалних деформација тла 
на мјестима појаве клизања 
и нестабилности, мјерење 
нивоа подземних вода на 

Екскурзија је реализована уз подршку факултета, који је 
учествовао у набавци заштитне опреме за све студенте, као 
и бројних предузећа из области грађевинарства, електро 
и водопривреде без чијег спонзорства не би било могуће 
извести ово путовање: “Интеграл инжењеринг“ а.д. Бањалу-
ка, ЈУ “Воде Српске“-Бијељина, “Слобомир“-Бијељина, ХЕ “Ви-
шеград“, Републички завод за заштиту културно-историјског и 
природног насљеђа-Вишеград, РиТЕ “Гацко“, “Хидроелектра-
не на Требишњици“, ХЕ “Дабар“-Требиње, Јавно предузеће 
за комуналну хидротехнику „Водовод“ а.д. Требиње, ЈП “Пре-
чистач отпадних вода“ д.о.о. Билећа, “Херцеговина путеви“ 
а.д. Требиње, “Србиње путеви“ д.о.о. Фоча, “Бијељина пут“- 
Бијељина, Министарство комуникација и транспорта БиХ. 
Као појединци допринијели су и Цвјетко Сандић, дипл. инж. 
геологије (презентација клизишта “Бошковићи“) и Томић 
Васо, дипл.инж.грађ. на асистенцији при ангажовању путар-
ских фирми.
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уграђеним пијезометрима, 
као и извођење СПТ опита 
(стандардни пенетрациони 
опит) гдје су се на извађе-
ним узорцима могле уочити 
геолошке карактеристике 
тла. Инжењери задужени 
за дионицу аутопута гдје је 
дошло до клизања земљишта 
изнијели су приједлог мјера 
за осигурање косине усјека 
у виду дренажних ровова и 
армирано-бетонске конструк-
ције са шиповима.

Грађевински радови на 
изградњи моста у Свилају 
преко ријеке Саве, као и 
реализација града “Слобом-
ир“, биле су неке од наредних 
активности. Поучан је био 
пројекат искориштавања 
термалне воде захваћене са 
дубине од 1800m и развој 
самог града заснован на томе. 
Представници „Вода Српске“ 
из Бијељине обишли су са 
студентима мјеста која су била 
плављена за вријеме великих 
падавина у мају 2014. год. 
Акценат је стављен на из-
градњу новог, вишег земља-
ног насипа јер је претходни 
доживио знатна слијегања 
усљед дуготрајног одвијања 
саобраћаја по самој круни 
насипа. Студенти су упознати 
и са проблематиком препум-

павања воде при високом во-
достају ријеке Саве и узроци-
ма који су довели до хаварија 
на црпним постројењима.

Да је инжењерски посао 
комплексан и да носи велику 
одговорност показало се и на 
подручју клизишта Чемерно 
и Бошковићи, гдје је дошло 
до значајних помијерања 
земљаних маса при чему су 
страдале путна инфраструк-
тура, електро и ПТТ мрежа, 
пољопривредна и шумска 
земљишта, али оно најваж-
није је да су директно угро-
жени индивидуални стамбени 
објекти и људски животи. 
Професор Уљаревић је на 
примјеру клизишта Чемерно 
посебно нагласио правилан 
приступ инжењера у реализа-
цији инвестиционих објеката 
на локацијама вјероватних 
хазардних појава. 

Као важан дио стручне 
екскурзије треба издвојити 
посјету Вишеграду чији је 
начелник уприличио пријем и 
изразио добродошлицу АГГФ-
у. Домаћини из Завода за 
заштиту културно-историјског 
и природног наслијеђа РС 
водили су студенте у обилазак 
чувеног моста Мехмед-паше 
Соколовића и упознали их са 
недавно завршеним пројек-

том санације и заштите овог 
националног споменика који 
се налази на УНЕСКО-вој лис-
ти свјетске баштине. Љубазно 
руководство хидроелектра-
не „Вишеград“ испунило је 
вријеме посјете занимљивим 
информацијама о проблеми-
ма процјеђивања испод саме 
бране, као и мјерама санације 
и процесу даљњег осматрања 
понашања овог објекта као 
јединствене цјелине. Студен-
тима су презентовали техно-
логију извођења ињекционих 
радова (консолидационо 
ињектирање), као једну од 
фаза пројекта санације. Ин-
тересантно је било сагледати 
размјере комплетног објекта, 
његово настајање кроз фазе 
изградње, као и процес про-
изводње енергије.

Значајан дио екскурзије 
посвећен је и реализацији 
пројекта “Хидросистем 
Требишњица“, мегапројек-
ту комплексних и великих 
захвата у сливу ријеке 
Требишњице који чита-
во подручје Херцеговине 
третира као јединствену 
водопривредну цјелину. 
Пројекат се заснива на из-
градњи низа хидротехничких 
објеката (бране, акумулације, 
отворени канали, тунели и 
хидроелектране) којима се 
воде крашких поља Источне 
Херцеговине контролиса-
но користе за производњу 

Година 5 — Број 8 — јул, 2017 31



електричне енергије, наводња-
вање и контролу поплава. 
За производњу електричне 
енергије планирана је изградња 
седам хидроелектрана и шест 
акумулационих базена. Након 
уводног предавања профе-
сора Уљаревића, студенти су 
обишли неке од објеката који 
се тренутно реализују, као и 
објекте који су у експлоатацији. 
Стручна екскурзија је и органи-
зована рутом која се у великој 
мјери подудара са пројектним 
током вода највеће понорнице 
Европе, чије воде у природним 
условима у површинском току 
имају различите називе. Сту-
денти су имали прилику да при-
суствују радовима на пробијању 
тунела “ХЕ Дабар“, да доживе 
тунелске услове и сагледају сву 
проблематику коју доносе такви 
радови, да разговарају са одго-
ворним инжењерима и поставе 
бројна питања, како њима, 
тако и  радницима на гради-
лишту. Посјетом реализованим 
објектима подсистема “Горњи 
хоризонти ријеке Требишњи-
це“, постала је јаснија порука 
проф. Уљаревића о настајању 
квалитетних пројеката кроз 
интегралан приступ емпирије, 
аналитике и осматрања. Услове 
и проблематику пробијања ту-
нела малог попречног пресјека 
у насељеној средини, студенти 
су сагледали на одводном туне-

лу “Билећко поље-акумулација 
Билећа.“

Посјетом Руднику и Термо-
електрани „Гацко“, студенти су 
упознати са технолошким про-
цесом производње енергије, 
сагледали су размјере предмет-
ног процеса на терену и уочили 
како позитивне, тако и негатив-
не утицаје који су неизбјежни 
у реализацији овакве инвес-
тиције. Посљедњи дан екс-
курзије започео је обиласком 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода. Прво на реду 
је било Билећко постројење 
које је у функцији три године, 
а љубазни домаћини су госте 
упознали са комплетним техно-
лошким процесом пречишћа-
вања, као и диспозицијом и 
размјерама објекта који га са-
чињавају. На исти начин студен-
тима је представљен пречистач 
отпадних вода у Требињу који 
је у функцији од 1982. год. У 
скоријој будућности планирана 
је реконструкција постројења 
која има за циљ максимално 
искориштавање потенцијалне 
енергије којом предметни отпад 

обилује. Вриједи споме-
нути и обилазак бране 
“Клиње”, камене лучне 
бране саграђене крајем 
XIX вијека за потребе 
наводњавања Гатачког 
поља. Она је уједно и 
прва лучна брана на 
простору бивше Југосла-
вије.

Круна ове стручне 
екскурзије била је посјета 
брани Гранчарево гдје 
је руководство одржало 
предавање о систему 
осматрања и анализи по-
нашања бране, а потом 
су се студенти уз стручну 
пратњу спустили кроз 
тијело бране до нивоа те-
меља, успут разгледајући 
мјерна мјеста, инстру-
менте и начин мјерења. 
Циљ је био да се студен-
ти упознају са анализом 
података добијених 
мјерењем и управљањем 
ризицима.

Утисци су сабрани, 
пријатељства учвршће-
на, а искуство велико 
и вриједно за студенте 
који су видјели и прак-
тичну страну бављења 
будућом професијом. 
Уз бројне животне и 
професионалне савјете 
професора и домаћина, 
надамо се да ће овај вид 
учења постати учес-
талији и да ће будуће 
генерације имати више 
прилика за праксу и 
стручна усавршавања.
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Интервју са проф. др 
Биљаном Антуновић

На	путу	
развоја	
факултета

Разговарали: Маја 
Мијатовић и Срђан 
Павловић

„Мост“
Поред тога што сте 

професор на АГГФ-у, од ове 
академске године сте и на 
функцији проректора за 
међународну сарадњу. Који 
изазови су се нашли пред  
Вама на почетку мандата 
и колико Вас је ова функ-
ција удаљила од науке ?

Б.А. Ја бих прије ре-
кла дужност него функција 
проректора за међунарoдну 
сарадњу, јер оваква позиција 
је врло захтјевна у погледу 
динамике активности, са 
собом носи много обавеза и 
заиста је прави изазов одго-
ворити у предвиђеном року 
на све задатке. Највећи иза-
зов пред којим сам се нашла 
јесте остварење стратешког 
циља Стратегије развоја об-
разовања Републике Српске 
за период 2016-2021. године, 
али и једног од стратешких 
циљева Страгегије развоја 

Универзитета у Бањој Луци 
за период 2017-2025. године 
с обзиром на то да је пред-
виђена динамична међуна-
родна сарадња са повећањем 
долазне и одлазне мобил-
ности као и већим учешћем 
у међународним образовним 
пројектима. Вјероватно се 
питате зашто је то толико 
велики изазов? Прије свега, 
канцеларија за међународ-
ну сарадњу Универзитета 
у Бањој Луци је једина на 
Универзитету која се активно 
бави питањима међународне 
сарадње за свих 17 организа-
ционих једница Универзитета, 
а у њој је тренутно запослен 
један виши стручни сарадник. 
Морам нагласити и да сви 
Факултети и Академија имају 
координаторе за међународ-
ну сарадњу који ову дужност 
обављају волонтерски и 
којима овом приликом зах-
ваљујем на ентузијазму, раду 
и времену које одвајају за овај 
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Др Биљана Антуновић дип.физ. рођена је 12.06.1977. године 
у Сарајеву, БиХ. Студиј физике завршила је на Одсјеку за 
физику, Природно-математичког факултета Универзитета 
Црне Горе 2003. године. Диплому доктора природних наука из 
области физике елементарних честица стекла је 2007. године 
на Ludwig-Maximilians Universitat-у у Минхену. У периоду од 2004. 
до 2006. године била је запослена као сарадник на Одсјеку за 
физику Природно-математичког факултета Универзитета 
Црне Горе, а током школске 2005/06. године хонорарно анга-
жована као асистент на Fakultat für Physik Ludwig-Maximilians 
Universitat-а у Минхену. По завршетку докторских студија, у 
периоду од 2007. до 2008. године, радила је као PostDoc прво 
на Max-Planck Institut für Physik у Минхену, а затим у Deutsche-
Elektronen Synchrotron (DESY) Институту у Хамбургу као члан 
међународних истраживачких колаборација експеримената 
H1 на HERA акцелератору и ATLAS на LHC акцелератору. Од 
2009. године ради као наставник на Архитектонско-грађевин-
ско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци гдје 
предаје физику на сва три студијска програма као и предмете 
у којима се изучава Енергетска ефикасност зграда на другом 
циклусу студијског програма Архитектура и комбинованом 
мастер студију Енергетска ефикасност зграда. У периоду 
2010-2012. године предавала је физику на Природно-матема-
тичком факултету, а у периоду 2013-2014. године и на Рудар-
ском факултету у Приједору Универзитета у Бањој Луци. Од 
доласка на Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 
активно се бави грађевинском физиком и енергетском ефикас-
ношћу зграда кроз наставни процес и научно-истраживачки 
рад. Током досадашњег научно-истраживачког рада објавила 
је значајан број научних радова у референтним међунaродним 
часописима, излагала на међународним конференцијама и била 
учесник националних и интернационалних научно-истражи-
вачких и стручних пројеката. Од октобра 2016. године обавља 
дужност проректора за међународну и међууниверзитетску 
сарадњу Универзитета у Бањој Луци.

задатак. Затим, на Универ-
зитету до сада нису извође-
ни курсеви нити студијски 
програми на енглеском језику. 
Такође, немамо ни правила 
и процедуре признавања 
периода студија проведених 
у иностранству, нити фонд 
за међународну сарадњу и 
подршку студентима који желе 
отићи у иностранство. Упркос 
ограничавајућим околнос-
тима, а захваљујући прије 
свега квалитетним студентима 
и кадру који имамо, чиње-
ница је да је Универзитет у 
Бањој Луци препознат као 
квалитетан партнер у међуна-
родним оквирима. Наравно, 
желимо и радимо на томе да 
у наредном периоду будемо 
још бољи. Дакле, креирање 
функционалне мреже одго-
ворних лица за реализацију 
свих активности међународне 
сарадње са посебним акцен-
том на мобилност студената 
особља, усвaјање правила 
и процедура признавања 
периода студија проведених 
у иностранству, за хоризон-
талну и вертикалну мобилност 
студената како би се оства-
рила већа флексибилност 
студија, увођење курсева на 
енглеском језику, промоција 
међународне сарадње и 
мобилности само су неки од 
наредних стратешких циљева 
канцеларије за међународну 
сарадњу. Нажалост, дужност 
проректора за међународну 
сарадњу ме је много удаљила 
од науке, али у овом тренутку 
то посматрам као привреме-
но стање за опште добро са 
циљем да заједно са руковод-
ством Универзитета и својим 
колегама, сарадницима и 
студентима дугорочно гледа-
но, допринесем развоју нашег 
Универзитета када је у питању 
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његова интернационализа-
ција и већа препознатљивост 
у међународним оквирима.

„Мост“
Који је Ваш лични мо-

тив за рад као професора, 
научника, а сада и прорек-
тора? 

Б.А. Љубав према послу 
који радим је мој једини мотив. 
Волим да предајем, да са-
рађујем са младим људима, 
да размјењујемо мишљења и 
да пратим њихов напредак. 
Највећа сатисфакција за мене 
као професора јесте када сам 
свједок успјеха својих студена-
та како током студирања, тако 
и касније када се запосле у 
струци или наставе да се баве 
науком. 

Када је наука у питању то 
је нешто потпуно другачије, 
радозналост и истраживачки 
дух је главни разлог за рад у 

науци. Питате се можда која је 
сатисфкација у томе? Сатис-
факција након постигнутих 
резултата, чињеница да сте 
својим истраживањем допри-
нијели развоју науке, било да 
је у питању неки мали сегмент 
или резултат вриједан да се 
нађе у некој квалитетној књи-
зи је нешто што се ријечима 
не може исказати. То се мора 
доживјети и искусити.

А проректор? То је опет 
једна потпуно другачија при-
ча. Ова позиција ми је отво-
рила могућност да дам свој 
допринос када је у питању 
међународна и међуунивер-
зитетска сарадња. Наравно, 
искуство које имам када је у 
питању моје образовање и 
научно-истраживачки рад 
у међународним оквири-
ма ми значајно олакшава 
обављање ове дужности и 
успостављање сарадње са 
институцијама у иностран-

ству, али и колегама у БиХ.

„Мост“
Какве могућности Уни-

верзитет нуди за међуна-
родну размјену студената 
и какву заинтересованост 
студенти тренутно 
показују? Гдје можемо 
сазнати више о таквим 
програмима?

Б.А. Када је у питању 
међународна размјена 
студената Универзитет пру-
жа могућност размјене кроз 
Ерасмус+ пројекте и ЦЕЕПУС 
мреже, као и кроз билате-
ралне споразуме које имамо 
склопљене са институцијама 
широм свијета. Наш факул-
тет је активан учесник у оба 
програма, али се надам да 
ћемо у наредном периоду 
бити још референтнији и да ће 
много већи број студената да 
се укључи у процес размјене. 
Нажалост, чињенице пока-
зују да су студенти тренутно 
недовољно заинтересовани 
и мотивисани да учествују 
у међународној размјени. 
Разлози томе су многобројни, 
почев од финансијских из-
двајања, страх од непознатог, 
недовољно знање енглеског 
језика и сл. Зато је један од 
стратешких циљева Универ-
зитета спровести промотивну 
кампању, створити предуслове 
као што су на примјер бес-
платни курсеви страних језика 
и нови програми мобилности 
и тако повећати учешће 
студената у процесу размјене. 
Сматрам да сви ми који имамо 
међународног искуства, а при 
томе мислим и на студенте 
и на особље Универзитета, 
морамо непрекидно промо-
висати значај и могућности 
које се пружају на овај начин. 
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Универзитета, изградњи капа-
цитета, мобилности студената 
и особља и отварању нових 
и атрактивних студијских 
програма. Илустроваћу то на 
неколико примјера пројеката 
који се реализују на АГГФ-у. На 
примјер, комбиновани мастер 
студиј  под називом „Енергет-
ска ефикасност у зградарству“ 
који заједно изводе Машински 
факултет и АГГФ, а отворен је 
прошле године, настао је као 
резултат ТЕМПУС пројекта 
као и интердисциплинарни 
докторски студиј 4 техничка 
факултета „Обновљиви извори 
енергије и еколошко ин-
жењерство“ који је лиценци-
ран и почиње са радом од на-
редне школске године. Поред 
тога, као резултат Ерасмус+ 
пројекта од ове године по-
чиње са радом и мастер студиј 
из области архитектуре. Сви 
су ово примјери осавремења-
вања наставе кроз наставне 
програме који прате примје-
ре добре праксе успјешних 
европских универзитета што 
студентима пружа савремено 

образовање као потребу 21. 
вијека, а чиме постајемо инте-
грални дио европског образо-
вног процеса.

„Мост“
Ваш велики допринос 

образовању, нарочито 
за нас, студенте АГГФ-а, 
јесте књига „Физика згра-
де“. Колико је данас битна 
физика зграде, с обзиром 
на све већу свијест о енер-
гетској ефикасности у 
грађевинарству? 

Б.А. Уџбеник „Физика 
зграде“ настао је из потребе 
да се физика зграде, односно 
„грађевинска физика“ што 
је уобичајен назив који се 
користи у свијету, приближи 
студентима с обзиром на то 
да из ове области нема мно-
го литературе на нашем јези-
ку. О значају физике зграде 
за један грађевински објекат 
на илустративан и сликовит 
начин најбоље говори један 
цитат који сам искористила и 
на првим страницама своје 

Такође, ово је сегмент на којем 
са позиције проректора за 
међународну сарадњу желим 
интензивније радити и која је 
један од стратешких циљева 
интернационализације Уни-
верзитета у Бањој Луци.

Све информације о отворе-
ним позивима за међународну 
размјену налазе се на интер-
нет страници Универзитета и 
шаљу организационим једи-
ницама. Дакле, препорука сту-
дентима јесте да прате ново-
сти на страници Универзитета, 
страницама Факултета, а за све 
додатне информације могу се 
информисати током инфо-да-
на и обратити координатору 
за међународну сарадњу на 
Факултету, продеканима и на-
равно канцеларији за међуна-
родну сарадњу. Такође, поред 
програма размјене, на интер-
нет страници Универзитета се 
објављују и све информације 
о различитим врстама стипен-
дија за све нивое студирања, 
али и научног усавршавања 
које препоручујем нашим 
студентима.

„Мост“
Какве резултате, по 

Вашем мишљењу, пости-
жу међународни образовни 
пројекти (ТЕМПУС и Ерас-
мус+) и шта они значе за 
студенте?

Б.А. Универзитет је акти-
ван учесник међународних 
образовних пројеката и до 
сада имамо успјешно реали-
зованих 89 ТЕМПУС пројеката, 
а реализовани су или су у 
фази реализације 33 Ерасмус 
Мундус и Ерасмус+ пројеката. 
Резултати које пројекти пости-
жу су одлични и поред интер-
национализације доприносе 
и инфраструктурном јачању 
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књиге: „Оно што је медицина 
за човјека то је грађевин-
ска физика за грађевинске 
објекте, јер стамбени објекат 
је као живо биће-рађа се, 
временом стари, болује, и на 
крају умире. Непоштовање 
основних захтјева грађевин-
ске физике изазива трајне 
посљедице по екологију жи-
вотног простора, изграђеног 
да у њему живе покољења“. 
(Build br. 7 септембар 2008.) 
Дакле, само квалитетна 
зграда, направљена у складу 
са принципима физике 
зграде штити кориснике од 
спољашњих утицаја и ствара 
предуслове за квалитетан и 
комфоран боравак њених 
корисника. У Републици 
Српској су од 2016. године 
на снази и Правилници који 
регулишу област енергетске 
ефикасности зграда, тако да 
свака нова зграда мора да 
има енергетски пасош и да 
задовољи минималне енер-
гетске захтјеве, као и зграда 
која „трпи“ већу рекон-
струкцију. Највеће смањење 
потрошње енергије зграде се 
постиже енергетском опти-
мизацијом омотача, а то се 
не може извести без одго-
варјућег знања из физике 

зграде. То је разлог и да је 
књига веома тражена међу 
инжењерима који се баве 
овом облашћу. Књига обух-
вата фундаменталне основе 
физике зграде, али наредно 
издање ће бити прошире-
но и допуњено са циљем 
свеобухватнијег приступа 
омотачу, топлотној заштити и 
заштити од влаге.

„Мост“
Да ли су Ваши предме-

ти на АГГФ-у тешки? Гдје 
највише студенти гријеше 
када је о њима ријеч?

