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1. БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ  

(према Правилнику Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) 

(„Службени гласиик Републике Србије“ број 38. од 14.априла 2008.год.) 

 

 

1.1. Монографија националног значаја 

 

1. Крсмановић, Б., Терзић, М., Брковић, Д., Монографија обима 7.глава са 744 стр. Терзић М. је  

       аутор 4.главе,„Изградња војних аеродрома,“ Војно-издавачки завод, Београд, 1977.      (М42-5) 

 

1.2. Поглавља у књигама или рад у тематском зборнику од националног значаја – М45 

 

1. Терзић, М.: Поступак приликом планирања, пројектовања и изградње аеродрома и подземних 

садржаја, Поглавље у књизи  „Изградња и одржавање војних аеродрома", Војно-издавачки 

завод, Београд, 1977, стр. 198 - 222   (М45-1.5) 

2. Терзић, М.: Грађење саобраћајних површина на аеродромима, Поглавље у књизи „Изградња и 

одржавање војних аеродрома",Војно-издавачки завод,Београд,1977, стр.332-546  (М45-1.5) 

3. Терзић, М.: Основна механизација за грађење аеродроме, поглавље у књизи „Изградња и 

Oдржавање војних аеродрома", Војно-издавачки  завод, Београд, 1977,стр. 548-609  (М45-1.5) 

4. Терзић, М.: Одржавање и оправка површина на аеродромима, поглавље у књизи „Изградња и 

одржавање војних аеродрома", Војно-издавачки  завод, Београд, 1977, 616 – 648  (М45-1.5) 

 

1.3. Рад у водећем часопису националног значаја - М51 

 

1. Tерзић, М.: Изградња аеродрома у Југославији, „Пут и саобраћај“, бр 7-8, 1981.      (М51-2.0) 

2. Терзић, М.: Критички осврт на грађевинску регулативу из области саобраћаја и путоградње, 

„Пут и саобраћај“, бр 7-8, 1981.                                                                                          (М51-2.0) 

3. Терзић, М.: Стање путне привреде и анализа трошкова одржавања и управљања путевима, 

„Пут и саобраћај“, 9 -12, 1982.  (М51-2.0) 

4. Терзић, М.: Планирање аеродромске мреже СФРЈ до 2000. год., часопис „Цесте и мостови“, 

бр. 6, Загреб, 1983.  (М51-2.0) 

5. Терзић, М.: Заштита путева и аеродрома путем опште и техничке регулативе. Штампано у 

монографији „40 година путева СР Србије 1945-1985" и у часопису „Пут и саобраћај“ бр. 9-12. 

1985.  (М51–2.0) 

6. Терзић, М.: Учешће ЈНА на изградњи путне и аердодромске мреже.Штампано у монографији 

„40.година путева СР Србије, 1945-1985”часопис„Пут и саобраћај“бр. 9-12 од 1985 (М51–2.0) 

7. Терзић, М.: Досадашњи развој аеродромске мреже са оценом задовољења друштвених потреба 

за ваздушним саобраћајем СР Србије. Штампано у монографији „40.годинс путева СР Србији, 

1945-1985”, и у часопису „Пут и саобраћај“  број 9-12, 1985.  (М51–2.0) 

8. Терзић, М., Спаић, Р.: Управљање пројектима комуналне изградње, процес пројектовођења, 

Техника - Менаџмент, бр. 5, 2002, стр. 1-8.  (М51–2.0) 

9. Терзић, М., Спаић, Р.: Избор механизованог штита као као методе грађења комуналних тунела, 

Техника – Менаџмент  бр. 4 – 5, 2003, стр. 1-7.  (М51-2.0) 
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10. Терзић, М., Спаић, Р.: Методе граничности као елеменат процеса управљаwа грађењем, 

Техника- Менаџмент  бр. 6, 2003, стр. 7-15.    (М51-2.0) 

11. Терзић, М., Спаић, Р.: Осврт на Италијанске универзитетске програме за грађевинску струку 

са тежиштем на менаџмент грађевинске инфраструктуре, Техника - Менаџмент бр. 1, 2004, стр. 

15–19. (М51-2.0) 

12.  Терзић, М., Спаић, Р.: Приказ англо-саксонских модела управљања процесом изградњи 

објеката, Техника - Менаџмент  бр. 3, 2005, стр. 12 – 19.  (М51–2.0) 

 

1.4.  Рад у научно-стручном часопису  – М53 

 

1. Терзић, М: Примена технике мрежног планирања при избијању тунела пуног профила, са 

конкретним решењем примене на тунелу Златибор, пруга Београд-Бар.часопис Обавештења и 

коментари  (часопис Грађевинске управе ССНО), бр. 27, 1968.  (М53–1.0) 

2. Терзић, М.: Распоред инсталација у профилу саобраћајница.  Обавештења и кментари бр. 39-

40, 1972.  (М53–1.00) 

3. Терзић, М.: Научно истраживачки рад и његова примена у Грађевинском обезбеђењу оружаних 

снага  СФРЈ, часопис Обавештења и коментари,  бр. 43-44, 1973.    (М53–1.0) 

4. Терзић, М.: Употреба електронских рачунара у нискоградњи. Обавештења и коментари,  бр. 

43-44, 1973.    (М53–1.0) 

5. Терзић, М.: .Општенародна одбрана као фактор развоја саобраћајног система у Југославији, 

часопс Обавештења и коментари. број 47, 1977,стр. 145-150.    (М53–1.0) 

6. Терзић М.:Трансјугословенски пут Братство-јединство од Јесеница до Ђевђелије,Oбавештења 

и коментари (часопис Грађевинске управе ССНО), бр. 47, 1977, стр. 103- 140.  (М53–1.0) 

7. Осојник, Ј.,Омахен, Ђурић, Р.,Терзић, М.,Чановић, Д.: Стамбени комплекси на Новом 

Београду, часопс Обавештења и коментари , бр. 47, 1977, стр. 57 