Б.А. Колико су предмети 
тешки то би требало питати 
студенте, укључујући и вас, 
који сте такође били моји сту-
денти. Као професор физике 
настојим да научим студенте 
како да уче физику, на шта да 
обрате пажњу, шта је ва-
жно, да стварају осјећај реда 
величине важних физичких 
величина и значаја у свако-
дневној инжењерској прак-
си. Дакле, као предавач се 
трудим да студенти што више 
буду укључени у наставу како 
бисмо дискутовали о пробле-
му и заједнички долазили до 
рјешења током часа. Нерије-

тко пред студенте постављам 
задатак као пред инжењера 
који треба да ријеши проблем, 
реалну ситуацију из праксе 
како бих приближила значај 
појава, физичких величина и 
закона које изучавамо у окви-
ру физике. Суштина је у сту-
дирању, повезивању градива, 
разумијевању, а не памћењу 
чињеница које ће заборавити 
чим изађу из учионице јер 
као што је једном приликом 
рекао А.Ајнштајн: „Образо-
вање, то је оно, што остане, 
након што особа заборави 
све, што је научила у школи“.

„Мост“
Шта мислите о часопи-

су Мост? Да ли сматрате 
да један овакав студент-
ски пројекат доприноси 
угледу факултета, али и 
Универзитета? 

Б.А. Сматрам да је овакав 
један квалитетан и свеобухва-
тан часопис заиста потребан 
и важан за наш Факултет, али 
као што рекосте и сам Уни-
верзитет. Добро је да сами 
студенти имају могућност да се 
кроз часопис изразе у креа-
тивном смислу, али и инфор-
мишу. Такође, поред квали-
тетних студената и инжењера 
који излазе са нашег факултета 
часопис је важан у промо-
цији рада наших студената и 
запослених међу нама сами-
ма, али и шире, међу будућим 
студентима и колегама из ре-
гиона. Знам да улажете много 
напора и свог слободног вре-
мена да овај часопис опстане 
и постане још бољи и желим 
вам честитати на томе. Надам 
се и искрено Вам желим да 
од наредне године почнете 
са издавањем часописа на 
енглеском језику. 

Порука за студенте

Учите, студирајте у правом смислу те ријечи, приступајте 
студиозно сваком проблему и отворите свој ум за нова знања 
јер „Ум је као падобран-функционише једино ако је отворен“ 
(А.Ајнштајн). Запамтите: богати сте онолико колико знате, 
а нећете постати мање богати ако своје знање дијелите са 
другима. Искористите прилику док студирате да учите стране 
језике, да одете на размјену или усавршавање у иностранство 
јер тако ћете надоградити себе у личном и професионалном 
смислу и спознати своју вриједност у неком другом референт-
ном систему, а то је веома важно. Посљедње, али не најмање 
важно: Радујте се, будите ведри и насмијани, уживајте у жи-
воту, јер ће тад и проблеми са којима се сусрећете изгледати 
много мањи наспрам животне радости коју носите у себи.
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Интервју са Славком 
Васиљевићем, мастер 
инж. геод.

Прича	за	
примјер

Разговарали: Дејан 
Рончевић и Горан 
Кљечанин

„Мост“
С обзиром на то да Ви 

знате само за највишу 
оцјену од основне и средње 
школе, основних и мастер 
студија, а ево сада сте и 
на докторским студијама, 
можете ли нам откри-
ти у чему је тајна Вашег 
успјеха?

С.В. Укратко, тајна успјеха 
је љубав према послу којим 
се бавим, посебна воља и 
посвећеност активностима и 
пос ловима које радим, кон-
тинуитет у раду и пожртво-
ваност.

„Мост“
Учествовали сте у 

Славко Васиљевић рођен је 1989. године у Загребу. 
Након завршене средње Грађевинске школе у Бањој Луци 
(смјер геодетски техничар), академске 2008/09. године 
уписује геодезију (II генерација студената на СП) на 
Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци. 
Четири године касније завршава студије са просјечном 
оцјеном 10,00 и стиче звање дипломираног инжење-
ра геодезије – 240 ECTS. Биран је за демонстратора 
у настави на неколико предмета, стручних и прак-
тичних, затим за стручног сарадника, асистента, а 
2016. године изабран је у звање вишег асистента. Као 
студент био је активан члан Савеза студената АГФ-
а и обављао функцију предсједника и потпредсједника 
Скупштине Савеза. Такође, био је члан Наставно-на-
учног вијећа факултета и Вијећа студијског програма 
Геодезија. Мастер студије завршава 2015. године на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду, са 
просјечном оцјеном 10,00 и стиче звање мастер инжење-
ра геодезије. Тренутно је докторант на докторским 
студијама на Грађевинском факултету Универзитета 
у Београду, ужа научна област Геодезија у инжењерским 
областима. Учесник је многих научно-стручних скупова, 
конференција, пројеката, аутор више научно-стручних 
радова, добитник многих награда и признања међу који-
ма су: Плакета Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, за најбољег 
студента Факултета у 20 година постојања и рада 
(1996-2016); Похвала поводом Дана Грађевинског факул-
тета у Београду, студенту II године мастер академских 
студија Геодезије, модул Геодезија, за изузетан успјех 
у току студирања; Златна Плакета Универзитета у 
Бањој Луци, за постигнути успјех на основном студију 
(просјечна оцјена 10,00) и завршетак студија у року на 
АГГФ-у; Награда за најбољег дипломираног студента 
Студијског програма Геодезија и АГГФ-а; Похвалница 
и једнократна новчана награда, за одличан успјех на 
студијама и узоран морални лик, Фонда Михајло Пупин 
при Српској народној одбрани у Америци; Златна повеља 
општине Котор Варош за постигнуте резултате у 
раду и бројне друге.
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многим пројектима и 
пословима. Можете ли 
навести неке који су били 
најизазовнији и најзани-
мљивији? Или, пројекат 
на који сте нарочито 
поносни и који се издваја 
од осталих?

С.В. Посебно бих иста-
као пројекат који је тренут-
но у току а то је ЕРАСМУС+ 
пројекат у оквиру групације 
КА2 под називом Best SDI, а 
односи се на инфраструктуру 
просторних података односно 
на успостављање и развој 
капацитета унутар висо-
ког образовања у области 
инфраструктуре просторних 
података, за земље Балкана, 
укључујући Босну и Херцего-
вину и Републику Српску. Када 
су у питању стручни пројекти 
који се раде на факултету, могу 
рећи да је сваки интересантан 
на свој начин. Не рјешавају 
се уобичајени проблеми из 
праксе, него захтијева додат-
на истраживања, и улагање 
додатног напора како би 
сваки од њих био завршен на 
вријеме и са одговарајућим 
садржајем документације који 
се од једног озбиљног проје-
кта, какве Факултет ради, и 
очекују.

„Мост“
Добитник сте многих 

признања, посљедње при-
знање је Златна повеља 
општине Котор Варош 
од прије неколико дана. 
Можете ли навести нека 
признања која су Вам, у 
досадашњем раду и анга-
жованости, најдража?

С.В. Истакао бих при-
знања која сам добио у току 
студија. Прво признање 
сам добио на трећој години 
студија, Признање студен-
ту са највишим просјеком 
оцјена (10,00) АГФ-а. Тада су 
ми, осим признања, односно 
плакете, уручени лаптоп и 
одређена новчана средства. 
Затим недавно, у оквиру 
обиљежавања 20. годишњице 
Факултета, добио сам при-

знање за најбољег студента 
Факултета у двадесет година 
постојања и рада. У принци-
пу, сва признања која се тичу 
успјеха на студију, односно 
Факултета и Универзитета, су 
посебно драга јер, у суштини, 
показују да је препознат и 
награђен рад и резултати. По-
себно сам поносан на награду 
Фонда Михајло Пупин из 
Америке, „За одличан успјех 
на студијама и узоран морал-
ни лик“, коју сам добио 2012. 
године.

„Мост“
Која област геодезије 

је, по Вама, најперспек-
тивнија, односно има 
„најсвјетлију будућност“?

С.В. Свака област унутар 
геодезије је интересантна 
и посебна и свака сагласно 
развоју и примјени нових 
технологија и техника при-
купљања података, односно 
уопште области информа-
ционих технологија, утиче 
на развој геодезије односно 
области геодезије. Свака од 
области „трпи“ одређену 
трансформацију, брже или 
спорије, али константно се 
мијења и мијењаће се саглас-
но развоју технологије. Самим 
тим мијењаће се приступи у 
областима геодезије тако да 
ће у једном тренутку све те 
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области које су досад можда 
и биле раздвојене, засебне, 
при чему је постојала „оштра“ 
граница са другим, појединим 
областима, бити све мања и 
на крају тежиће једној потпу-
но интегрисаној области, која 
ће првенствено зависити од 
информационих технологија, 
односно техника прикупљања 
података, обраде података и 
приказивања података у реал-
ном времену за све проблеме 
којима се геодезија бави.

„Мост“
Као виши асистент, 

докторант на студијама 
трећег циклуса и учесник 
бројних пројеката имате 
прилику да сагледате сис-
тем образовања као и да 
размијените мишљења са 
колегама Универзитета у 
окружењу и других ин-
ституција. Шта сматра-
те највећом предношћу 
а шта највећим недос-
татком када је у питању 
образовање данас? При-
мјећујете ли неке разли-
ке између Ваше и нових 
генерација студената?

С.В. У образовању данас, 
на подручју Републике Српске 
и на Универзитету у Бањој 
Луци, истакао бих да примјена 
нових технологија и могућ-
ности коришћења савреме-
не литературе олакшавају 
студентима да савладају и 
заврше одређене ствари када 
је у питању теоријски дио 
наставе, рјешавање предис-
питних обавеза и полагање 
испита. За разлику од прет-
ходних генерација, доступно 
им је много више литературе 
и другог материјала који могу 
бити корисни уколико се 
анализирају на прави начин. 

Оно што сматрам недостатком 
нашег система образовања је 
примјена теоријских знања у 
пракси, као и стално праћење 
развоја нових технологија. Све 
то изискује одређена финан-
сијска средства која, нажалост, 
још увијек немамо, а доступна 
су нам једино кроз фондове 
и разне врсте међународних 
пројеката. Међутим, до изра-
жаја долази и други проблем: 
недостатак довољно посвеће-
ног кадра тим пројектима и 
унапређењу квалитета наставе 
и неких ствари на Универзи-
тету и у систему образовања. 
Може се рећи да су довољно 
оспособљен кадар и довољан 
број таквог кадра ресурси 
у настави којим се распо-
лаже да би настава имала 
пуни квалитет. Теоријски дио 
наставе није на нижем нивоу у 
односу на земље и Универзи-
тете окружења али примјена 
теоријских знања кроз праксу 
и практични дио наставе код 
нас је и даље на много нижем 
нивоу. Стога том дијелу треба 
посветити посебну пажњу 
и тај дио треба посебно 
унаприједити и развити.

„Мост“
Да ли имате неки хоби? 

Да ли поред геодезије 
постоји нешто чиме се 
бавите у слободно врије-
ме и у чему на неки начин 
уживате?

С.В. Рекреативно се 
бавим спортом. Слобод-
но вријеме, кога јако мало 
имам, настојим да проведем 
са породицом, пријатељима, 
драгим људима, да уживам 
у  томе и да, ако је могуће, 
посао и обавезе оставим по 
страни.

„Мост“
За крај нашег интер-

вјуа, шта бисте савјето-
вали новим генерацијама 
студената и будућим 
инжењерима? Шта бисте 
им поручили?

С.В. Поручио бих им 
да, у овом времену пуном 
искушења, неправде и 
потешкоћа, не одустају од 
својих идеја и онога што 
воле и што их испуњава. 
Мислим да све оно што се 
ради с љубављу и чему се 
човјек довољно посвети 
кад тад ће дати одређене 
резултате, да обезбије-
ди пристојан живот, само 
ствари треба да се сагледају 
на прави начин. Све више је 
обесхрабрујућих ситуација 
и обесхрабрујућих порука 
у нашем друштву. Не треба 
поклекнути већ све више 
радити и улагати у себе, у 
знање и у искуства у неким 
областима која су нам ин-
тересантна. Дакле, не треба 
поклекнути, не треба одус-
тати, прије свега, од сталног 
улагања у себе.
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Тема	броја

44 Међународна студентска радионица         
 „Small Scale“



Међународна 
студентска радионица 
Small scale

Урбана	
акупунктура	
на	ријеци	
Врбас

Пишу: Неда Медић, 
Маја Медић, Ђорђе 
Раљић

Интервенције малог обима 
у стварном простору, 

постају све значајније за 
кориснике и средину у којој се 
дешавају. Поред способности 
да укажу на важне проблеме 
у простору, често дају мо-
гућност учествовања шире 
јавности у њиховом настајању. 

Препознајући управо овакву 
ситуацију, а по узору на пре-
тходно одржане радионице 
сличног карактера у Норвеш-
кој и Сарајеву, у Бањалуци је 
почетком јуна реализована 
међународна студентска 
радионица под називом Small 
Scale.

Наиме „small SCALE“ 
пројекат је дио међународне 
урбанистичко-архитектон-
ске радионице у отвореном 
јавном градском простору у 
Бањалуци. Пројекат je под-
разумијевао истраживање 
теме урбане акупунктуре на 
конкретној локацији на обали 
ријеке Врбас испред Дворане 
Обилићево, израду пројекта 
урбанистичко-архитектонске 
структуре (просторне ин-
сталације) и њену изградњу.
Пројекат је финансиран кроз 
оквир HERD Energy универ-
зитетске сарадње између 
норвешког Универзитета за 
науку и технологију (NTNU), 
Факултет за архитектуру и 
дизајн Трондхајм, Универзите-
та у Сарајеву, Архитектонског 
факултета, и Универзитета 
у Бањалуци, Архитектон-
ско-грађевинско-геодетског 
факултета. Учесници ради-
онице су студенти архитек-
туре и грађевинарства из 

У радионици су учествовали: 

Емина Алић, Драган Зрнић, Здравко Живановић, Небојша 
Јеремић, Мирослав Вујасиновић, Игор Кувач, Данијела Јелић, 
Martin Vevatne, Маја Медић, Зоран Кокеза, Исидора Каран, 
Маја Главинић, Kristne Tokvam Karlsen, Неда Медић, Алексан-
дар Живковић, Слободан Пеулић, Јусуф Кресо, Rebecca Bjorge, 
Дарја Премасунац, Славко Васиљевић, Уна Умићевић, Гем 
Слаку, Ane Janzy Yde, Немања Топић, Markus Schwai, Нејра 
Басара, Младен Слијепчевић, Hannah Hoem Grelland, Бошко 
Миљевић, Младен Буразор, Зулија Халиловић, Marie Langsholt 
Holmqvist, Ђорђе Раљић, Исмар Муслија, Elisabeth Dybdahl, 
Michelle Schmidt, Радован Вукомановић.
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три града (Трондхајм, 
Сарајево, Бањалука), 
који чине један тим при 
изради и реализацији 
планираног пројекта, под 
менторством Истражива-
чког центра за простор, 
Бањалука.

Концепт
Током три мјесеца, од 

фебруара до маја, студен-
ти су добили прилику да 
знање стечено на факул-
тету примјене у пракси. 
У односу на локацијске 
услове, затечено стање, 
захтјеве корисника, те ли-
чне доживљаје простора 
чланови тима Small Scale 
су добили задатак да 
осмисле пројекат који ће 
унаприједити активности 
на обали ријеке, побољ-
шати квалитет боравак 
уз ријеку, те навести 
кориснике да се активно 
укључе у промишљање о 
јавном градском просто-
ру, његовом одржавању 
и чувању. Првобитне 

анализе локације, истраживање 
историјског, културног и природ-
ног контекста простора, разго-
вор са корисницима простора, 
те јавне презентације значајно 
су утицале на концепт рјешења. 

С циљем подржавања и 
унапређења постојећих садр-
жаја на локацији, јавила се 
потреба за структуром саста-
вљеном из два сегмента: плат-
форме и мола. Правац пружања 
мола прати правац постојеће 
пјешачке рампе која савладава 
различите нивое терена. Као 
наставак пјешачке рампе, мол се 
простире дјеломично на обали, 
те излази на ријеку на мјесту 
са којег се отварају визуре ка 
тврђави Кастел и Мосту Каба. 
Кроз почетне поставке кон-
цепта, такође конструкција и 
позиција мола је посматрана 
као могуће мјесто задржавања 
дајака и почетак туристичке туре 
дајаком. Доградњом постојеће 
конструкције мола, у наредном 
периоду, ово мјесто би могло 
постати станица за дајаке, чиме 
би се оживјела ова активност 
као идентитет града. Платформа 

се задржава на копну, те својом 
формом прати правац пружања 
обале. Због нивелацијских 
разлика терена, према ријеци, 
платформа је одигнута, те поред 
функције стазе, добија и функ-
цију клупе. Изломљена форма 
клупе омогућава праћење 
постојећих спортских активности 
с једне стране, те задржавање и 
уживање у природном амбијен-
ту с друге стране. Позиција клу-
па на платформи, те различита 
концентрација на платформи, 
ствара просторе за мања и већа 
дружења или индивидуално 
задржавање. Такође, ритмично 
постављање и формирање клу-
па ствара занимљиве просторе 
за игру дјеце. 

Посебан изазов пројекта 
је био рад у интердисципли-
нарном и међународном тиму. 
Осим што су били носиоци 
пројекта, чланови тима из Бања-
луке су имали тежак задатак да 
све утиске о простору на неки 
начин пренесу колегама у друга 
два града. Стална комуникација 
с циљем добијања најбољег 
рјешења, утицала је на размјену 
знања са колегама из разли-
читих културних подручја, те 
схватање како на исте проблеме 
одговарају студенти из различи-
тих средина.

Конструкција
Важност техничких и кон-

структивних рјешења, још у про-
цесу првих идеја јавила се као 
неизоставан  дио пројектантског 
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поступка. Промишљајући како 
ће замишљена структура бити 
реализована у стварним услови-
ма и како ће опстати, као важан 
дио пројектантског процеса 
јавио се заједнички рад студе-
ната архитектуре и грађевинe. 
Конструктивна ограничења, 
присуство ријеке и геомеханич-
ке карактеристике земљишта 
утицале су на преобликовање 
почетних идеја, при чему је било 
важно сазнање да су компроми-
си неизоставан сегмент пројек-
товања. 

Један од почетних задатака 
био је одабир адекватних мате-
ријала у конструктивном и ес-
тетком смислу, те се из анализе 
материјала као најбоље рјешење 
понудио бетон, изузетан мате-
ријал, велике трајности, управо 
оно што је потребно на обали 
дивље ријеке. Оваква конструк-
ција би обезбиједила трајност 
дужи временски период без 
већег улагања у реконструк-
цију и слично. Међутим, бетон 
захтијева специфичне услове 
када је у питању реализација, 
конкретно се мисли на оплату, 
период током којег постиже 
пуну носивост и све остале 
ограничавајуће факторе који су 
указивали на то да треба разми-
слити о неком другом материја-
лу. Све ово, заједно са освртом 
на локацију, нетакнуту природу 
која ће окруживати конструкцију 
указало је на то да је дрво једно 
од најбољих могућих рјешења.  

Поред тога, сама изложеност 
конструкције вањским утицаји-
ма и близине воде, утицала је 
на начин монтаже и ослањања 
дрвене структуре, као и бриге 
о његовој заштити. Постојала је 
дилема, да ли је боље изабрати 
квалитетније дрво, које ће бити 
минимално заштићено или дрво 
лошијег квалитета заштићено 
са неколико слојева заштитних 

премаза. Како су финансије 
биле ограничавајући фактор, 
било је потребно направити низ 
анализа, разговора и међусоб-
них консултација да се направи 
оптималан избор. Донесена је 
одлука да то буде јеловина, која 
ће бити заштићена са минимум 
три слоја заштитног премаза 
високог квалитета. 

С обзиром на то да се ради о 
студентској радионици, требало 

је изабрати и формирати 
конструкцију тако да ју 
је могуће реализовати у 
пет дана, ангажманом и 
радом учесника ради-
онице, па је у складу са 
тим и дефинисан обим 
пројекта. Платформа је 
цијелом својом дужином 
тачкасто ослоњена на 
подлогу, темељима сам-
цима и то 31 темељ који 
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је пречника 40 cm и просјечне 
висине 60-70 cm, у којима се 
остављају челични ,,U‘‘ анкери 
на које се ослања дрвена кон-
струкција коју чине дрвене је-
лове греде попречног пресје-
ка 12/16 cm. Када говоримо 
о конструкцији мола, мол је 
ослоњен на темељ кутијастог 
попречног пресјека урађеног 
од армираног бетона МB30, 
који је урађен као дорада 
већ постојеће обалоутврде 
урађене 70-их година „спар“ 
бетоном (комбинација бетона 
и великих камених комада 
неправилног облика), управо 
због тога што се није смио 
мијењати карактер ријечног 
корита и обале непосредно уз 
ријечно корито. Ово је такође 
био фактор који је увелико 
ограничио габарите мола, као 
и цјелокупне структуре.

Када говоримо о дијелу 
конструкције изнад коте тере-
на ради се о јеловим гредама 
попречног пресјека 16/20 cm 
које су челичним анкерима 
везани за темељ, те осигурани 
хоризонталним укрутама како 

би током евентуалног плав-
ног таласа било онемогућено 
нарушавање стабилности 
саме конструкције. Као облогу 
за платформу и мол одабране 
су јелове даске димензија 15/5 
cm, која се иначе испоручује 
на тржиште у дужинама од 4 
м, те се у складу са тим морао 
направити план подашчања 
како би се што једноставније и 
што квалитетније, уз минима-
лан проценат отпада, изврши-
ло подашчање. 

На овакву платформу су 
постављене мултифункцио-
налне клупе, које мијењају 
висину у правцу своје дужине, 
гдје се протежу као цјелови-
ти низ. Како би се остварио 
одговарајући комфор, услов 
носивости и сигурности. У 
складу с тим  за конструкцију 
клупе одабрана је рамовска 
конструкција формирана од 
јелових дрвених елемената 
попречног пресјека 4/6, које 
се редно вежу један на други 
и на тај начин дају клупама 
стабилност, квалитет и конти-
нуалност, каква се захтијевала.

Извођење
Након, јасно дефинисаног 

концепта, одабира материјала 
и рјешавања конструкције, 
изазов је био пројекат са 
цртежа пренијети у сварни 
контекст.  

Поред интеграције знања 
и схватања значаја пројек-
тантског и инжењерског 
ангажовања, сусрет са адми-
нистративним ограничењима 
и документацијом главног 
и извођачког пројекта били 
су нови изазов с којим су се 
студенти сусрели по први 
пут. Иако су овакве ситуације 
понекад биле пресудне за 
настанак пројекта, послије 
превазилажења ограничења 

постале су важне за схватање 
комплексности струке, те пута 
од идеје до реализације, без 
обзира на обим објекта. 

Такође, већ при првим 
радовима јавили су се нео-
чекивани услови на локацији, 
које је требало накнадно рије-
шити, при чему је до изражаја 
дошло знање и сналажљивост 
учесника радионице. Истра-
жујући о постојећој обало-
утврди, није се могло доћи до 
података о каквом квалитету 
извођења и материјала се 
радило, тако да се о његовом 
квалитету могло судити тек 
по почетку радова, то јесте 
тек пошто је откопан. Непо-
средно по завршетку ископа, 
дошло је до процјеђивања 
воде која се налазила са друге 
стране ископа, те се темељна 
јама релативно брзо напуни-
ла водом. Самим тим, током 
цјелокупног процеса израде 
темеља било је неопходно 
пумпати воду из темељне јаме 
како не би нарушила квалитет 
бетона и саме конструкције. 
По завршетку очвршћавања 
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бетона, како темеља мола 
тако и самаца, приступило се 
монтажи носиве конструкције. 
Спојеве је било неопходно 
заштитити, јер сваки спој 
који није заштићен заштит-
ним премазима представља 
потенцијалну слабу тачку која 
ће смањити експлоатациони 
период конструкције. Такође, 
извршено је и премазивање 
анкера заштитним антикоро-
зионим премазима, како би се 
задовољили услови њихове 
трајности.

Важност тимског рада, ко-
муникације, и важности јасно 
дефинисаног рјешења дошла 
је до изражаја у седмици 
извођења структуре када су 
се тиму из Бањалуке придру-
жили и чланови из Сарајева 
и Трондхајма. Заједнички 
рад и прелазак са цртежа у 
реалан контекст, донијели су 
промјене и прилагођавање 

рјешења стварним условима 
и одређена одступања, али  
и сусрет студената по први 
пут са алатима, материјалом, 
монтажом... 

Поред тимског рада, 
током процеса су дошле до 
изражаја способности брзог 
сналажења и заједничког рје-
шавања насталих проблема. 
Такође, сарадња са менто-
рима и професорима је била 
важна за додатно учење и 
повезивање знања стечених у 
школи, те схватања како стру-
ка функционише у реалним 
оквирима.

Након четири мјесеца 
рада на проналаску најбољег 
рјешења, те дефинисања 
пројекта, и пет дана заједнич-
ког извођења, на обали ријеке 
Врбас, настала је мултифунк-
ционална структура која као 
подршка и допуна постојећим 
активностима на локацији, 

задовољава потребе разли-
читих корисника. Простирући 
се на обали, те дјелимично 
излазећи изнад саме воде, 
дрвена конструкција омо-
гућава угодан боравак и 
различите активности у при-
родном амбијенту на обали 
ријеке: сједење, лежање, 
читање, учење, играње и 
слично. Већ у својим првим 
фазама настанка структура је 
изазвала интересовање како 
корисника простора, тако 
и пролазника и свих других 
грађана. Поред прихватања 
интервенције од првог дана 
завршетка изградње, струк-
тура је подстакла грађане на 
размишљање о пројектима 
мале размјере, а неке чак и 
на конкретне активности на 
побољшању јавних простора. 
Структура је почела да живи. 

Поред тога што у цијели 
процес укључује студенте, 
значај пројеката мале раз-
мјере је у томе што се дово-
ди у везу са цијелим низом 
сличних експерименталних 
пројеката, који у одређеном 
временском и просторном 
контексту истовремено указују 
на значај архитектонских екс-
перимената, а са друге стране 
утичу на простор који је много 
шири од конкретне локације 
на којој се интервенише.
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Студентска изложба 
„Playtime“

Игра	и	
простор_
вријеме	и	
архитектура	

Пише: Небојша 
Јеремић

Студенти четврте године 
Архитектонско-грађевинско-

геодетског факултета, са архи-
тектонског одсјека организовали 
су јавну изложбу у просторијама 
Факултета, на локацији Универ-
зитетског кампуса, под називом 
Playtime. Предвођени професо-
рицама Марином Радуљ и Мајом 
Ђилас, изложба је уједно била и 
семестрални задатак из предме-
та Архитектонско пројектовање 
10 (Зграде за културу) и Архитек-
туре унутрашњих простора 2, у 
чијој разради и реализацији је 
учествовало 12 студената: Маја 
Радмановић, Вања Ђурђевић, 
Дејан Благојевић, Биљана Пепић, 
Емина Хусеинбашић, Раде Валан, 
Саво Вујадиновић, Неда Медић, 
Ђорђе Шебић, Бобан Карановић, 
Александар Шепа и Небојша 
Јеремић. Изложба је трајала у 
периоду од 9. до 23. децембра 
2016. године, отворена по завр-
шетку церемоније додјеле ди-
плома студентима дипломираних 
у академској 2015/2016. години, 
који су уједно били и први гости 
изложбе, заједно са професори-
ма и деканицом који су учество-
вали и водили церемонију. На 
отварању су присуствовали и 
гости из различитих културних 
и академских поља, међу којима 
су чланови Музеја савремене 
умјетности Републике Српс-
ке, Културне Европе, Европске 
комисије, Министарства просвје-
те и културе РС, предавачи са 
Архитектонско-грађевинско-ге-
одетског факултета, као и бројни 
студенти са различитих одсјека 
и факултета, других умјетничких 
универзитета, те заинтересовано 
грађанство.

Тема изложбе била је вео-
ма слојевита и суштински се 
односила на јавне просторе и 
архитектуру центра Бање Луке, 
који је прошао кроз бројне тран-
сформације у периоду од првих 

реализација пројекта из 
1975. године до данас. 
Радни процес базирао се 
на наведеном пројектант-
ском рјешењу међу чијим 
творцима је и познати 
хрватски архитекта Вели-
мир Најдхарт. Циљ осврта 
на његов пројекат био је 
у ишчитавању промјена 
како у изведеном стању 
тако и у пројектантској 
замисли кроз помену-
ти временски период. 
Другим ријечима студенти 
нису тежили величању 
Најдхартовог лика и дјела, 
већ анализи архитектуре 
једног времена и њене 
позиције данас. Сам 
назив изложбе Playtime је 
асоцијација на истоиме-
ни филм из 1967. године 
редитеља и мимикричара 
Жака Татија (Jacques Tati). 
Филм сценографски, али 
потпуно досљедно, при-
казује архитектуру Париза 
60-их година прошлог 
вијека и критика је мо-
дерне архитектуре. Прича 
је лишена вербалне и 
драмске нарације, али се 
ишчитава кроз покрет чо-
вјека (којег глуми Тати сам) 
звукова и самог простора.

Први корак у истра-
живачкој фази било је 
ишчитавање слојева у 
реалном простору које 
формира како архи-
тектонска позадина тако 
и елементи који је тран-
сформишу у односу на 
потребе из различитих 
периода. На основу иш-
читаног садржаја студенти 
долазе до закључка шта 
је вриједно и суштински 
потребно изложити посје-
тиоцима, те на који начин. 
Познато је да архитекти 
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користе разне методе 
умјетничког и техничког 
изражавања како би 
приказ суштине допирао 
до сваког посматрача 
(цртеж, текст, скулптура, 
дигитални модел па чак 
и филм...), стога је посе-
бан изазов представљао 
одабир методе „причања“ 
са јавности која не долази 
из архитектонске школе. 
У процесу је настало 
више различитих медија 
које студенти бирају због 
својствености у изра-
жавању, али и досљед-
ности, те јединствености 
приказа истраженог и 
презентованог садржаја. 
Основни циљ одабраних 
медија изложбе био је 
подстицање мишљења 
о градском простору, 
преиспитивање ставова 
о просторној архитекту-
ри (култури), откривање 
нових и већ „откривених“ 
закључака о мјесту, граду, 
развоју, трансформација-
ма, проблемима и потен-
цијалима у простору. 

Иако је процес текао 
спонтано, у пријатној рад-
ној атмосфери, студенти 

су још у фази разраде били 
свјесни једног великог изазова 
који их чека при организацији 
изложбеног простора. Просто-
рије Факултета на Универзитет-
ском кампусу нису пројектоване 
за овакву намјену, па је један од 
највећих проблема био ос-
мишљавање форме изложбе, те 
на основу тога и транформација 
затеченог простора. Овај изазов 
био је суштина семестралног 
задатка предмета који се баве 
пројектовањем објеката културе 
и архитектуром унутрашњих 
простора у том контексту. Кроз 
рад на овом задатку студенти су 
истраживали примјере и методе 
на које културни објекти функ-
ционишу у савременој пракси. 
Све чешћи тренд на глобалној 
културној сцени, који постаје 
актуелан и у нашој регији, јесте 
организација културних изложби 
у склопу објеката или простора 
других намјена (зграде за обра-
зовање, угоститељство, индус-
тријска постројења и др.). Тренут-
на друштвена и економска слика 
тежи ка новим, атрактивним, 
па тако и рентабилним (рацио-
налнијим) начинима третирања 
оваквих простора, што у архи-
тектонској типологији доводи до 
преиспитивања оправданости 

засебних и мега-центара културе 
какве познаје устаљена архи-
тектонска пракса.

На основу тога „рад са 
расположивим у максималној 
мјери“ био је принцип којим су 
се студенти, као организатори 
изложбе, водили све до краја 
процеса. С обзиром на то да су 
минималне интервенције кроз 

рационалну организацију биле 
потребне да простор досљедно 
испуни функцију карактерис-
тичну за културне објекте попут 
галерије или музеја, овај прин-
цип показао се потпуно оправ-
даним. Јасан концепт кретања 
посјетилаца од улазних врата 
факултета, преко хола, до крајњег 
исходишта-сале К2 диктирао је 
редослијед и позицију изложе-
ног материјала. 

Први сусрет са посјетио-
цима имао је за циљ да групе 
или индивидуе директно и 
интерактивно укључи у програм 
изложбе. По уласку у заједнички 
хол Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета и Факултета 
физичког васпитања и спорта 
изложена је „друштвена игра“ 
чији је циљ био указивање и 
препознавање узрока тренутног 
просторног изгледа и организа-
ције, као и анализирање пробле-
ма између људи и сада присутне 
физичке структуре у централној 
зони, везане за њен развој и 
трансформацију од тренутка 
реализације пројекта. Посебан 

play&time; игра и вријеме 
су два важна састојка сваког 
мишљења о граду, простору и 
архитектури. Ово је начин да 
се другачије бави простором 
или архитектуром, кроз праксу 
стварања културе и активнију 
улогу студента као индивидуе, 
грађанина или будућег архи-
тектонског инжењера.
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акценат у овом дијелу изложбе 
био је на такозваним „Изазива-
чима конфликта“ у које спадају: 
„зеленило које лебди“, „зграде 
које раздвајају“ и „аута свуда“. 
Кроз временски развој пројекто-
ваног стања студенти су покуша-
ли да открију разлоге због којих 
су настали бројни проблеми на 
локацији данас, који се посебно 
тиче три наведена просторна 
елемента.

У наставку ходника, крећући 
се ка централном дијелу излож-
бе, посјетиоци су имали прилику 
да виде изложбу фотографија 
под називом „Слика једног гра-
да“. Она је уједно представила и 
слику једног периода, вријеме 
социјализма у Бањој Луци кроз 
својствен израз бруталистичке 
архитектуре. Фотографије истичу 

досљедност архитектонском из-
разу у датом временском оквиру, 
самим тим и културном иден-
титету кроз архитектуру саму 
и начин третирања простора. 
Поред тога фотографије сугери-
шу на културно-архитектонску 
идентификацију простора, којим 
су се студенти бавили, са многим 
другим дијелoвима и/или објек-
тима града. 

Ова хоризонтално поставље-
на серија фотографија била је и 
увертира у простор факултетске 
сале К2, претходно заштићен од 
дневног свјетла, те освјетљеним 
сценским, које је прикладно за 
дешавања овог типа. Овдје су, 
сада већ упознати са темом, 
посјетиоци могли да детаљ-
није анализирају све садржаје 
изложбе, у сали у којој су били 

најразноврснији медији 
за приказивање, од 
видео-бим презентације, 
преко фото-монтажа, 
скица, колажа, макета, па 
све до сценских прос-
тора затворених са свих 
страна. Сваки од прика-
за својствен је одговор, 
став, коментар или је 
студентима од значаја за 
пројектантско рјешење 
(тада) југословенског ар-
хитектонског тима којег су 
чинили Велимир Најдхарт, 
Љерко Лулић и Јасна  
Носо. Побједнички рад на 
конкурсу из 1971. годи-
не који је носио назив 
„Градски центар 1“ усвојен 
је за извођење Центра 
Бањалуке. 

Архитектонско урба-
нистички конкурс захтије-
вао је регулацију централ-
ног градског простора 
кроз уграђивање нових 
садржаја у постојећи 
програм града, изградњу 
Робне куће, Дома соли-
дарности те уклапање 
постојеће структуре хоте-
ла Палас у ново рјешење 
и надоградњу хотела.

Као својеврсну ре-
акцију на пројектовану 
структуру, изведено и 
тренутно стање и кон-
фликт који је настао кроз 
вријеме и употребу датог 
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простора студенти су представи-
ли карикирану макету која има за 
циљ да на својствен начин пре-
испита односе јавних простора у 
контексту у коме се они развијају, 
те да анализира пројектантску 
логику формирања истих. 

Out of the box или „Изван 
кутије“ био је назив крајњег сег-
мента изложбе који је на основу 
социо-експеримента испитивао 
својствене методе пројектовања 
мегаструктура XX вијека.  Ка-
рактеристично за њих била је 
контекстуална занемареност и 
постављање у све просторе, без 
обзира на историјски или неки 
други аспект. Психолошки ефекат 
који остављају овакве структуре 
студенти су покушали да испитају 
у садејству свјетла, сјенке и тро-
димензионалне матрице у форми 
коцке, чије странице осликавају 
универзалан растер Најдхартовог 
пројекта за поменути конкурс из 
1971. године. Коцка у замраче-
ној кутији, са сценски праћеним 
свјетлом и мелодијом изазива 
краткотрајно интересовање које 
временом постаје непријатан 
боравак у „кутији“. Одговара на 
изазове пројектовања у савре-
меном друштвено-економском 
контексту: „без контекста у 
мегаструктуру“ против „интегри-
саности у постојеће“. 

У данима изложбе гости 
су имали јединствену прилику 
да се упознају, прије свега, са 
архитектонским тумачењем 
простора познатог свакоднев-
ним корисницима, и да у односу 
на студентске анализе, запа-
жања и оно што је изложено 
преиспитају или поставе ставове 
према стварима са којима се 
сусрећу у јавном простору 
града. Продубљеност мишљења 
и препознавање (па и усвајање) 
архитектонских принципа при 
анализирању, врједновању 
јавног простора и простора у 
цјелости свакако је био један од 
примарних циљева изложбе. 

Церемонија затварања била 
је, у духу са самом изложбом, 
својствен начин да се заокружи 
и сумира цјелокупан процес 
кроз који су прошли многи 
посјетиоци у току изложбе, као 
и предметни наставници са сту-
дентима у току самог семестра. 
Завршним ријечима професо-
рице Марине Радуљ заокружена 
је једна тематска и процесом 
веома интересантна, поучна и 
корисна цјелина, након које ос-
тају само позитивна искуства и 
коментари, како у кругу студена-
та, тако и међу свим посјетиоци-
ма који су били неизоставан дио 
овог пројекта.
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пријације, контрола геометрије 
постојећих инжењерских обје-
ката, праћење рада клизишта 
итд.) примарни задатак геодет-
ске службе је обрачунавање 
ископаних маса, на површин-
ском копу, у току одређеног 
временског периода. У ра-
ном периоду експлоатације 
примјењивале су се класичне 
геодетске методе премјера, а 
протеклих двадесетак година 
за рачунање количине иско-
паних маса користили су се 
подаци добијени ГПС премје-
ром. Данас се количина иско-
паних маса рачуна на основу 
обрађених фотограметријских 
снимака направљених беспи-
лотном летјелицом. 

Од марта 2016. године гео-
детска служба рудника „Угље-
вик“ користи беспилотни аеро-
фотограметријски систем (БАС) 
за снимање површинског копа 
„Богутово Село“. Овај систем се 
састоји из сљедећих сегме-
ната: Беспилотна летјелица 
eBee; Радио веза за надзор 
и управљање; Софтвер за 
планирање лета eMotion; 
Софтвер за накнадну обраду 
података PostFlightTerra 3D; 
Остали прибор. 

Први сегмент у читавом 
процесу снимања је плани-
рање лета. У оквиру овог сег-
мента врши се избор области 
која се снима, избор мјеста 
полијетања и слијетања летје-
лице, дефинисање параметара 
лета (резолуција, подужни и 
попречни преклоп снимака, 
процијењена јачина вјетра, 
максимална дужина лета итд.) 
и преглед изведених параме-
тара лета (висина лета, трајање 
лета, број летова). Планирање 
лета се ради у специјализова-
ном софтверу eMotion. 

Да би снимци настали 
употребом БАС-а могли да 

Примјена 
беспилотних 
летјелица у геодезији

Фотограметр-	
ијско	снимање	
површинског	
копа	рудника	
„Угљевик“ 
 
 
Пишe: Немања 
Абаџић

Од 1978. године, па до 
данас, експлоатација угља 

у руднику „Угљевик“ се врши 
на површинском копу „Богу-
тово Село“. Годишње се на 
овом копу експлоатише око 1 
750 000 тона мрког угља. Од 
1899. године, па до данас, на 
подручју Угљевика експлоати-
сано је око 35 милиона тона 
мрког угља. 

У оквиру рудника „Угље-
вик“ ради и геодетска служба. 
Поред свих задатака (експро-

се употребљавају у мјерне 
сврхе, на подручју које тре-
ба да се сними потребно 
је извршити стабилизацију 
оријентационих тачака. Код 
eBee система за аерофотогра-
метријско снимање потребно 
је обезбиједити минимално 
три оријентационе тачке које 
покривају област снимања. 
Оптималан број оријентацио-
них тачака је 5-10. Оне морају 
бити равномјерно распоређе-
не по територији снимања, 
при чему треба да се избје-
гава њихово постављање 
по ободу области снимања. 
Тачност и методу одређивања 
координата оријентационих 
тачака диктира резолуција 
снимања, односно крајње 
потребе излазних резултата 
авио снимања. Генерално, 
тачност одређивања коорди-
ната оријентационих тачака 
треба да је увек мало виша од 
очекиване тачности излаз-
них резултата авио снимања. 
Када се утврди распоред и 
број оријентационих тачака, 
прије аерофотограметријског 
премјера, приступа се њиховој 
стабилизацији и сигнализа-
цији на терену. Оријентационе 
тачке се на терену материја-
лизују помоћу циљних марки-
ца које могу бити различите 
конструкције и димензија.

Након одређивања коор-
дината оријентационих тачака 
бира се мјесто за полије-
тање и слијетање летјелице. 

54 Година 5 — Број 8 — јул, 2017              



У процесу управљања eBee 
фотограметријским системом, 
полијетање и слијетање су 
осјетљиве операције које се на 
терену морају извести са вели-
ком пажњом. Мјесто слијетања 
и полијетања треба да се 
изабере детаљном анализом 
области снимања. Најчешће је 
то ливада (не мања од 300 m2) 
око које не би требало да буде 
високог дрвећа и растиња. 

Летјелица eBee је малих ди-
мензија и није предвиђена за 
лет по киши или јаком вјетру, 
па је неопходно прије сваког 
лета провјерити атмосферске 
услове. Максимална јачина 
вјетра коју летјелица може 
савладати је 12m/s (43,2km/h), 
док максимална температура 
ваздуха не би требало да пре-
лази 35°C.

Уколико су сви параметри у 
оквиру дозвољених, летјелица 
се може лансирати. Ланси-
рање се врши из руке супро-
тно од смјера дувања вјетра. 

Након лансирања, летјелица 
се креће узлазном путањом 
ка полазном мјесту. Кружним 
летењем око полазног мјеста 
летјелица достиже захтијевану 
висину дефинисану планом 
лета, а затим одлази на прву 
линију лета.

Током лета потребно је да 
се прате промјене парамета-
ра лета као што су: тренутна 
висина лета, стање батерије, 
тренутна операција летјелице, 
брзина вјетра,  упозорења. За 
праћење наведених пара-
метара користимо eMotion 
софтвер који смо користили и 
за планирање лета. Да бисмо 
имали ове податке неопход-
но је остварити радио везу 
између летјелице и рачунара. 
По завршеној мисији беспи-
лотна летјелица одлази у реон 
слијетања, кружи око мјеста 
слијетања, одлази на руту 
за слијетање и спушта се на 
дефинисано мјесто.

Након извршеног лета 
потребно је извршити обраду 
прикупљених података. Обра-
да се врши у софтверу Pix4D. 
Процес обраде података је 
временски захтјевна опера-
ција. Директно је условљена 
перформансама рачунара и 
обимношћу улазних подата-
ка тј. бројем авио снимака. 

Обрада се састоји из више 
корака који подразумијевају 
припрему сирових подата-
ка (подешавање формата и 
геотаговање снимка). При-
премљени подаци уносе се у 
софтвер Postflight Terra 3D гдје 
се врши накнадна обрада и ге-
нерисање. Након тога се уносе 
координате оријенатционих 
тачака, ради се иницијална 
обрада и геореференцирање 
снимка. 

Директни резултати обраде 
улазних аерофотограме-
тријских података су: Ортофо-
то снимак; Дигитални модел 
површина и Облак тачака. 

Изведени резултати нак-
надне обраде података могу 
бити: Изохипсе (shp, pdf, dxf), 
Троугаони модел површина 
(TIN), Google KML растер мо-
заик и 3D PDF са слојевима.

Основне карактеристике 
летјелице eBee:

•Тежина: 630g;
•Распон крила:   

       96cm;
•Начин лансирања:   

       Из руке;
•Брзина лета: 57   

       km/h;
•Вријеме лета: 45   

       min;
•Висиналета (AGL-  

       above ground level):   
       75-700 m;

•Резолуција: 3-20   
       cm;

•Брзина вјетра: 45   
       km/h (12 m/s);

•Начин слијетања:   
       Стомак;

•Камера: Canon Ixus   
       25 HS (16 MP).
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Тачност излазних подата-
ка накнадне обраде може се 
подијелити на:

•Релативну тачност и
•Апсолутну тачност.
Релативна тачност дефи-

нисана је односом појединих 
објеката на ортофото снимку/
дигиталном моделу. Релативна 
тачност излазних података, 
без коришћења оријента-
ционих тачака, је 1-2 пиксела 
хоризонтално (X,Y координа-
та) и 2-3 пиксела вертикално 
(Z координата). На примјер: 
Ако је резолуција снимања 
2cm/pix тада је релативна хо-
ризонтална тачност излазних 
података око 2-4cm, a верти-

кална 4-6cm.
Апсолутна тачност из-

лазних података представља 
разлику између позиције на 
ортофото снимку/дигиталном 
моделу и тачне позиције у 
простору. Апсолутна тачност 
се повећава коришћењем 
оријентационих тачака. Она 
зависи од тачности одређи-
вања оријентационих тачака, 
њиховог броја и распореда. 
Коришћењем оријентационих 
тачака релативна тачност се 
повећава и цијели модел се 
позиционира на његову тачну 
локацију у простору (процес 
геореференцирања).

По завршетку обраде сни-
мака формирани дигитални 
модел терена (ДТМ) можемо 
користити за прорачуне отко-
паних маса. Да бисмо израчу-
нали количину откопане масе 
потребно је да имамо двије 
сесије снимања истог терена 
у одређеном временском 
интервалу. За тај поступак 
користи се софтверски пакет 

GlobalMapper који омогућава 
упоређивање снимака двије 
епохе и аутоматски ради по-
менуте прорачуне за означе-
ни (маркирани) снимак. 

Примјеном класичног 
геодетског премјера и ГПС 
премјера било је потребно 
неупоредиво више времена 
за прикупљање података за 
потребе прорачуна откопаних 
маса на површинском копу. 
Сама неприступачност тере-
на, стално присуство машина, 
нестабилност и вибрирање 
терена додатно су отежавали 
радове и утицали на тачност 
мјерених величина. Примје-
ном БАС технологије вријеме 
потребно за снимање цијелог 
површинског копа је сведено 
на свега неколико часова, а 
тачност добијених података 
је много већа. Такође, ризи-
ци од задобијања повреда 
приликом рада на терену су 
сведени на минимум што је 
јако битно због саме природе 
рудничког површинског копа. 

Изглед ДМТ-а, ортофото снимка и облака тачака
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Дионица аутопута „9. 
јануар“ од Бањалуке 

до Прњавора пројектоване 
дужине 35,3 km по завршетку 
ће повезати, са постојећом 
дионицом према Добоју, Добој 
и Бањалуку, те се повезати са 
постојећом дионицом аутопу-
та од Бањалуке до Градишке 
(Маховљанска петља) и кори-
дором 5Ц (Vc) у изградњи (код 
Јоховца, недалеко од Добоја). 
Тако, до Бањалуке из Добоја 
аутопутем ће се стизати за 
око 35 min., при просјечној 
брзини од 120 km/h, односно 
за нешто мање од сат времена 
вожње укључујући и приступ-

не путеве. Радови на дионици 
аутопута од Прњавора до 
Бањалуке званично су почели 
1. септембра 2014. године а 
завршетак радова је планиран 
за крај 2017. године. Радове 
изводи конзорцијум који чине 
фирме Интеграл Инжењеринг 
а.д. из Лакташа и Гранит а.д. 
из Скопља. Дионица пролази 
кроз двије општине, Прњавор 
и Лакташe.  

Сви геодетско-технички 
радови проистичу из Главног 
пројекта геодетских радова. 
Геодетско-технички радо-
ви при изградњи наведене 
дионице подразумијевају: 
успостављање геодетских 2Д 
и 1Д мрежа дуж пројектоване 
трасе аутопута за потребе 
експропријације и других гео-
детско-техничких и грађевин-
ских радова током изградње 
дионице, као што су праћење 
ископа, насипа, праћење 
полагања слојева асфалта и 
других радова на траси, осма-
трање и праћење инжењер-
ских објеката током изградње 
(мостови, вијадукти, над-
вожњаци, пратећи објекти) као 
и додатно (допунско) обиље-
жавање приступних и локал-
них саобраћајница, сервисних 
путева, канала, регулисаног 
корита ријека, измјештених 
далековода и трафостаница, 
насталих усљед измјене трасе 
(пројекта). Основу за многе 
геодетско-техничке и грађе-
винске радове представљају 
геодетске основне 2Д и 1Д 
мреже (скр. ГО2ДМ и ГО1ДМ), 
а у овом случају обједињена 
геодетска мрежа. Геодетска 
основна мрежа има неколико 
намјена, као што су: дефи-
нисање математичке основе 
за лоцирање инжењерског 
објекта, обиљежавање карак-
теристичних тачака објекта, 

контрола геометрије у току 
изградње и деформациона 
анализа. Све наведене радове 
прати израда елабората о 
извршеним геодетским радо-
вима, а радове врше геодетске 
службе, геодетске фирме и Ре-
публичка управа за геодетске 
и имовинско-правне послове 
(скр. РУГИПП). У зависности од 
намјене и тачности извођења 
радова користе се различите 
геодетске методе и инструмен-
ти: статичка и РТК ГПС метода, 
трилатерација, триангулација, 
пресијецање праваца на-
пријед/назад, поларно обиље-
жавање, прецизни нивелман, 
детаљни нивелман и др.

Свим радовима на диони-
ци претходи експропријација 
и провођење промјена у 
катастарским евиденцијама. 
Експропријација је одузимање 
или ограничавање права влас-
ништва на непокретностима 
уз правичну накнаду која не 
може бити нижа од тржишне 
вриједности непокретности. 
Вршењу експропријације 
претходи утврђивање општег 
јавног интереса и низ других 

Нова дионица 
аутопута у Републици 
Српској

Геодетско	
технички	
радови	при	
изградњи	
дионице	
аутопута	„9.	
јануар“	од	
Бањалуке	до	
Прњавора 
 
 
Пишe: Дејан Рончевић
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радњи, а подаци о парцелама 
обухваћеним експроприја-
цијом се објављују у Служ-
беном гласнику Републике 
Српске. Експропријација на 
дионици обухвата цијепања 
парцела обухваћених трасом 
аутопута и одређивање линије 
експропријације а претходило 
је успостављање математичке 
основе, односно рекогносци-

рање и стабилизација геодет-
ских тачака. Тачке су стабили-
зоване бетонским стубовима, 
постављеним дуж обје стране 
трасе аутопута на међусобном 
растојању од око 1 km, об-
разујући мрежу троуглова. По 
потреби су развијани уметнути 
полигонски влакови, дужи-
не од 1 km - 2 km, односно 
полигоне мреже. Извршена су 
међусобна опажања и повези-
вање са околним тригономет-
ријским тачкама и реперима 
(статичка ГПС метода опа-
жањем вектора у 2Д мрежи 
и прецизни нивелман у 1Д 
мрежи), резултати мјерења и 
положаји тачака су изравнати, 
одређени су трансформа-
циони параметри (за WGS84 
и ДКС, с обзиром на непо-
стојање мреже перманентних 
станица у вријеме извођења 
радова) за дато подручје и  
коначни подаци у виду ела-
бората су предати РУГИПП на 
коришћење. Радови су извр-
шени у току 2008. године за 
цјелокупну дионицу аутопута 
од Бањалуке до Добоја. 

Сљедећа фаза је развијање 

тзв. оперативног полигона за 
извођење радова, као што 
су праћење ископа, насипа, 
полагања слојева асфалта и 
других радова на траси. Након 
рекогносцирања и стабилиза-
ције тачака врше се опажања 
у мрежи и опажања на тачке 
постојеће 2Д и 1Д мреже а 
затим изравнање резултата 
мјерења и положаја тачака. 

Геодетске службе наведеног 
конзорцијума врше наведене 
радове на траси аутопута.

На наведеној дионици 
присутан је већи број ин-
жењерских објеката: мостови 
(већи мост  на Врбасу дужи-
не 340 m, неколико мањих 
мостова и неколико мањих 
вијадуката), надвожњаци, 
тунел, пролази за животиње и 
други пратећи објекти. Прво-
битним пројектом предвиђена 
је изградња 63 инжењерска 
објекта: седам мостова, седам 
вијадуката, девет надвожњака, 
тунел, подвожњаци и пролази 
за животиње. Годину дана на-
кон почетка извођења радова 
(крајем 2015. године) наводи 
се број од 52 објекта и то: 
20 мостова, 18 надвожњака, 
седам вијадуката, шест под-
вожњака и један тунел, што је 
посљедица измјена пројекта. 
С обзиром на то да се радови 
на дионици и даље изводе 
и да поједини сегменти до 
сада нису ријешени, могуће 
су додатне измјене, с циљем 
проналажења најбољег 
рјешења. За осматрање и 

праћење важнијих инжењер-
ских објеката (мостови, 
вијадукти и надвожњаци) 
током градње развијане су 
посебне, микротриангула-
цијске мреже, стабилизоване 
геодетским стубовима. Са ове 
мреже врши се позициони-
рање инжењерског објекта, 
праћење вертикалности 
стубова, хоризонталности или 
одређеног нагиба носећих 
елемената или конструкција и 
сл. Геодетске службе наведе-
ног конзорцијума врше ове 
геодетске радове. 

У поступку додатне (до-
пунске) експропријације, чија 
се потреба указала након 
насталих измјена, вршено је 
обиљежавање линије екс-
пропријације, приступних и 
локалних саобраћајница и 
сервисних путева, регулисаног 
дијела корита ријеке Лишње 
и других вода, обиљежавање 
простора за измјештање 
далековода и трафостаница, 
укупно око 9 200 тачака за 
исколчење. Предвиђени рок 
за извођење радова је два 
мјесеца, а радове врши пре-
дузеће Геоинжењеринг д.о.о. 
из Бањалуке. За радове на 
дионици Бањалука – Прњавор 
одређени су нови трансфор-
мациони параметри (WGS84/
ETRS89) за ГПС методу, с обзи-
ром да је крајем 2011. године у 
рад пуштен сервис перманент-
них ГНСС станица Републике 
Српске (СРПОС).

Након завршетка радова 
слиједи контрола квалитета 
радова, односно технички 
преглед свих изведених 
радова, с циљем добијања 
употребне дозволе. Геодетска 
контрола подразумијева дина-
мичка и статичка испитивања 
инжењерских објеката (мосто-
ва, вијадуката и надвожњака).
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Интерни 
студентски 
конкурс

Креирање	
радне	
средине	
Smart	Office	
Coworking 
 
 
Пишe: Маја Медић

Примјена теоријских знања, 
стечених на факултету, у 

пракси и у реалном контексту 
је све већи изазов за студенте 
који ступају у свијет тржишта 
рада након завршеног студија. 
Свјесни оваквих проблема, на 
Архитектонско-грађевинско-гео-
детском факултету Универзитета у 
Бањој Луци у сарадњи са Smart 
Office Coworking-ом одлучено је 
да се пружи прилика студенти-
ма архитектуре да теорију своје 
професије преточе у стварност. 

Семестрални задатак на једном 
од предмета код наставника доц. 
др Малине Чворо, на студијском 
програму Архитектура, прет-
ворио се у интерни студентски 
конкурс чије најбоље рјешење 
ће се извести у стварном просто-
ру и за стварне кориснике.

Наиме, студенти треће и 
четврте године архитектуре су 
добили задатак да испројек-
тују вањски простор coworking 
заједнице која на једном мјесту 
окупља фриленсере, слободне 
креативце и независне про-
фесионалце, у радној средини 
знаној под именом Smart Office 
Coworking. Током три мјесеца, 
почевши од октобра па све до 
јануара, радећи на идејним рје-
шењима, студенти су се сусрели 
са процесом реалног пројекто-
вања: са заданим просторним 
оквиром, инвеститорима који 
су имали своје специфичне 
захтјеве, те са ограниченим 
буџетом за финансирање 
инвестиције. Уклапајући своје 
идеје и дајући лични печат 
пројекту, неопходно је било и да 
предложена рјешења поштују 
унутрашњи простор пројектован 
од стране LU Architects, Лазара 
Станишљевића и Уне Дакић. 
Изазов је био испоштовати 
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личне доживљаје и замисли, али 
истовремено добити рјешење 
вањског простора које ће дјело-
вати као продужетак постојећег 
ентеријера. Такмичарски 
карактер читавог пројекта за-
хтјевао је од четрнаест тимова, 
да поред графичке представе 
идеје, своје радове презентују и 
бране испред чланова жирија, 
састављеног од представника 
Smart Office-а као инвеститора, 
LU архитеката, Малине Чворо, 
доцента и продекана за наставу, 
која је уједно била вођа цијелог 
пројекта, те студента демонстра-
тора Маје Медић. Након првог 
круга конкурса, шест тимова 
са најбољим приједлозима, 
уз сугестије, добило је могућ-
ност да настави са детаљнијом 
разрадом идеје. Анализирајући 
одређене параметре развоја и 
настанка идејних пројеката као 
што су: креативност, удобност, 
функционалност и атрактивност 
рјешења, као коначан резултат 
изабрана су два побједничка 
рјешења. Аутори најбољих 
рјешења: Дајана Папаз, Милица 
Борић, Иван Фалаџић, Неда Ме-
дић, Небојша Јеремић и Ђорђе 
Шебић, поред реализације 
пројекта, добили су могућност 
бесплатног, једномјесечног ко-

риштења радног прос-
тора и бенефите Smart 
Office-а, те могућност 
да цијелу једну годи-
ну бесплатно користе 
HeySuccess.com, веб-сајт 
који је база прилика за 
студенте и младе. Ис-
куство које су добили сви 
студенти током три мјесе-
ца рада на пројектима и 
сарадње са корисницима 
ове креативне заједнице 
је од изузетне важности.

И послије свега, кон-
курс је један од примјера 
да овакве активности могу 
бити одскочна даска за 
даље дјеловање студена-
та, за излазак из окви-
ра факултетског рада и 
дјеловања, те упознавање 
са стварним условима и 
захтјевима тржишта. Завр-
шетак факултетских студија 
није нужно почетак дјело-
вања у реалном свијету. 
Могућност показивања 
наученог и стварање 
референци се реализује 
истовремено са стицањем 
теоријског знања у школи. 
Прилика за студенте има, 
само се треба изборити 
за њих.
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МХЕ „Бочац 2“ 
 

Енергетско	
укроћење	
Врбаса
 
Пишу: Синиша Копуз 
и Марко Брајић

Ријека Врбас има велики хи-
дропотенцијал који није у 

потпуности искориштен. Стога 
је Електропривреда Републи-
ке Српске донијела одлуку о 
изградњи минихидроелектра-
не „Бочац 2“ неколико кило-
метара низводно од хидрое-
лектране „Бочац“. Планирана 
снага МХЕ „Бочац 2“ износиће 
8.76 MW са два агрегата и 
просјечном годишњом произ-
водњом од 42 000 GWh.

Средином маја, редакција 
нашег часописа посјетила је 
градилиште овог енергетског 
пројекта и том приликом оба-
вљен је разговор са грађевин-
ским инжењером Радомиром 
Гвозденовићем. 

Припремни радови за 
изградњу МХЕ „Бочац 2“ отпо-
чели су у јулу 2015. године. 
То је подразумијевало израду 
пројекта организације рада, 
од смјештаја радника па све 
до методологије уговорених 
радова. Крај радова планиран 
је у октобру ове године, а 
пуштање у погон у мају 2018. 
године.

Електрана ће се састојати 
из више објеката. Узводно 
од бране биће изграђен 
уводни канал са потпорним 

зидовима на лијевој обали 
са којим се регулише ријечно 
корито. Низводно од овог 
канала налазе се два армира-
но-бетонска доводна канала 
квадратног пресјека чија је 
функција довод и усмјеравање 
воде на агрегате. Машинска и 
хидромеханичка опрема биће 
смјештена у машинској згради 
испод које ће се налазити 
два агрегата за производњу 
струје. 

Досадашња акумулација 
компензационог базена 
хидроелектране „Бочац 1“ 
биће и даље у истој функцији 
с тим што ће се биолошки 
минимум испуштати кроз нову 
минихидроелектрану а не 
као до сада преко табластих 
затварача мале бране. Због 
тога је „Бочац 2“ пројектован 
са два агрегата од којих један 
може радити са протоком од 
20 m3/s што је и биолошки 
минимум.

Вода која ће се користити 
за покретање турбина биће 
поново враћена и усмјерена у 
ријечно корито путем одвод-
них вода, које ће се изградити 
испод турбина. Поред ових 
објеката у плану је изградња 
и командне зграде која ће 

служити за контролу произ-
водње електричне енергије.

С обзиром на стијешњен 
простор на дијелу изградње, 
приступило се измијештању 
постојеће саобраћајнице, 
за чије потребе је извршен 
ископ око 10 000 m3 стијенске 
масе. Тиме је створен већи 
простор на дијелу објекта 
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што ће се искористити за 
изградњу треће траке за 
искључење возила на из-
грађени објекат и за зелену 
површину између пута и 
објекта. Након измијештања 
магистралног пута, приступи-
ло се изради загата којим се 
Врбас одваја од простора на 
коме се изводе радови. Загат 
је изграђен израдом насипа 
од материјала из ископа, на 
ком су побијена два реда тал-
пи и извршено ињектирање 
насипа између талпи у циљу 
смањења процјеђивања воде 
у грађевинску јаму. Сљедећа 
фаза градње обухватала је 
ископ на простору новог обје-
кта, који је углавном урађен 
машинским пиковањем стије-
не уз минимално минирање 
због близине постојеће бране.

Терен у простору из-
градње минихидроелектране 
је углавном стијена мјешови-
тог састава од ситно испу-
цалог кречњака до већих и 

чврстих слојева, што чини 
чврсту и сигурну подлогу за 
фундирање новог објекта. Од 
изградње бране компенза-
ционог базена хидроелектра-
не „Бочац“ вршила се стална 
контрола помјерања тла са 
уграђеним инструментима 
и није забиљежено никакво 
битно помијерање. Непосред-
но прије изградње извршена 
су геолошка испитивања и 
уочени су слојеви стијенских 
блокова наслоњених на косим 
стрмим падинама који би мог-
ли клизнути те је предвиђено 
да се паралелно са ископом 
изврши стабилизација косине 
ископа уградње анкера, 
мреже и торкрета у циљу 
спрјечавања испадања мањих 
и већих комада стијенског 
материјала. Уграђено је више 
врста анкера дужине од 4 до 
8m кроз поменуте блокове у 
зависноти од величине и по-
ложаја истих. На површинама 
гдје се налази ситно испуцали 
камени материјал монтирана 
је арматурна мрежа фиксира-
на у „здравој“ стијени и затим 
је прекривена слојем торкре-
та. Као трећа заштита, цијела 
падина је прекривена путар-
ском жичаном мрежом у циљу 
спрјечавања падања мањих 
комада стијенског материјала.

Пошто је ријеч о проточној 

минихидроелектрани, плани-
рана брана биће гравитацио-
ног типа, темељи машинске 
зграде и одводног канала су 
масивни плочасти и директно 
се ослањају на тврду подлогу, 
без анкерисања и контактног 
ињектирања.

Као што је већ речено на 
почетку текста, хидропотен-
цијал Врбаса није у потпу-
ности искориштен. Поред 
постојећих хидроелектрана 
(„Јајце 1“, „Јајце 2“ и „Бочац“) и 
још недовршене МХЕ „Бочац 
2“ у горњем току могуће су 
још три минихидроелектране: 
МХЕ „Крупа“, МХЕ „Новосе-
лија“ МХЕ „Траписти“, док су у 
доњем току планиране такође 
четири минихидроелектране: 
МХЕ „Трн“, МХЕ „Лакташи“, 
МХЕ „Косјерево“ и МХЕ „Раз-
бој“.

Из разговора са инжење-
рима и радницима на овом 
пројекту сазнали смо да ће на 
Врбасу бити још много посла 
и изазова како за нашу струку, 
тако и за остале струке. Стога 
су нам поручили као студен-
тима да уз наше знање које 
понесемо се факултета и туђе 
искуство можемо постати 
стручњаци у свом послу, те 
да након сваког завршеног 
објекта, сваки нови постаје 
изазов.
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У не тако давној прошлости, 
већина прорачуна за пот-

ребе грађевинских инжењера 
спроводила се искључиво 
ручно. Није било дигитрона, 
и математичке операције које 
данас узимамо „здраво за 
готово“, као што су множење, 
дијељење, степеновање и сл, 
рађене су ручно, уз помоћ 
оловке, папира и логари-
тамских таблица, са којима 
већина данашњих студената 
није ни упозната. Из тог раз-
лога је графичка статика била 
много популарнија од, данас 
већ устаљених, аналитичких 

метода. Просто, било је много 
једноставније и сигурније (са 
стране тачности резултата) 
цртати верижни полигон сила, 
конструисати Кулманову праву 
или Кремонин план сила у 
одговарајућој размјери, него 
рачунати неке апстрактне 
бројеве за које немамо ни-
какву визуелну представу, па 
самим тим ни не можемо да 
будемо сигурни да ли смо их 
добро израчунали или не.

Очекивано, и прорачун 
армирано-бетонских кон-
струкција обављао се ис-
кључиво ручно, итеративним 
поступком. Из потребе да се 
тај поступак убрза и поједнос-
тави, из формула за прорачун 
армирано-бетонских кон-
струкција извођени су изрази 
за разне бездимензионалне 
коефицијенте, чије вријед-
ности су рачунате и дава-
не табеларно за најчешће 
кориштене облике попречног 
пресјека носача.

Усљед наглог развоја 
информационих технологија у 
посљедњих неколико деце-
нија, као и повећане присту-
пачности личних компјутера, 
присутан је велик раскорак 
између наставних планова 

прилагођених ручном (таб-
личном) прорачуну и најно-
вијим трендовима у области 
грађевинарства. Логаритамс-
ке таблице замијенили су 
дигитрони, а бездимензионе 
коефицијенте компјутерски 
програми. 

Сврха и циљ рада
Сврха овог рада је да 

прикаже развој, употребу и 
значај компјутерског програ-
ма под називом ConcreteTool 
за прорачун армирано-бетон-
ских греда правоугаоног и Т 
пресјека као замјену за ручни 
прорачун.

Програм је развијен у 
МАТЛАБ-у Р2014б (у наставку 
Матлаб). Матлаб је данас нај-
популарнији програмски језик 
за техничке прорачуне међу 
студентима, инжењерима и 
научницима на универзитети-
ма и у истраживачким цен-
трима широм свијета. Постао 
је популаран захваљујући 
својим моћним функција-
ма и једноставној синтакси 
погодној за матрични про-
рачун (сам назив МАТЛАБ 
је настао као скраћеница од 
Matrix Laboratory). Оно што га 
посебно издваја у односу на 

Програмирање и 
грађевинарство 
(дипломски рад) 
 

Програм	за	
прорачун	АБ	
пресјека

 
Пише: Саша Татар

Дефинисање попречног пресјека
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друге функционално сличне 
математичке алате (као што 
су Wolfram Mathematica, 
Mathcad или Maple) јесте 
велики број бесплатно дос-
тупних библиотека кода као 
и ресурса за учење (диги-
тализоване књиге, интернет 
курсеви и сл.), те могућност 
објектно оријентисаног про-
грамирања. 

Димензионисање АБ 
пресјека је специфично 
по великом броју промје-
нљивих које су међусобно 
зависне. Постоји безброј 
могућих рјешења, због чега, 
при избору оног најбољег, 
инжењер у току прорачуна 
доноси велики број одлука 
једноставним пробањем (који 
пречник шипке да се користи, 
која класа бетона, колика тре-
ба да буде сјечност узенгија, 
и слично). Један од циљева 
програма био је да омогући 
кориснику да произвољно 
мијења поједине параметре 
и да види какав је њихов 
ефекат на носивост пресје-
ка. Управо један од главних 
изазова био је осмислити 
алгоритам за прорачун који 
то омогућава. Поступак 

прорачуна који је описан у 
већини уџбеника из Бетон-
ских конструкција није био 
погодан, јер је прилагођен 
ручном прорачуну. Постоји 
више недостатака тог присту-
па, ово су неки од њих: 

За прорачун момента 
савијања користе се безди-
мензиони коефицијенти који 
уводе непотребан ниво ап-
стракције проблема. Компјуте-
ру није тешко да итеративним 

поступком мијења положај 
неутралне осе док не доведе 
силе у бетону и арматури у 
стање равнотеже. Нису му 
потребни бездимензионални 
коефицијенти.

Приближно се одређује 
положај резултантне силе 
притиска у бетону, док 
компјутер може нумеричком 
методом интегралити дијаграм 
напона притиска и одредити 
тачан положај резултантне 
силе.

При ручном прорачуну не 
рачуна се максимална носи-
вост пресјека него се посред-
но доказује да је остварена 
носивост већа од потребне. 
Због тога се често дешава 
да су пресјеци непотребно 
предимензионисани, јер 
пројектант нема информацију 
колико је потребна носивост 
прекорачена.

Иако је у Босни и Херце-
говини још увијек на снази 
југословенски Правилник за 
Бетон и армирани бетон из 
1987. године (БАБ 87), а с 
обзиром да је у току увођење 

Графички интерфејс за прорачун              
момената савијања

Додавање подужне арматуре
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европских стандарда, прора-
чун у раду се одвија према 
важећем европском стандарду 
ЕН 1992-1-1:2004 (Eurocode 2: 
Design of concrete structures) 
из 2004. године (у наставку 
ЕЦ2 или Еврокод). С обзиром 
на тренутну неажурност и 
непотпуност домаће литерату-
ре када је у питању прорачун 
према Еврокоду, рад има за 
циљ да квалитетно испуни 
бар дио те празнине који 
се односи на прорачун АБ 
пресјека изложених утицајима 
момента савијања, трансвер-
залне силе и момента торзије. 
За те потребе кориштена је 
бројна страна литература која 
је такође побројана на крају 
рада.

Свако заинтересован може 
преузети изворни код про-
грама ConcreteTool online ре-
позиторијума: https://github.
com/sasatatar/ConcreteTool. 
Комплетан текст рада можете 
преузети на сљедећем линку: 
http://bit.ly/ConcreteTool.

О програму
Програм за прорачун 

правоугаоних и Т армирано-
бетонских пресјека према 
Еврокоду рађен је у МАТЛАБ-
у Р2014б. Програм је напра-
вљен са пратећим графичким 
интерфејсом, што омогућава 
његово једноставније и 
флексибилније кориштење. 
Као што је већ споменуто, 
корисник је у могућности да 
мијења појединачне параме-
тре пресјека (димензије, кла-
су бетону, чврстоћу арматуре, 
и сл...) и да истовремено види 
ефекат који одређена промје-
на има на носивост пресјека, 
што омогућава лакше прона-
лажење оптималног рјешења. 
Поред тога, изглед попречног 
пресјека као и пречници 

усвојене подужне армату-
ре се приказују у стварној 
размјери. Све то доприноси 
стицању бољег „осјећаја“ 
пројектанта за односе димен-
зија унутар пресјека и само 
пројектовање пресјека за 
утицаје момента савијања са 
нормалном силом и момента 
торзије са трансверзалном 
силом.

Програм се састоји од пре-
ко 3500 линија кода исписаног 

у више датотека.
Графички интерфејс про-

грама је подијељен у четири 
главне цјелине, при чему сва-
ка цјелина представља један 
језичак, тј. tab:

Пресјек – за дефинисање 
пресјека,

Момент савијања – за 
прорачун потребне количи-
не арматуре и носивости на 
савијање M_Rd,

Трансверзална сила – за 

Интерфејс за прорачун 
трансверзалне силе

Прорачун момента торзије
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прорачун потребне попречне 
и додатне подужне арматуре и 
носивости на смицање V_Rd,

Момент торзије – за про-
рачун потребне попречне и по-
дужне арматуре за комбиновани 
утицај момента торзије M_Ed и 
трансверзалне силе V_Ed..

Додатни дио програма чини 
посебан прозор са графичким 
интерфејсом за једноставно 
додавање шипки подужне 
арматуре по зонама попречног 
пресјека.

Због обимности рада, прика-
зани су само одабрани дијелови 
графичког интерфејса програ-
ма. Да висте сазнали више о 
програму и његовим могућнос-
тима, посјетите горе наведене 
линкове.

Резултати рада и
закључци
Недвосмислено се показа-

ло да употреба овог програма 
омогућава далеко бржи, лакши 
и поузданији прорачун армира-
но-бетонских пресјека, уз бољу 
визуелну представу резултата у 
поређењу са ручним прорачу-
ном, што нам посљедично омо-
гућава добијање економичнијих 
рјешења.

Посебно корисном се 
показала могућност програма 
да за усвојену притиснуту и 
затегнуту арматуру израчуна 
носивост пресјека на са-
вијање M_Rd, уз тачан приказ 
дилатација. Захваљујући томе, 
након почетног приближног 
прорачуна потребне подужне 
арматуре за коју се успостави-
ло да пресјек не задовољава 
услове носивости или дуктил-
ности усљед недовољно добре 
претпоставке статичке висине, 
било је могуће обичним про-
бањем пронаћи задовоља-
вајуће рјешење.

Иако корисник нема дирек-

тан увид у поступак прорачуна, 
приказивање више поједи-
начних детаља рјешења (као 
нпр. интензитет и положај сила 
у бетону и арматури, поло-
жај неутралне осе, дијаграм 
дилатација, ctgθ...) омогућа-
ва једноставну и брзу ручну 
провјеру резултата, за разлику 
од других програма који као 
резултат прорачуна избацују 
само потребне количине ар-
матуре.

На крају, сам процес израде 
програма као и његово касније 
кориштење омогућавају дале-
ко дубље разумијевање саме 
материје, због чега би свакако 
требало подстицати студенте и 
пројектанте да се у било којој 
мјери баве програмирањем.

Битно је напоменути да 
ниједан програм не може да 
замијени знање и искуство 
грађевинског инжењера. 
Програм је ту као помоћни 
алат, а од корисника се очекује 
да зна како да га употребља-
ва. Без обзира на то колико 
неки програм био напредан и 
поуздан, инжењер треба увијек 
да резултате прорачуна узима 
са одређеном резервом и да 
их константно провјерава, јер 
крајња одговорност је на њему.

Ажуриран приказ за израчу-
навање момената савијања

66 Година 5 — Број 8 —јул, 2017



Архитектонски 
конкурс 

Напуштена	
мјеста	
као	извор	
креативне	
енергије

 
Пише: Марија 
Лукач

Удружење „abc“ и фондација 
„Ревизор“ покренули су кре-

ативну акцију преобликовања 
водоторња у Бихаћком насељу 
Хатинац са циљем да подстакну 
архитекте, дизајнере и умјетнике 
да својим дјеловањем оживе 
простор некадашњег водот-
орња. Пренамјена индустријског 
водоторња у креативан, отво-
рен простор, доступан свима 
је управо оно што недостаје 
друштвеној заједници града 
Бихаћа. Својом необичном 
формом ова браунфилд лока-
ција већ има своју препозна-

тљивост и идентитет, а самим 
тим и потенцијал да постане 
покретач развоја, а не сметња. 
Један од важнијих задатака овог 
пројекта је активно укључивање 
локалне заједнице кроз разно-
врсне садржаје торња и његове 
могуће трансформације. 

Како је конкурс међународ-
ног карактера отворен и за све 
студенте, неколико студената 
са нашег факултета дало је 
свој допринос у оживљавању 
индустријског насљеђа Бихаћа. 
Сви радови били су приказани 
на изложби Артефакти будуће 
прошлости, а прво мјесто 
освојили су студенти из Граца. 
Наши студенти учествовали су у 
три тима-Небојша Јеремић, Маја 
Медић, Неда Медић и Ђорђе 
Шебић; Наташа Драшковић, 
Живко Васиљевић и Наташа 
Стојанчевић; Марија Лукач и 
Драгана Љубоја.

Мултифункционалан простор 
као идеја која пружа култур-
не, умјетничке, едукативне и 
туристичке садржаје омогућа-
ва трансформацију простора 
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прилагодљивог за различите 
садржаје-радионице, излож-
бе, представе, књижевне ве-
чери, разне скупове, сајмове, 
галерије итд. Како град Бихаћ, 
па и сам торањ, заузима стра-
тешку позицију која се може 
описати као западна капија 
БиХ, простор који заузима 
торањ има огроман потен-
цијал да постане туристичка 
атракција како града тако и 
регије. 

Иницијатива за покретање 
урбане регенерације овог 
простора и њена реализа-
ција имају за циљ привући 
кориснике различитих доби и 
узраста, понудити им лепезу 
садржаја активности али и 
превазићи стагнације бројних 
индустријских постројења. 
Створити самоодржив прос-
тор који ће постати туристич-
ки, трговачки и историјско-
културолошки центар. Са 
друге стране, овакви конкурси 
лијепа су прилика за буђење 
креативности студената али 
и примјену стеченог знања. У 
времену када је архитектон-
ских конкурса све мање у 
нашој држави веома је важно 
подржати једну овакву ини-
цијативу, дати свој допринос и 

оправдати очекивања, што су 
наши студенти и урадили.
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Најсложенији и 
најосјетљивији 

проблем са којим се 
суочавају архитекте јесте 
интеграција старо-ново. 
Интегративни процес 
кроз историју је углав-
ном неупадљив јер се 
одвијао у дугим времен-
ским периодима и не 
увијек са радикалним 
контрастима. Реализа-
ција нових идеја које 
су значајно одступале 
од старих прије свега у 
стилу, наилазиле су на 
отпор већине, а затим 
су прихваћене. Изразит 
контраст, тј.настојање да 
се нови дио визуелно 
стриктно подијели од 
постојеће структуре, те 

примјена потпуно супро-
тних материјала, један је 
од атрактивних начина 
рјешавања надоградње 
у свијету данас.

У релативно малом 
граду, Дрездену у Ње-
мачкој, смјештено је 
архитектонско дјело, 
чији је поносни вла-
сник пољски архитекта 
Данијел Либескинд. Као 
што у свим његовим 
објектима преовладава 
спој необичних форми и 
облика, тај дух архитекта 
уводи и на постојећем, 
обновљеном објекту Сак-
сонског складишта оружја 
и музеја. Разбијање 
подручја које је оличење 

барока и рококоа, архитекта по-
стиже продирањем крхотине од 
стакла, бетона и челика. Храбар 
прекид и фундаментална дис-
локација ствара ново искуство 
простора.

Нови поглед
Представља уједно и идеју 

самог музеја. Нови поглед на 
стари град у Дрездену који је 
био потпуно срушен крајем 
Другог свјетског рата. Интер-
венција на објекту је симбол 
прошлости града. У центру 
пажње је уграђени троугао-
ни објекат, висок 30 метара. 
Узимајући у обзир историју 
Дрездена, архитекта одлучује 
да створи дјело кроз самокри-
тичан поглед на рат, тако да се 
врх конструкције налази тачно 
на мјесту на ком су британски 
бомбардери бацали бомбе. 
Овај музеј би се могао назвати 
и антиратним.

Изложбени простор
Музеј је од отварања про-

мијенио много музејских тема, 
од Музеја нацизма, преко 
Совјетског музеја и Источ-
но-Њемачког музеја до Војно 
историјског. Продор који ниче 
из центра традиционалне 
зграде ствара петоспратни 
облик нудећи погледе на град 
са видиковца. Конструкција 
сребрне структуре не нарушава 
стабилност постојећег објекта, 
наиме челик као грађевински 
материјал посједује лакоћу и 
флексибилност, која недостаје 
традиционалној архитектури. 
Приступ у пројектовању са раз-
личитих аспеката, односно спој 
различитих третмана и обрада 
површина међусобно се на-
допуњују стварајући јединствену 
цјелину. Кореспонденција двије 
потпуно различите композиције 
се чита како у тродимензионал-
ном, тако и у дводимензионал-
ном приказу.

 “Архитектура ће 
јавности објаснити 
како су организо-
вано насиље, војна 
историја и судбина 
града испреплетене.“                             
Д. Либескинд
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Филхармонија у 
Хамбургу

Нови	бисер	
савремене	
архитектуре

Пише: Ена Хаџић

Аllianz арена у Минхену, Тate 
Modern галерија у Лондону, 

Национални стадион  у Пекингу 
су само неки од широког и раз-
новрсног спектра пројеката који 
је произашао из бироа виртуоза 
архитектуре Jacques Herzogа и 
Pierre dе Мeuronа. Овај славни 
швајцарски двојац свој биро је 
успоставио 1978. године у Басе-
лу, а данас га чини интернацио-
нални тим широм Европе, Азије 
и Америке и броји преко 300 
запослених. Herzog и Dе Мeuron 
су добитници многих награда и 
признања међу којима се налази 
и Прицкерова награда за архи-
тектуру 2001. године. Један од 

њихових посљедње изведених 
пројеката, али не и мање важан 
је Нова зграда филхармоније у 
Хамбургу (Elbhilharmonie) смјеш-
тена на обали ријеке Лабе.  

Нови свјетски центар савре-
меног културног и друштвеног 
живота отворен је у јануару 2017. 
године, након скоро 10 година 
градње  и на чијем отварању су 
биле присутне угледне звани-
це из културног, друштвеног и 
политичког живота Њемачке. 
Трошкови изградње су за више 
од 150% премашили планиране, 
па је изградња објекта зграде 
хамбуршке филхармоније кошта-
ла вртоглавих 789 милиона евра 
умјесто планираних 241 милион 
евра. 

Архитектонска компо-
зиција хамбуршке фил-
хармоније састоји се од 
два наизглед контрастна 
дијела: чврстог, масивног 
израђеног од цигле и 
лаганог стакленог који 
оставља утисак једрења-
ка који плута над чврсти-
ном доњег дијела.

Основа за изградњу 
овог ремек дјела савре-
мене архитектурe било 
је старо, масивно скла-
диште Kaispeicher A из-
грађено од жарко црвене 
цигле са очаравајућим 
погледом на град и луку.  
Додадну атрактивност и 
аутентичност складишта 
изграђеног 70-их година 
прошлог вијека архите-
кта Warner Кallmorgen 
постигао је разиграном 
мрежом отвора. Концеп-
том архитекта је желио да 
објекат, чија је основна 
намјена била да поднесе 
тежину хиљаду одло-
жених врећа, уклопи у 
тадашњу слику града.  

На основи старог 
масивног складишта 
издиже се стаклена 
таласаста конструкција 
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која представља потпуну 
супротност доњем дијелу 
зграде. На заталасаним 
платнима стаклене фаса-
де огледа се небо, град и 
вода. Са својoм висином  
од 110 метара филхар-
монија представља нови 
вертикални репер у сли-
ци града Хамбурга.

У унутрашњости 
новог здања хамбуршке 
филфармоније смјеш-
тен је низ атрактивних 
садржаја који надопуњују  
и употпуњују градску 
понуду. Велика концер-
тна дворана, камерни 

простор за 550 посјети-
лаца, мала дворана за 
експерименталну музику 
или предавања, луксузни 
хотел, спортско-рекреа-
тивни садржаји, барови, 
ресторани, конферен-
цијске сале, апартмани, 
су неки од садржаја 
испреплитани у унутра-
шњости овог објекта.

Средиште филхармо-
није представља концер-
тна дворана за 2100 гле-
далаца. Велика концертна 
дворана је у потпуности 

изолована од остатка зграде, а 
рјешавање акустике простора 
било је повјерено стручња-
ку Yasuhisa Toyota. Приликом 
пројектовања унутрашњости 
концертне дворане пројектанти 
су се водили концептом стади-
она да би се постигла присност 
између умјетника и гледаоца. 
Дворана ослоњена на челичне 
опруге се развија вертикално, 
гдје зидови, подови и плафони 
формирају просторну цјелину и 
на тај начин се постиже ефекат 
да је простор саткан само од 
људи.

Укупна површина овог 
импозантног здања на свих 26 
спратова износи 120 000 м2.  
Хотел који се налази у склопу 
зграде броји 244 собе, а од 
луксузних апартмана најатрак-
тивнији је онај из кога се пружа 
спектакуларни 270⁰ поглед на 
град Хамбург. 

Да би планирани садржаји 
унутар објекта постали реалност 
и да би задовољили потребе 
својих корисника приликом 
изградње утрошено је 200 000 
тона бетона и 18 000 тона чели-
ка. Стаклена фасада сачињена 
је од  2184 панела. Један дио 
стаклених панела зид завјесе 
је закривљен ради постизања 
рефлексије и стварања различи-
тих слика града, луке, воде, док 
су на неке од фасадних панела 
урезани прозорски отвори због 
природне вентилације простора. 
Свака јединица стаклене фасаде 
на својој површини има штампу 

као заштиту од сунца.
 82 метра дуго покретно 

степениште, најдуже покретно 
степениште Западне Европе, 
са простора трга води на кров 
старог складишта, отворени 
јавни простор са којег се пружа 
очаравајући панорамски поглед 
на град и пучину.

Кроз историју лука је била 
пристаниште и уточиште многим 
бродовима и путницима и мјес-
то њиховог првог сусрета са гра-
дом. Хамбуршка филхармонија 
претендује да буде уточиште 
многим љубитељима музике, а 
својим атрактивним дизајном и 
архитектуром да привуче многе 
путнике намјернике са свих 
крајева свијета.

Да из својих фотеља про-
шетате овим атрактивним 
објектом и осјетите дашак 
атмосфере посјетите сајт: https://
countdown.elbphilharmonie.de/
en/slowmotion/
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San Shan мост у 
Пекингу

Свечана	
церемонија	
уласка	на	
Олимпијске	
игре

Пише: Габриела 
Сигисмунди

Архитектонска фирма Penda 
Architecture & Design, у 

сарадњи са грађевинском 
фирмом Arup, пројектовала 
је мост преко ријеке Гуи, у 
Пекингу. Мост San Shan треба 
да представља тродимен-
зионални симбол Зимских 
олимпијских игара, које ће 
се одржати у Пекингу 2022. 

године, а које се одржавају 
само 14 година након што је 
главни град Кине био домаћин 
Љетних олимпијских игара. 

Дозвола за изградњу још 
није издата, а ако се то деси, 
пројекат ће бити дио шире 
инфраструктуре, и завршетак 
радова се предвиђа прије 
2019. године, када треба да се  
одржи Експо Холтикултуре у 
Пекингу. Овај догађај треба да 
се одржи у близини предло-
жене локације за мост.

Penda Architecture & 
Design има своје канцеларије 
у Пекингу и Бечу, а познати 

су по својим пионирским 
пројектима у којима су ко-
ристили бамбус. Протекли 
радови укључују прототип за 
модуларни стамбени систем 
и бакарну кутију за чување, 
излагање и продају слика.

Гдје се мост налази?
Локација моста се налази 

на путу између густо насеље-
ног града и брежуљкасте 
долине ријеке, сјеверно од 
Пекинга. Мост је замишљен 
тако да се протеже изнад 
ријеке Гуи до сјеверног дијела 
Пекинга, како би повезао 
главни град Кине с дистрик-
том Зхангијакоу, гдје ће се 
одржати највећи дио такми-
чења на отвореном.

Нови мост има за циљ да 
ефикасно повеже посјетиоце 
током Олимпијских игара са 
свим кључним локацијама, 
али исто тако да постане и 
значајан дио ширег мастер 
плана Пекинга, који ће веома 
користити свим његовим ста-
новницима.

Концепт Моста
С обзиром на то да је мост 

у директној вези са Зим-
ским олимпијским играма, за 
концепт је узет сам симбол 
Олимпијских игара. Прелазак 
преко моста је замишљен као 
свечана церемонија проласка 
кроз олимпијске кругове и 
улазак на саме Олимпијске 

 Назив пројекта 
San Shan мост („Три плани-
не“)

Вријеме реализације 
2019. године

Пројектант Penda 
Architecture & Design    
Chris Precht, Dayong Sun

Извођач радова 
грађевинска фирма Arup

Локација  Кина, Пекинг, 
ријека Гуи

Димензије                
дужина 452 m

Намјена                     
4 траке за аутомобиле             
2 пјешачке стазе
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игре, а и сам мост као скулп-
тура представља тродимензи-
онални симбол истих.

Прстенови су спојени на 
најнижој и највишој коти, 
тако да чине двије препле-
тене спирале, дизајниране 
и осмишљене што је могуће 
виткије, позициониране тако 
да пруже најбоље структу-
ралне перформансе, сличне 
ролеркостеру.

Прилазећи ријеци, посје-
тиоци ће се моћи упознати са 
скулптуралним мостом, који 
знатно мијења свој изглед у 
зависности од перспективе. 
Поглед на мост одозго от-

крива интригантну структуру 
налик на ДНК ланац, који се 
протеже преко ријеке. 

Гледано са стране, челична 
структура се стапа са природ-

ном околином, лукови моста 
подсјећају на планински вије-
нац, па мост стоји у хармо-
ничном односу са оближњим 
зеленим брдима. Управо је 
ово била инспирација за име 
San Shan мост, што у преводу 
значи мост „Три планине“.

Пекиншки врт на мосту
Пјешачке зоне моста су 

физички одвојене од дијела за 
моторизована возила са два 
низа дрвећа и живе ограде. 
Подјела је урађена на начин 
да платформу моста дијели на 
секције, одвајајући пјешаке и 
бициклисте од аутомобила и 
већих возила, а на тај начин 
стварајући јавне отворене 
просторе и окрећући посје-
тиоце према ријеци. Ово 
унапрјеђује мост као „јавну 
зону“ и повезницу између Пе-

кинга и дистрикта Зхангијакоу.
Кроз овај заједнички 

напор могуће је осмислити 
јединствен структурни облик, 
који ће постати симбол при-
зивајућег духа Олимпијских 
игара, а и шире може промо-
висати идентитет Пекинга да 
буде глобално повезан град. 

Анализа конструкције
Конструкција моста San 

Shan представља модерну, 
архитектонско-дизајнерски 
поткријепљену врсту кон-
струкције. Три двоструке луч-
не конструкције биће напра-
вљене од цјевастих стубова 
од нехрђајућег челика, док 
ће са стране бити објешене 
челичне сајле високе чвр-
стоће. Према наводима тима, 
захваљујући његовом дизајну, 
мост ће користити пет пута 
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мање челика од конвенционал-
ног моста.

Прстенови конструкције се 
спајају на највишим и најнижим 
тачкама, творећи иноватив-
ни дизајн и изузетно чврсту 
структуру, која ће имати челичну 
потпору на размаку од највише 
95 метара, на укупној дужини 
моста од 452 метра.

Платформа моста је подржа-
на од стране структуре коју чине 
челични каблови високе чвр-
стоће, који се повезују с луко-
вима на начин унакрсног ткања, 
стварајући валовит узорак који 
изгледа попут текстуре. На овај 
начин се силе преносе, преко 
каблова на лукове. Сваки лук се 
састоји од пет челичних цијеви, 
узајамно спојених металним 
плочицама, и преносе опте-
рећење на чврсте темеље. Иако 
је лук извијен, он је стабилизо-
ван од даљњег извијања под 
утицајем притиснутог опте-
рећења помоћу преднапрегну-
тих челичних каблова.

Уздужној крутости моста 
у великој мјери придоносе 
унакрсно спојени каблови, који 
се одупиру динамичком опте-
рећењу возила. Валовита повр-
шина коју формирају каблови 
дефинише и надопуњује унутра-
шњи простор моста. 

Као цјеловита структура, 
мост је састављен од елемена-
та: унакрсно спојених лукова, 
челичних каблова и платформе 
моста; а њиховим комбино-
вањем на неконвенционалан 
начин, тако да они раде заједно 
и узајамно се подупиру, у будућ-
ности је представљен као одраз 
Олимпијског тимског духа.
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Бетон има интересантнију 
историју него што људи мисле. 

Бетон се први пут појавио 6500 
г.п.н.е., али његове могућности 
нису биле у потпуности иско-
риштене све до почетка кла-
сичне ере, када су га римљани 
користили за обликовање куполе 
Пантеона и како би појачали 
бројне дијелове аквадукта. Након 
пада Римског царства бетон је у 
потпуности изашао из употре-
бе све до поновног открића за 
вријеме индустријске револуције 
када је такође откривен армира-
ни бетон. Комбинацијом цемента 
и арматуре бетон је могао да 
се користи за градњу масивних 
грађевина по приступачнијим 
цијенама. Без обзира на пе-
риод градње и врсте агрегата, 
бетон је увијек био релативно 
крт материјал и може да под-
несе силе савијања тек 10 пута 
мање од силе притиска. Зато 
користимо челичну арматуру, а 
посљедњих година све чешће и 
кратка влакна чија је главна улога 
да побољшају отпорност на силе 
свих врста. Према том принципу 
направљен је и савитљиви бетон 
(Flex Concrete) који би могао 
бити почетак новог поглавља у 
историји бетона. 

Савитљиви бетон дизајниран 

је тако да буде јак и флексиби-
лан материјал. Према својим 
карактеристикама овај материјал 
се понаша више као „растегљи-
ви метал“ него као „ломљиво 
стакло“ (као што се понаша 

класични бетон). Савитљиви 
бетон је по саставу сличан само-
збијајућим бетонима. Прави се 
од пијеска (не садржи крупан аг-
регат), портланд цементног клин-

кера, воде, уз додатке летећег 
пепела, супер пластификатора 
(HRWRA), и влакана. Влакна која 
могу да се додају у мјешавину 
су: полимерна влакна, стаклена 
влакна, угљенична влакна. 

Врсте савитљивог бетона: 

Лаки (користе се за израду 
плутајућих кућа, баржи); Само-
збијајући (користе се за пројекте 
у високоградњи, који треба да 
буду завршени у кратком вре-
менском периоду); 

Прскајући (користи се за 
надградњу/поправку и тунелске/
канализационе облоге); Екстру-
дирајући (користи се за пра-
вљење цијеви).

Карактеристике

У односу на обичан бетон, 
савитљиви бетон има капацитет 
напрезања у распону од 3-7%; 
Велика дуктилност - са спо-
собношћу да „тече“ као метал 
када је преоптерећен, чак и 
под утицајем великих удара или 
великих деформација успијева 
да обезбиједи инфраструктурну 
стабилност; Велика издржљивост 
- са способношћу да издржи 

Савитљиви бетон

Иновација	
у	свијету	
бетона

Пишу: Крупљанин 
Бојана и Субић 
Драган
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механичка и еколошка опте-
рећења под нормалним усло-
вима рада, обезбјеђује животни 
вијек знатно већи од постојеће 
инфраструктуре; Високо одржи-
ви: минимализује коришћење 
природних ресурса и емисију 
загађења, током пуног животног 
циклуса (материјал за произ-
водњу, изградњу и коришћење) 
инфраструктуре, обезбjеђује се 
хармонична интеракција између 
изграђеног и природног окру-
жења; Лака уградљивост – сам 
се консолидује, нема потребе за 
вибрацијом.

. 
Предности

Чак и ако се оштети, микро 
пукотине се саме контролишу и 
ширине пукотина су мање од 50 
микрона; у дијеловима као што 
су мостовске конструкције пуко-
тине и утицаји соли на арматуру 
су смањени или чак у потпуности 
спријечени; са вишегодишњег 
стајалишта, напредак у дуготрај-
ности значи мање потребних 
радова за одржавање што значи 

FRC- Fiber Reinforced Concrete (Бетон ојачан влакнима)
HPFRCC- High Performance Fiber Reinforced Cement Concrete (Бетон високих карактеристика 
ојачан влакнима) 
FC- Flexible Concrete (Савитљиви бетон)

јефтинији животни циклус; ели-
минише многе уобичајене проб-
леме повезане са конвенционал-
ним зглобовима за повезивање, 
као што су пригушивање и 
пропуштање. Савитљиви бетон 
је лакши и до 40% у односу на 
конвенционалне бетоне.

Недостаци

Савитљиви бетон кошта 
скоро три пута више од обичног 
бетона.

Примјена 

Савитљиви бетон се користи 
у смичућим елементима који се 
подвргавају цикличном дјело-
вању, у комбинацији греда и 
стубова и за генералне структур-
не поправке, такође се корис-
ти и као заштитни слој, ради 
повећања отпорности структуре 
на дјеловање корозије. Такође 
може да се користи у изградњи 
подземних структура, тротоара, 
мостова. Посебну примјену може 
да нађе у трусним подручјима.
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Потреба за проширењем 
луке у Антверпену дошла 

је потпуно очекивано, самим 
тим што је ова лука друга по 
величини у Европи. Године 
2007. када су простори тада-
шње луке Антверпен постали 
премали, лучка управа је 
закључила да би пресељење 
омогућило да техничка и 
административна служба 
буду смјештени у заједнички 
објекат, формирајући нови 
простор за око 500 запосле-
ника. Управи је био потребан 
одржив и дугорочан радни 
простор.

Након изградње новог 
ватрогасног дома, стари 
ватрогасни дом на Мексико 
Ајланду је постао сувишан 
и зависио је од пренамјене 
која би осигурала његово 
очување. Одјел архитектуре 
фламанске владе, заједно с 
управом града и луке, ор-
ганизовао је архитектонски 
конкурс за дизајн новог сје-
дишта Лучке управе. Постојао 
је само један услов, а то је да 
изворна зграда мора бити са-
чувана и интегрисана у нови 

пројекат, чинећи тако, зајед-
но, један нови оригиналан и 
функционалан резултат. 

Побједничко рјешење 
изашло је управо из бироа 
Захе Хадид. Поред тога што 
је прва жена која је доби-
ла Прицкерову награду за 
архитектуру, Заха Хадид је 

Заха Хадид – Пројекат 
дијамантне луке

Футуристичка	
архитектура	
као	симбол	
Антверпена

Пише: Љиљана 
Дувњак
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била архитектица која је 
помјерала границе архитек-
туре. Од почетка каријере 
па до краја живота у њеним 
пројектима јасно се очита-
вало непристајање на ком-
промис. Експериментисала 
је са квалитетом простора, 
имала је јасне и снажне 
идеје, а њени пројекти су 
одисали јединственим умјет-
ничким изразом. 

Чувена Заха била је пре-
познатљива по својим амор-

фним, бетонским формама у 
архитектури, међутим нови 
пројекат у Белгији одступа од 
њеног стила и представља 
извјестан негатив њене дота-
дашње архитектуре. Дизајн 
објекта који одише футурис-
тички уједно својом формом 
одаје почаст историји овог 
белгијског града. Антверпен 
је почетком двадесетог вијека 
био централно мјесто за 
трговину дијаманата који су 
из далеких крајева стизали 
бродовима управо у ову луку.

У сарадњи са водећим 
консултантима за насљеђе и 
рестаурацију историјских спо-
меника, пројектни биро Захе 
Хадид спровео је истражи-
вања историје и градитељског 
насљеђа локације што је 
поставило својеврстан темељ 
дизајна у којем је наглашена 
оса сјевер-југ паралелна са 
улицом која повезује центар 

града са луком. Због свог 
положаја окруженог водом 
четири етаже зграде постају 
једнако важне, без видљивих 
подјела на фасади. 

Hови волумен додат на 
постојећи објекат предста-
вља њену круну, а уједно и 
елиминише могућност да 
се угрозе постојеће фасаде. 
Нова структура има остакље-
ну фасаду која је израђена 
од троугластих панела који 
рефлектују боје како небеског 
свода тако и валова луке. Док 
је већина ових панела про-
зирна, неки су непрозирни. 
Овако осмишљена комби-
нација осигурава довољно 
сунчеве свјетлости унутар 
зграде, а такође контроли-
ше соларно оптерећење 
осигуравајући на тај начин 
оптималне услове за рад. 
Истовремено, смјењивање 
прозирних и непрозирних 

80 Година 5 — Број 8 — јул, 2017              



фасадних плоча отвара 
волумен овог објекта, 
дајући панорамски 
поглед на ријеку, град и 
луку.

Валовитост фасаде 
је остварена равним 
сегментима на југу који 
поступно постају троди-
мензионалнији према 
сјеверу. Ова перцепција 
прозирног волумена, 
даје новој згради блис-
тав изглед, оправда-
вајући Антверпенов 
надимак - град дијамана-
та. Нови објекат изгледа 
управо као пажљиво 
избрушен облик који 
мијењањем количине 
и интензитета дневног 
свјетла мијења свој 
изглед.

Централни атријум 
старог ватрогасног дома 
наткривен је стакленим 
кровом, те сада служи 
као главна рецепција за 
нову Лучку управу. Из 
средишњег простора, 
посјетиоци приступају 
историјској библиотеци 
и читаоници. Саставни 
дио чине панорамски 
лифтови који омогућавају 
приступ новом објек-
ту. Такође изграђен је 
и вањски мост између 
постојеће зграде и новог 

објекта што омогућава пано-
рамски поглед на град и луку.

Локација уз руб оба-
ле допринијела је одрживој 
градњи. Омогућен је транспорт 
материјала и грађевинских еле-
мената водом, што је био важан 
предуслов за испуњење лучких 
еколошких циљева. 

Упркос изазовима интегра-
ције са заштићеном исто-
ријском зградом високи стан-
дарди у одрживој градњи су 
постигнути примјеном дјелот-
ворних стратегија у свакој фази 
изградње. Енергетски систем 
бушотина пумпа воду до дубине 
од 80 метара испод нивоа тла 
на више од 100 локација око 
зграде осигуравајући гријање и 
хлађење, док оптимална кон-

трола дневне свјетлости знатно 
смањује употребу вјештачке 
расвјете.

Активни канцеларијски 
простори су интегрисани у ди-
зајн те повезани са садржајима 
као што су ресторан, соба за 
састанке и дворана, који се на-
лазе у средишту посљедње ета-
же постојећег објекта и првој 
етажи новог објекта. Преостале 
етаже удаљеније од средишта 
садрже канцеларије отвореног 
типа, које постају све популар-
нији вид простора за рад. 

Овај објекат је одличан 
примјер како је на јединствен 
начин, спајањем старог и новог, 
од напуштене зграде ватро-
гасног дома, створен нови 
оријентир Антверпена.
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Zamislite svoj savršen prostor za opuštanje. 

Prostor  koji reflektuje vaše strasti i vaš ukus i koji 

vas predstavlja drugima. Mjesto u kome stvarate 

uspomene na savršene životne trenutke.  Vaš 

dom.

Mi u kompaniji Orfej već 25 godina pretvaramo 

vaše zamisli u domove širom BiH.

Nudimo sve što vam je potrebno za kompletno 

uređenje enterijera (namještaj, opremu za 

kupatila, rasvjetu,keramiku, 

podne obloge i ostalo). I ono najvažnije – 

USKLADILI smo odnos cijene i kvaliteta.

Jedinistveni smo u BiH po raznovrsnosti 

asortimana, ali prije svega po broju ekskluzivnih 

(italijanskih) brendova koje zastupamo.  Savršeno 

smo USKLADILI nove trendove i modu sa vašim 

zahtjevima i željama. Naš tim stručnjaka 

ponudiće vam najbolje dizajnersko rješenje (tzv. 

in-store dizajn konsultacije) u SKLADU sa 

savremenim trendovima u dizajnu enterijera i 

izradi materijala. Veliki broj naših renomiranih 

klijenata svjedoče o kvalitetu dizajna i 

funkcionalnosti naše ponude jer je Kompanija 

Orfej UVIJEK U SKLADU!

Posjetite nas da zajedno harmonično 

kreiramo vaš dom iz snova! 

ORFEJ - SKLAD VAŠEG PROSTORA
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Дани архитектуре ’17 
започели су једну 

занимљиву тему која се 
посљедњих мјесеци актуел-
но провлачи кроз просторе 
Бање Луке, а то су мјеста 
мале размјере, са посебним 
освртом на просторе за 
дјецу и њихову перцепцију 
окружења. Тиме је и ового-
дишња тема Дана добила 
назив ,,Мала раз_мјера гра-
да“ која је покренула многе 
дискусије, како међу круго-
вима архитеката, тако и међу 
корисницима ових простора. 
Циљ теме Дана ’17 је да 
упути на проблем недос-
татка квалитетног локалног 
простора, као и простора 
намијењеног за дјецу, те 
недостатка child friendly 
приступа у пројектовању. 
Овогодишњи Дани Архитек-
туре у Бањој Луци одржани 
су у периоду од 29. маја до 
3. јуна 2017. године у прос-
торијама дјечијег позоришта 
Јазавац и Банског двора. 

публици приближили значај 
улоге малих корисника града 
и њиховог односа са вели-
ким просторима и великим 
корисницима.

О овогодишњем успјеху 
са потврдом говоре сама 
имена предавача која су 
напунила салу амфитеатра 
позоришта Јазавац, те су се 
због велике заинтересова-
ности морале вршити резер-
вације мјеста. Дане архитек-
туре отворило је предавање 

Како су прошлогодишњи 
Дани направили велики скок 
у квалитети организације, 
ова година била је тест у 
преласку на ниво велике 
манифестације и стицању 
угледа престижног догађаја 
у част архитектури. Задатак 
је испуњен, Дани су добили 
свој епитет симбола архитек-
туре и урбаног планирања у 
Бањој Луци, те су и ове го-
дине окупили велика имена 
која су кроз своје пројекте 

Година 5 — Број 8 — јул, 2017 85



Диане Ступар, која је о 
теми ,,Мала раз_мјера града“ 
говорила кроз своје пројек-
те вртића, те изложба Орис 
куће архитектуре ,,Контину-
итет Модерности“ и радова 
Young Viennese Architects 4+ 
у Банском двору.

Садржај Дана је красила 
радионица на обали Врбаса, 
чије отварање је попраћено 
вођењем кроз структуру, 
танго наступом и предста-
вљањем тима студената који 

је радио на радионици, те је 
тиме отворен и симпозијум 
од стране градоначелника 
Игора Радојичића, декана 
АГГФ-а Бранкице Милојевић 
и представника ИЦП-а. 

На првим предавањима 
гостовао је Markus Schwei, 
представник NTNU-а из 
Норвешке, организације која 
је била спонзор радионице 
на обали Врбаса, te Хрвоје 
Њирић, који је својим пре-
давањима указао на значај 

аплицирања корисника 
малог и великог простора 
унутар једног пројекта, те 
је тиме покренуо публику 
која је остварила значајну 
интеракцију током дискусије. 
Други дан симпозијума уве-
личало је предавање Жељка 
Кусића, Саше Рађеновића, 
Trine Berthold и Mikkel Frostа 
у првом дијелу предавања. 
Ова велика имена привукла 
су многе заинтересоване, 
те држала све присутне без 
даха током предавања. Сами 
предавачи су били изне-
нађени заинтересованошћу 
публике и њиховом интерак-
цијом кроз различита пи-
тања о формирању простора 
за све слојеве корисника.

Простор између преда-
вања обогатиле су кратке 
презентације на такозваној 
XYZ позорници у холу по-
зоришта Јазавац, на којој су 
представљени мастер радо-
ви студената АГГФа- у Бањој 
Луци, резултати радионице 
Мала раз_мјера на обали 
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Врбаса, те су промовисана 
удружења као Асоцијација 
Архитеката у БиХ (ААБХ) и 
Дани архитектуре у Сараје-
ву. Други дио чинили су Ни-
кола Андонов, представник 
MADA Architecture Studio-a 
и Wolfgang Fischer, пред-
ставник студија Franc&Sue, 
koји су помало ексцен-
тричним приказом својих 
пројеката дефинисали улогу 
корисника простора велике 
размјере у простору малих 
димензија и мале улоге. 
Предавања су окруњена 
кратким видео записом 
који је приказао резултате 
истраживања интеракције 
дјеце и јавног простора 
у ком обитују и кроз који 
свакодневно пролазе, који 
је спровео ИЦП заједно са 
волонтерима.

Овим су на један за-
нимљив и несвакидашњи 
начин закључена предавања 
бањалучког симпозијума, 
те је генерална дискусија 
„округлог стола“ премјештена 
поред Врбаса, на новоиз-
грађену структуру радио-
нице, у којој су донесени 
финални закључци о употре-
би и дефинисању простора 
мале размјере, те простора 
дефинисаних специфично 
за дјецу. Дискусији су се 
придружили и мјештани, те 
представници различитих 
организација Бање Луке те 
су кроз разговор изложени 
занимљиви приједлози о 
побољшању простора таквог 
карактера. 

Овакав одазив на Дане 
архитектуре у Бањој Луци 
показатељ је да се архи-
тектура провлачи полако 
међу све кругове заједни-
це, те да се прихвата као 
битан фактор у формирању 

простора за живот, а на-
рочито за живот најмањих 
корисника – дјеце. Циљ је 
да се са оваквим нивоом 
настави са одржавањем 
манифестације у част 

архитектури и урбаном 
простору, те да се круг 
заинтересованих прошири 
и подигне свијест очу-
вања простора и његовог 
унапријеђења.
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IACES 

 
Building	our	
connections 
 

Пише: Лука Бероња

IACES (енг. International 
Associaton of Civil 

Engineering Students) је међу-
народно удружење студената 
грађевинарства. Настало је 
1989. године када су се сту-
денти широм Европе окупили 
у Делфу на првом међуна-
родном конгресу студената 
грађевинарства (енг. Academic 
Congress of  Civil Engineering 
StudentS – ACCESS). Коначни 
резултат ове конференције 
је оснивање IACES–a. Главни 
циљ организације је раз-
вијање контаката између сту-
дената грађевинарства широм 
свијета. Данас IACES постоји на 
факултетима широм Европе, у 
форми локалних комитета (ЛК) 
и контакт особа. Након смање-
ног нивоа активности локалних 
комитета у нашем региону у 
посљедњих неколико годи-
на, ЛК Београд, као један од 

најјачих регионалних комите-
та, је одлучио да организује 
међународну конференцију 
симболичног назива Building 
Our Connections. Циљ конфе-
ренције је да се ојача балкан-
ска регија у смислу сарадње 
и стварања нових контаката. 
Основна идеја којом су се 
водили организатори је та да 
се поново активирају и повежу 
локални комитети са Балкана, 
јер је раније постојала одлич-
на сарадња. Представници на-
шег локалног комитета на овој 
конференцији смо били Маја 
Мијатовић, Срђан Павловић и 
ја. Конференција је одржана у 
периоду од 8. до 13. марта ове 
године. 

За петодневну конферен-
цију ЛК Београд припремио је 
богат програм који је укључи-
вао предавања, радионице, 
стручне посјете и наравно 
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забавне социјалне активности, 
након завршетка формалног 
дијела конференције. Циљ пр-
вог дана конференције је био 
међусобно упознавање учес-
ника, па је сваки од гостујућих 
комитета одржао предавање 
о свом граду и Факултету. 
Након тога одржан је Belgrade 
Rally у ком су направљени 
комбиновани тимови, у ком 
је сваки тим имао одређени 
задатак, са циљем упознавања 
Београда и његових знаме-
нитости. Навече је организо-
вано „Српско вече“ у ком су 
сви учесници конференције 
отишли у једну од традицио-
налних београдских кафана. 
За други дан конференције 
су организована предавања 
на Грађевинском факултету. 
Уводну ријеч је имао декан 
Факултета проф. др Бранко 

Божић. Након њега предавања 
су одржали представници поз-
натих међународних компанија 
које раде у Србији попут CRH 
и Peri. Предавање су такође 
одржали и представници јав-
них институција задужених за 
грађевинарство у Републици 
Србији. Након предавања и 
паузе за ручак, организована 
је посјета једном од највећих 
градилишта у Јужној Европи 
„Београду на води“. У склопу 
посјете обишли смо зграде 
које су тренутно у изградњи, и 
главни инжењер на пројекту је 
одржао предавање о токовима 
и технологијама градње, те 
о будућем изгледу објеката. 
Трећи дан конференције је 
био резервисан за такмичење 
у прављењу макета мостова. 
Сви учесници конференције 
су подијељени у тимове, и 

за сваки тим је био задужен 
један од домаћих студената 
који је испројектовао мост 
који је требало да се направи. 
Такмичење је трајало читав 
дан, те је на крају организо-
вано тестирање носивости 
моста који је био критеријум 
за одређивање побједника. 
Због неријешеног резултата 
између два тима, на крају је 
пресудио атрактивнији изглед 
побједничког моста. У склопу 
четвртог дана конференције 
планирана је посјета торњу на 
Авали, међутим због лоших 
временских услова организо-
вана је посјета Музеју Николе 
Тесле, у ком су одслушана 
предавања о животу великог 
научика, те су приказана нека 
од његовиих најпознатијих 
изума, попут Теслине завојни-
це. Након тога су сви учесници 
добили слободно вријеме које 
је већина учесника искористи-
ла за истраживање Београда 
или одмор. Навече је орга-
низована највећа социјална 
активност „Интернационално 
вече“, у ком су сви учесници 
представили своја традицио-
нална јела и пића. На вечери 
је свакако најзанимљивији 
био представник Мексика са 
својим специјалитетима, као 
једини учесник који није са 
простора Балкана. Овом ак-
тивношћу је и стављена тачка 
на ову сјајну конференцију.

Сматрам да је учество-
вање у овој конференцији био 
одличан потез нашег Савеза и 
локалног комитета IACES–a, јер 
су у потпуности испуњени за-
цртани циљеви конференције. 
Остварени су нови контакти на 
регионалном нивоу IACES–a, 
те су направљени планови 
за унапријеђење активности 
свих локалних комитета који су 
учествовали.
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Међународна 
конференција у Бечу – 
„WeAreDevelopers 2017“ 

 
Новитети	
из	свијета	
информационих	
технологија
 
 

Пише: Младен Амовић

Од 11 - 12. маја у Бечу одр-
жана је конференција под 

називом WeAreDevelopers у 
припреми истоимене организа-
ције. За ова два дана, окупила је 
преко 3 800 учесника из 50 зе-
маља свијета и оправдала епитет, 
тренутно највећег окупљања ИТ 
стручњака у Европи. Предавања 
је држало преко 50 предавача из 
компанија Google, IBM, Microsoft, 
GitHub, ExoScale, Catalysts, 
Deloitte итд. 

У оквиру дводневног про-
грама предавања су одржали 
стручњаци у областима вир-
туелне реалности, Big Data 
концепта, Web развоја и развоја 
мобилних апликација. Цијелим 

током конференције били 
су постављени штандови 
најпознатијих компанија 
које се баве софтверским 
и хардверским развојем, 
те посебан дио у коме 
је представљана робо-
тизована опрема којом 
се управља преко сен-
зора. Посебно се истиче 
аутомобил на електрични 
погон који користи сензо-
ре при кретању.

Првог дана уводну 
ријеч је одржао канце-
лар Аустрије, Кристијан 
Керн. Након отварања 
конференције као пара-
лелне сесије су одржа-
ване редом предавања 
из виртуелне реалности 
и Big Data. Сања Данић 
је представила Cloud 
платформу и коришћење 
Machine learning-а у ок-
виру производа ExoScale 
који користи истраживач-
ки центар у Церну за њи-
хово аналитичко проце-
суирање података. Било 
је могуће пратити и нова 
достигнућа у области 
управљања подацима из 
кластера и пројекат који 
подразумијева креирање 
новог виртуелног атласа, 
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а који процесуира све доступне 
снимке из Sentinel мисија. Ком-
панија Google Earth представила 
је свој производ на примјеру 
виртуелне реалности за градове 
Лондон, Токио, Њу Јорк, Рим, 
Барселону и Рио де Жанеиро. 
Као основни хардвер неопходан 
за функционисање окружења 
су представили палету понуде 
графичких карата у комбинацији 
са Google наочарима. У сесији 
која се односила на виртуел-
ну реалност, акценат је дат на 
софтверским рјешењима и новим 
библиотекама које омогућавају 
креирање виртуелне реалности 
на Web окружењу.

Посебну пажњу свакако је 
оставила презентација Santosh 
Viswanathamа из Mozilla 
Firefox-a који је демонстрирао 
креирање сопствене покемон 
игрице у виртуелном окружењу. 
Овдје је значајна нова библи-
отека базирана на JavaScript 
језику, а која се зове А Frame и 
која има подршку за Geometry 
Inspector модул који пружа мо-
гућност исцртавања елемената 
као у CAD окружењу, а у поза-
дини се та цртања аутоматски 
записују као код у оквиру ин-
тернет презентације. Овај модул 
има велику употребну вријед-

ност за инжењере архитектуре 
и геодезије због значаја за 
могућа пројектовања (садржи 
доста функционалности који се 
могу наћи у ArchiCAD програ-
му) као и SmartCity модело-
вања због могућности рада са 
облацима тачака и фотореалис-
тичним моделима. Као нови 
тренд у развоју web апликација 
представљени су новитети и 
нови модули у оквиру PHP, 
AngularJ, React и Spring про-
грамских језика. Конференција 
је завршена предавањем Joel 
Spolsky, власника и оснивача 
Stackoverflow.

Конференција је била иде-
ална прилика да се размијене 
и бројна искуства у области 
развоја софтвера. Велики број 
компанија је посредством ове 
конференције нудио послове 
и тражио нови кадар за запо-
шљавање. Може се закључити 
да су огромне потребе у обла-
сти развоја не само геопрос-
торних, већ апликација уопште, 
са посебним нагласком на 
развој апликација на web oкру-
жењу и за паметне телефоне.

Већина материјала и смје-
рнице како да се дође до више 
информација о производима и 
пројектима који су били пред-
стављени је могуће пронаћи 
на сајту www.wearedevelopers.
com/conference/. Као препору-
ка свима који се баве развојем 
или планирају у будућем пери-
оду остаје да прате објаве на 
сајту WeAreDevelopers јер све 
компаније које су се предста-
виле на овој конференцији, се 
оглашавају путем њиховог сајта, 
дају информације о новим 
производима, имају мрежу на 
којој је могуће дискутовати о 
проблемима везано за кодове 
те служе као платформа на којој 
су увијек доступне информације 
о понудама за послове.
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Међународна 
размјена студената у 
Републици Словачкој 

Два	мјесеца	
на	размјени	
студената	у	
Кошицама
 
 
Пише: Слободан 
Пеулић

Јул и август 2016. године су 
били резервисани за непо-

новљиво искуство у Републици 
Словачкој, дивни град Кошице, 
много дивних људи, нова саз-
нања и стручно усавршавање. 
Размјена студената се десила у 
склопу међународне размјене 
студената организованој од 
стране ИАЕСТЕ организације. 
Бирајући између Турске, Кине 
и Словачке одлучих се за 
обилазак још једне словенске 
земље.

Било је то јутро 16. јула, 
када је све почело. Бања 
Лука, Загреб, Будимпешта и 
напокон Кошице. Стигавши на 
жељезничку станицу, Јурај је 
већ чекао на перону, и раз-

мјена је и званично почела. 
Први сусрет са студентским 
домом, цимери из Бразила, 
Белгије, Хрватске, Кине, Русије 
и Украјине, су ме први доче-
кали. Након неколико дана, 
десио се и сусрет са фирмом, 
будућим колегама, и радним 
задацима. 

Сам рад у фирми се 
састојао од рада на претежно 
идејним пројектима – вртића, 
болнице и породичне куће, 
а сам систем рада је много 
другачији у односу на наш, јер 
радно вријеме не постоји, а 
сама компанија је спој двије 
фирме – архитектонске и фир-
ме за графички дизајн. Поред 
рада у бироу, ту је наравно 
био и теренски рад, обила-
зак локација, тимбилдинг са 
запосленима и бројне друге 
ствари и предивни тренуци са 
колегама из бироа.

Сваки викенд је био 
резервисан за нешто ново, 
одлазак на језера, обилазак 
локалних градова, историјских 
мјеста,бројних тврђава и зам-
кова, а један викенд је нарав-
но био одвојен и за Високе 
Татре, национални симбол 
Словачке. Први сусрет са 
Татрама је неописив, висока 
громада са оштрим врхови-
ма, Кривањ – највиши врх се 
назире, и полако крећемо 
у освајање. Осмочасовно 
пењање до једног од врхова 
планине, обилазак два језера 

(Sklanate pleso и Zelene pleso) 
и наравно непревазиђен 
поглед са врха.

За крај мало о Словацима. 
Поред срдачности и топлине 
словенских народа, Словаци 
су заљубљени у своју земљу, 
a према странцима су врло 
отворени. Омиљено алкохол-
но пиће им је Tatranskyčaj, 
национално јело су Halušky, а 
умјесто Кока-коле пију Kofolu, 
чешко-словачку верзију овог 
газираног пића.

Поред свог знања стеченог 
у релативно кратком пери-
оду, пријатељства која су се 
створила су незамјењива, а и 
данас активна што и предста-
вља најважнији дио студентске 
размјене.
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Стручна пракса у 
Шпанији 

IAESTE 
Internship
 
 
Пише: Лука Бероња Одлазак на размјену, 

ради обављања стручне 
праксе, представља једно од 
најбољих и најважнијих искус-
тава у мом животу. На праксу 
у Шпанију, у Зарагозу сам 
отишао 15. септембра и остао 
тамо до 15. децембра. 

Праксу сам обављао у 
компанији Tecnitop која пружа 
различите геодетске услуге, 
али се базира на снимању 
и картирању археолошких 
налазишта фотограметријским 
методама. Због посједовања 
најновије технологије у овом 
подручју: дроновима, 3Д 
скенерима и ГНСС пријем-
ницима, на овој пракси сам 
највише напредовао у смислу 
познавања и коришћена 
ових алата, који се још увијек 
не употребљавају на нашим 
просторима. Једна од најин-
тересантнијих ствари које сам 
доживио на послу су радно 
вријеме које је од девет до 
седам са два сата паузе за 
ручак, тзв. сиеста, те општа 
опуштеност свих запослених 
у компанији у смислу оба-
вљања посла. Једноставно не 
постоји неки превелик прити-
сак већ се све одрађује неким 
умјереним темпом. Генерало 
гледано мислим да је то дио 
неког јужњачког менталитета. 
Такође, живот у великом граду 
попут Заразгозе је занимљиво 
искуство само по себи.

Осим професионалног 

усавршавања који поставља 
одлазак на праксу у иностран-
ство, одлазак представља 
сјајно лично и социјално 
искуство, првенствено због 
упознавања занимљивих 
људи који су дошли из свих 
крајева свијета, затим уса-
вршавања језика и приви-
кавања на другачију културу 
и начин живота у односу на 
оно што смо навикли. Ства-
рање нових пријатељстава 
је сигурно највеће благо 
које сам донио из Шпаније. 
Нови пријатељи које имам у 
Шпанији, Швицарској, Канади 
већ сад имају непроцјенљиву 
вриједност у мом животу. 

Трећи важан сегмент мог 
искуства у Шпанији су много-
бројна путовања. Обиласци 
познатих шпанских градова 
и туристичких дестинација су 
сјајна искуства и заиста сам 
осјетио пуну љепоту, али и 
величину Шпаније. Прелијепе 
плаже у Валенсији, многоброј-
не знаменитости у Барселони, 
Гугенхајмов Музеј у Билбау те 
престоница европске културе 
Сан Себастиан су само неке 
од ствари које су ме одуше-
виле.

На крају могу само да 
препоручим свима који желе 
да доживе незаборавна иску-
ства, да конкуришу за IAESTE 
праксе, јер уколико добијете 
праксу, чека вас најбоље 
искуство у животу.
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Слободан Пеулић

Прилика	за	
најбоље

 
Пише: Весна Нишић

Лице које представљамо у 
овом броју, сада је бивши 

студент, сарадник у настави на 
неколико предмета примарно 
архитектонског одсјека. За њего-
во име у току студија архитектуре 
студенти чују бар једном, док им 
асистенти показују рад њиховог 
старијег колеге, који је судећи по 
томе, али и по својим каснијим 

замијени одрађивањем 
приправничког стажа 
на факултету. На овој 
позицији, Слобо тренут-
но извршава дужности 
сарадника у настави и 
наставља дијелити своје 
знање студентима.

„Универзитет је ове 
године учинио сјајан по-
тез одлучивши да нај-
боље студенте задржи. 
Кроз вишегодишњи рад 
са млађим колегама, као 
демонстратор сам већ 
био упознат са систе-
мом рада, и сама одлука 
је уствари природан 
наставак ангажмана...“

Поред архитектонског, 
предаје и на грађевин-
ском одсјеку, а сарађује у 
склопу катедри за архи-
тектонско пројектовање 
и архитектонске техно-
логије. Како каже, поред 
саме наставе, ради још 
послова везаних за раз-
личите пројекте, које му 
препуштају професори, 
чије је повјерење давно 
оправдао.

успјесима важио за одличног   
студента, или су га упознали то-
ком његовог рада као демостра-
тора. 

Завршивши своје путовање 
од четири године, не осјетивши 
шта значи бити апсолвент, Слобо 
је на крају био и члан програма 
пракси IAESTE-а, те своју прак-
су од два мјесеца одрадио у 
Републици Словачкој. Упоредо 
са стицањем практичног искуства 
које доноси рад у бироу, успијева 
да ради и дио свог дипломског 
рада који завршава по повратку 
у Бањалуку.

„Све се одвијало врло брзо, 
одлазак на размјену ми је зна-
чајно помогао, а сигуран сам 
да је утицао и на мој данашњи 
приступ раду...“ 

Оно што слиједи у Слобином 
животу јесу заслужене награ-
де за постигнути успјех. Као 
студент генерације, добитник 
је Златне значке са ликом 
Николе Тесле, Универзитета 
у Бањој Луци, признања које 
Универзитет додјељује једном 
годишње, једном студенту сваког 
Факултета. Те године, ректорат 
одлучује новчану награду да 
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„Рад на факултету 

је доста специфичан, јер 
захтијева константно 
успостављање релација 
између науке и праксе, а 
сам продукт, који сту-
денти виде кроз наста-
ву, уствари настаје 
доста дуже, и праћен 
је низом истраживања 
неке теме кроз разне 
аспекте.“

 Поред тога, ангажован 
је и у пољу НВО сектора, 
те од 2014. године ради 
у склопу Истраживачког 
центра за простор, који је 
организатор Дана архи-
тектуре Бања Лука. Ове 
године, Слобо свој рад 
на факултету и ван њега 
успјешно повезује на 
међународном пројекту 
SMALLSCALE у органи-
зацији Истраживачког 
центра за простор, а у 
сарадњи са архитектон-

ским факултетима из Трондхајма, 
Сарајева и Бање Луке, у који, 
заједно са још 5 координатора, 
укључује најбоље студенте сва 
три одсјека АГГФ-а, на конкрет-
ном задатку и у реалном контекс-
ту, чији ће резултати бити пре-
зентовани и у нашем часопису.

„Драго ми је да смо разби-
ли јаз између студената три 
одсјека; Често смо у ситуацији 
били да једни другима про-
тиврјечимо, што је очекивано 
и пожељно. Циљ радионице је и 
да научи студенте да схвате 
зашто и због чега је нешто 
потребно урадити и како то 
извести, и уважити захтјеве 
свих актера. Овај пројекат је 
већ доведен до краја, и искрено, 
као ментор, осјећам се преза-
довољно што је такав тим 
на крају произвео рјешење које 
је свима било изазов у сваком 

тренутку осмишљавања...“
 
За све наведене успјехе, 

Слобо тврди да је кључна добра 
организација, те промишљено 
одређивање приоритета. Ком-
бинација континуираног рада и 
тежње ка личном задовољству 
које слиједи, засигурно доводи 
до успјеха. Такође, у будућем 
периоду планира да постане 
студент по други пут, у оквиру 
мастер програма, а нада се и 
наставку рада на факултету.
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Bubble Socks

Креативност	и	
бизнис

 
Пише: Љиљана 
Дувњак

Ч асопис Мост увијек прати 
и подржава рад студената 

АГГФ-а. Овај пут вам преста-
вљамо нешто мало другачије. 
Када се споје таленат, упор-
ност и храброст као резултат 
неоспориво долази успјех. 
Доказ за то су Bubble Socks, 
бренд који су осмислили, 
дизајнирали и реализовали 
Огњен Дујаковић и Огњен 
Радаковић. Два другара која су 
имала визију, помоћу веселих 
чарапа унијели су срећни 
моменат у свакодневни живот 
обичног човјека. Bubble Socks 
су чарапе које сигурно нећете 
наћи на рафама маркета или у 
оближњим продавницама. А 
уколико их, пак, негдје видите, 
лако ћете их препознати јер 
се истичу својим шаренилом, 
занимљивим и маштовитим 
дизајном, високим квалитетом 
и перфектним паковањем.Ови 
сјајни момци су нам  исприча-
ли како је настала ова идеја.

 
„Ми смо били у сталној 

потрази за другачијим чара-
пама, не оним стандардним 
и класичним. Обишли смо 
много продавница по Бања-
луци, али нисмо успјели наћи 
ништа занимљиво, те смо 
дошли на идеју да сами себи 
креирамо баш онакве чарапе 
какве желимо да носимо.“  

С обзиром на непосје-

довање сопственог погона 
усљедили су обиласци мо-
гућих творница које би могле 
реализовати идеје овог креа-
тивног двојца.

„Када смо пронашли 
погон који би могао наше 
идеје довести до остварења, 
минималан број чарапа исте 
шаре је правазилазио наше 
појединачне потребе, тако 
је идеја о продаји дошла 
сасвим спонтано. Прво је 
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настало интересовање међу 
познаницима, те смо након 
позитивних реакција одлу-
чили да презентујемо наш 
рад на фејсбуку и инстагра-
му. Тако је почео наш мали 
бизнис...“ 

Поред маштовитог дизај-
на чарапа оно што привлачи 
пажњу је јединствено пако-
вање. Кутијица жуте боје са  
свјетлијим жутим туфнама и 
бијелим натписом бренда је 
вјероватно једно од најзани-
мљивијих паковања које сте 
икад видјели.

„Изабрали смо жуту боју 
као заштитни знак, јер она 
код људи подстиче срећу, 
весеље, такође забаву и свје-
жину као што и ми желимо 
да подстиче наш производ.“

Иако тимски рад некад 
није најбоља опција, момци 
из Bubble Socks-а су доказ да 
реализовање идеје и успјех 
долазе као продукт заједнич-
ког дјеловања и сарадње. 

„Као тим функциони-
шемо одлично. Посао нис-
мо подијелили, све радимо 
заједно и о свему се врло 
лако и брзо договарамо. 
Идеје и размишљања су нам 
јако слични. Штавише, неке 
дизајне чарапа  смо замисли-
ли на исти начин, јер нам је 
и првобитна визија о свему 
овом била потпуно иден-
тична.“

Поред мушких и женских 
модела за одрасле, овај бренд 
има у плану и проширење 
свог асортимана.

„Имамо у плану и изра-
ду модела за дјецу. Иако и 
тренутно производимо ве-
личине коју одговарају дјеци 
старости око 12-13 година.“

Реакције на нешто ново и 
другачије су често скептичне 
и пропраћене негативном 
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конотацијом, али Bubble Socks 
наилази само на лијепе комен-
таре и подршку задовољних и 
одушевљених купаца. 

„Када смо завршили и 
пласирали наш производ 
наишли смо на гомилу по-
зитивних реакција и рије-
чи подршке, што од нама 

блиских особа, што од људи 
које не познајемо. Већина 
нам је честитала на самој 
идеји, али и храбрости за 
реализацију.“

Читаоце овог текста сигур-
но занима како могу обогатити 
своју колекцију паром ових 
атрактивних чарапа.

„Желимо поручити читаоцима Моста да 
буду упорни у реализацији својих идеја и да се 

труде и раде на својим плановима,  јер се труд 
и рад увијек на крају исплате.“

https://www.facebook.com/bubblesocks/

https://www.instagram.com/bubble.socks/

„Фејсбук је мјесто гдје 
примамо највише наруџби, 
те је битна ставка у нашем 
пословању. Међутим ни 
инстаграм не заостаје. За 
сада све наруџбе се обављају 
преко ових друштвених мре-
жа, још увијек немамо свој 
продајни објекат. Свакако, 
наш наредни корак је онлајн 
шоп за европске земље, али 
и шире.“

Задовољни и срећни 
студенти, дакле, најављују 
мноштво нових идеја, али и 
охрабрују све читаоце Моста и 
студенте АГГФ-а да не одустају 
од својих циљева.
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Технички рјечник 

Најчешћи	
појмови	у	
архитектури,	
грађевинарству	
и	геодезији

 
Припремили: 
Наташа Глигорић, 
Момир Станковић, 
Дејан Рончевић

Х

Хабање – је скидање ма-
теријала са површине чврстог 
тијела, изазвано механичким 
ударцима, односно кроз кон-
такт при релативном кретању 
материјала у чврстом, течном 
или гасовитом стању.

Хамам – јавно купатило 
затвореног типа – под кровом, 
значајан објекат класичне 
турске архитектуре. Сваки тур-
ски хамам садржи пет главних 
група просторија:

1.Шедрван-највећа просто-
рија, чекаоница, која је добила 
име по водоскоку у средини 
просторије; около су дрвени 
боксови за свлачење са за-
вјесама умјесто врата. Горе је 
перфорирана купола кроз коју 
се просторија освјетљава;

2.Капалук- просторија за 
свлачење зими;

3.Халват- купаоница са 
каменим коритом; у угловима 
су постављени ниски камени 
блокови за сједење за вријеме 
купања;

4.Хазана-резервоар за 
воду;

5.Кулхан-ложионица.
Карактеристику грађевини 

дају бројне куполе. Унутра-
шњост је обично богато 
украшена.

Хан – свратиште/одмо-
риште источњачког типа. 
Најчешћи облик има низ соба 
и средњи ходник на спрату, 
затим стају и оставу, а понекад 
и кафаницу у приземљу. Грађа 
је обично дрво и ћерпич са 
нешто камена.

Хексафора – у архи-
тектури, зидна површина са 
шест ниша или зидни отвор 
рашчлањен на шест стубића.

Херманскогел – у ге-
одетској примјени, фунда-
ментална (исходишна) тачка 

система старе државне 
тригонометријске мре-
же РС и БиХ (у основи 
аустро-угарске мреже) са 
познатим астрономским 
координатама, највиша 
тачка у Бечу (Аустрија).

Хидрограм – пред-
ставља графички при-
каз протока воде у 
зависности од времена. 
Хидрограм отицаја се до-
бија када се из забиље-
жених водостаја преко 
проточне криве одреде 
одговарајући протоци 
воде.

Хидроизолација – 
се изводи због заштите 
свих грађевинских обје-
ката од настанка влаге. 
Она се уводи да би сани-
рала могућу штету наста-
лу продирањем воде која 
је или под притиском или 
у текућем стању.

Хипостол – у грчкој 
архитектури, велика дво-
рана или тријем у којем 
таваницу носе стубови.

Хопфилдин модел 
– математички модел 
за рачунање утицаја 
тропосферске рефрак-
ције на простирање ГПС 
сигнала (мјерена псеудо-
дужина), који се заснива 
на емпиријски одређеној 
зависности рефрак-
ционог броја од висине 
над површи Земље.

Хоризонтални 
лимб – дио инструмента, 
угломјер на коме је пре-
цизно изведена секса-
гезимална или градусна 
подјела, намијењен за 
очитавање хоризонтал-
них праваца.

Храм – објекат који 
се користи за религијске 
и духовне активности као 
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што су молитве или жртво-
вање те за сличне религијске 
процесе. Храм је генерални 
архитектонски израз за моли-
твене објекте. Други назив за 
храм јесте богомоља.

Ц

Цемент – је хидраулично 
минерално везиво које се 
добија мљевењем портланд-
цементног клинкера (вјештач-
ког каменог материјала који се 
ствара печењем кречњака и 
глине). Дијели се на двије ос-
новне групе: цементе на бази 
портланд-цементног клинкера 
и на остале (специјалне) врсте 
цемента.

Центрисање инстру-
мента – поступак довођења 
центра подјеле (средишта) 
хоризонталног лимба у верти-
калу стајне тачке.

Цибориум – балдахин 
изнад олтара.

Цигла – је грађевински 
материјал који се добија 
формирањем, сушењем и 
печењем пластичне смјеше 
глиненог материјала, пијеска и 
воде. То је најмасовнији про-
извод керамичке индустрије, 
такође је познат под називом 
опека.

Цилиндрична пројек-
ција – картографска пројек-
ција код које паралеле чине 
сноп хоризонталних међу-
собно паралелних правих 
линија а меридијани чине 
сноп међусобно паралел-
них правих линија управних 
на паралеле, при чему су 
размаци између меридија-
на једнаки док су размаци 
између паралела промје-
нљиви.

Цјепање парцеле – пос-
тупак којим се врши промјена 
облика и површине парцеле 

у катастарским евиденцијама, 
дијелећи једну парцелу на 
више засебних парцела или 
честица.

Цријеп – је врста кровног 
покривача који се обично 
прави од глине, а може бити и 
од бетона или стакла. Ди-
зајн цријепа омогућава да се 
зграда заштити од продора 
воде, те термичку заштиту од 
топлоте и хладноће.

Црква – грађевина 
намјењена хришћанском 
богослужењу. У првим вијеко-
вима, хришћански обреди су 
се одржавали по приватним 
кућама или у катакомбама. 
Када је у четвртом вијеку 
хришћанство постало сло-
бодна религија, постојећи тип 
римске базилике се прила-
гођава новој намјени бого-
мољке. 

Ч

Чавада – у западној Ин-
дији – павиљон.

Чамовина – јесте масив 
јеле или смреке. То је меко 
дрво, жућкасте боје, израже-
них годова. Један је од најјеф-
тинијих материјала за дрвене 
прозоре. Најчешће се користи 
за столарију која се фарба.

Чардак – просторија 
на највишем спрату у кући 
оријенталног типа, дјелимич-
но избочена према улици, 
служи углавном за боравак 
љети. Покривени балкон или 
тераса већих димензија без 
прозора.

Чаршија – трговачко-за-
натски дио града оријентало-
ног типа, са дућанима и дру-
гим јавним објектима, некада 
путничким свратилиштима 
или хановима. Даље од улице 
су џамије и мала гробља у 
зеленилу, све компоновано 

зналачки са елементима као 
што су минарети, сахат-кула, 
зелене вертикале јабланова и 
чемпреса.

Часовна служба – у 
једној опсерваторији или 
посматрачкој станици, служба 
времена која одређује часов-
но стање основног часовника 
из астрономских посматрања, 
одржава условно тачно 
вријеме помоћу прецизних 
часовника, преноси условно 
тачно вријеме помоћу часов-
них радио сигнала и одређује 
поправке часовних сигнала.

Чворна тачка – зајед-
ничка тачка, мјесто сустицања 
два или више полигонских 
влакова.

Челик – је један од мате-
ријала који се највише корис-
ти у грађевинарству, помоћу 
њега се премоштавају велики 
распони и веома је флекси-
билан. Због своје изузетне 
погодности за рециклирање, 
челик је са становишта еколо-
гије скоро савршен материјал.

Чекић – јесте алат пред-
виђен да, јаким ударцима, 
деформише или помјера 
предмете. Најчешће се ко-
ристи за закуцавање ексера и 
разбијање. Његова употреба 
је веома разноврсна тако 
да постоји више различитих 
врста чекића ( бајла, вари-
лачки чекић, зидарски чекић, 
тапетарски чекић...).

Чендлерова периода 
– периода од 14 мјесеци, 
продужена десетомјесечна 
теоријска Ојлерова периода, 
која дефинише периодич-
но кретање (помјерање) 
Земљиног пола усљед 
промјене положаја осе рота-
ције у маси Земље, односно 
вриједност једног пуног 
обиласка Земљиног пола по 
кружној путањи.
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„Scia Engineer“ 

Брже,	боље,	
паметније

Пише: Стефан 
Јовановић

SciaEngineer је модеран и 
интегрисани софтвер за 

моделовање, структуралну 
анализу и дизајн објеката. 
Развијен је од стране њемач-
ке компаније Nemetschek. 
Широки распон могућности 
чини га употребљивим за све 
врсте пројеката, од дизајна 
породичних кућа и пословних 
објеката па до индустријских 
постројења, цјевовода и 
мостова, а све у оквиру BIM 
(BuildingInformationModeling) 
технологије.

Програм нуди анализу 
армиранобетонских, дрвених, 
челичних и алуминијумских 

конструкција. Такође омогуће-
ни су и модели комбиновани 
од више различитих материја-
ла, те спрегнуте и монтажне 
конструкције. 

SciaEngineer кориснички 
интерфејс омогућава једнос-
тавну манипулацију елемената 
конструкције и визуализацију у 
3D простору. Захваљујући BIM 
концепту омогућен је опсежан 
избор својстава приказа и 
модификација свих својстава 
конструкцијских елемената као 
и креирање исписних докуме-
ната с повратном везом у мо-
дел за аутоматско освјежавање 
цртежа и података у случају 
промјена. 

Неке од значајних особина 
програма су сљедеће:

• autodesign тј. аутомат-
ско димензионисање челич-
них профила и арматуре;

• унос равних или 
закривљених плоча с кон-
стантном или промјенљивом 
дебљином с могућношћу 
уметања отвора, рупа, подре-
гија различитих дебљина или 
уметање ребара;

• генерисање опте-
рећења: акумулација воде и 
снијега, генератор вјетра (за 
2D и 3D моделе), оптерећење 
тла, итд;

• round trip engineering 
– двосмјерна комуникација 
података геометрије и армату-

ре сa програмом Allplan;
• имплементација 

Еurocode-а и једноставна 
манипулација националног 
анекса;

• импортовање и 
експортовање модела за 
DWG, DXF, VRML, PSS, IFC, 
SDNF, DSTV, XML, PDF да-
тотеке. Двосмјерна веза 
расположива је за Allplan, 
Archicad (StructuralWorkLink), 
Vectorworks, TeklaStructures, 
Revit (Autodesk), Etabs итд;

• 3D приказ армирања 
конструктивних елемената.

Што се тиче самог прора-
чуна на располагању су лине-
арна анализа првог и анализа 
другог реда с иницијалном 
деформацијом и закривље-
ношћу елемената и великим 
помацима, затим нелинеарна 
анализа, анализа преднапрег-
нутих елемената, динамичка 
анализа и анализа глобалне 
стабилности. Динамичкa ана-
лиза нуди прорачун сопстве-
них модова и фреквенција, 
хармонична оптерећења, се-
измичка оптерећења (модална 
суперпозиција), неуједначено 
пригушење и временски за-
висну анализу. Омогућен је и 
прорачун пузања и скупљања 
бетонских елемената.

Један од главних адута овог 
програмa јесте велики избор 
подешавања при сеизмичкој 
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анализи. На располагању су 
мултимодална спектрална 
анализа као и метода еквива-
лентног бочног оптерећења. 
За кориштење обје методе 
препоручује се употреба 
редукованог модела, тзв. IRS 
(ImprovedReducedSystem). Док 
је за статичку анализу битна 
велика мрежа коначних елеме-
ната и локално прогушћавање 
мреже на мјестима концен-
трације напона, за сеизмичку 
анализу је обрнуто јер се 
сагледава цјелокупно пона-
шање конструкције.

IRS метод управо то и ради, 
редукује мрежу коначних еле-
мената и модална анализа се 
спроводи употребом редуко-
ване мреже, која има око 1000 
пута мање степени слободе 
од оригиналне мреже. Тиме је 
прорачун сопствених модова и 
фреквенција великих конструк-
ција значајно убрзан и избје-
гавају се непожељни локални 
модови. Резултати редукованог 
система се преносе на ориги-
налну мрежу коначних еле-
мената и тиме се омогућава 
излаз детаљних резултата свих 
елемената конструкције.

Покретањем програма 
прво је потребно дефинисати 
о каквом је пројекту ријеч и 
бирају се све врсте прорачуна 
као и материјали и стандарди 
који ће у пројекту бити кориш-

тени.
Затим се отвара радна 

површина за моделовање 
конструкције. За почетак је 
потребно дефинисати одго-
варајућу мрежу, како бисмо 
знали на којим растерским 
растојањима ће се налазити 
конструктивни елементи. Даље 
се дефинишу димензије штап-
них и површинских елемената 
и елементи се уносе на прет-
ходно дефинисану мрежу.

По завршетку уноса свих 
елемената, потребно је де-
финисати ослонце и задати 
граничне услове. Задају се 
тачкасти и линијски ослонци, 
те, на примјер зглобне везе на 
споју плоче и ободних зидова.

Затим се прелази на унос 
свих врста оптерећења и де-
финише се о каквом је опте-
рећењу ријеч. За провођење 
модалне анализе и провјеру 
модова и периода осцило-
вања конструкције потребно је 
дефинисати бар једну комби-
нацију маса. Под Calculation 
у MeshSetup-у је потребно 
издијелити конструкцију на 
коначне елементе. Нека опти-
мална препорука је да се шт-
апни елементи издијеле на 5 
дијелова, а да се 2D елементи 
издијеле на коначне елементе 
величине 0,5m. 

Повратком на Calculation 
па у Solversetup дефинише 

се начин прорачуна као на 
примјер да ли ће програм 
рачунати са Кирхофовом 
теоријом танких плоча, или 
Миндлиновом теоријом дебе-
лих плоча. У овом прозору се 
укључује и IRS модел. Овиме је 
све издефинисано и модална 
анализа може бити одрађена, 
а након које се може прећи и 
на сам сеизмички прорачун. 
Нешто више о самом сеизмич-
ком прорачуну ће бити неком 
другом приликом.

Сви заинтересовани могу 
путем Scia интернет портала 
да затраже студентску верзију 
програма, која је уједно и 
бесплатна. Студентска верзија 
има све могућности као и 
стандардна верзија. Разлика 
је само у екстензији и фајло-
ве из студентске верзије није 
могуће отварати са стандард-
ном верзијом програма и 
обратно. Путем e-mail-а ћете 
добити детаљна упутства за 
инсталацију као и лиценцу за 
кориштење програма. Једини 
предуслов је да имате звање 
студента или сте запослени на 
факултету, што ћете морати и 
доказати сликањем индекса.
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Занимљивости

Да	ли	сте	
знали

 
Припремила: 
Наташа Глигорић

• На егзотичном острву 
Гозо (Малта), са старим 
црквама и капелама и плавим 
рибарским чамцима, налази 
се величанствени храм 
Гђантија, најстарије неолитско 
налазиште на свијету под 
отвореним небом. Старије и 
од Стоунхенџа и египатских 
пирамида.

• Амстердам је познат по 
изградњи узаних (уских) кућа, 
а постоји и разлог зашто 
је то тако. Током 17. вијека 
локално становништво је било 
опорезивано према ширини 
својих непокретности што је 
довело до градње јако уских 
кућа. Многе од њих су чак 
тако пројектоване да су шире 
у задњем дијелу, а сприједа 
само одају утисак изузетно 
малих.

• Пољска има 23 национална 
парка, 1.269 резервата 
природе и 100 уточишта за 
птице. 

• Највећи хотел на свијету 
је Мака Ројал Клок Тауер ( 
Makkah Royal Clock Tower), 
масивни хотел познат још по 
називу Абрај-Ал- Баит Тауер, а 
смјештен је у Меки у Саудијској 
Арабији. Овај оргомни  хотел 
углавном угошћује ходочаснике 
који долазе у свети град 
Меку, али и остале туристе и 
пословне људе. Познат је и 
као највећи торањ са сатом 
на свијету, а осим највећег 
сата има и највеће приземно 
подручје на свијету. У три 
торња смјестило се 8.000 соба 
као и много ресторана, спа 
центара и осталог садржаја. 

• Држава Италија је ушла 
у гинисову књигу рекорда 
као земља која има највише 
лифтова.

• Да је за изградњу Бурж 
Калифе потрошено више од 

110 000 тона бетона, 55 000 
тона челичне арматуре и 22 
милиона радних сати човјека.

• У Кини, у граду Чхонгкинг 
живи 49 милиона становника, 
и због густе насељености 
архитекти морају бити 
врло креативни како би 
транспортни и стамбени 
пројекти коегзистирали. Једна 
од таквих идеја је и да воз 
пролази кроз зграду. Живјети 
у близини метроа у метрополи 
је јако пожељно, а становници 
ове зграде живе са метроом.

• Једно јако занимљиво мјесто 
за ресторан налази се у 
Италији, гастрономској меки, 
а то је затвор. Овај ресторан 
је отворен у склопу програма 
рехабилитације затвореника 
у затвору Болате гдје 
затвореници заинтересовани 
за кулинарство могу учити о 
кухању и раду у ресторану. 
У „ИнГалеру“ долазе гости, 
међу којима су неке познате 
лчности.
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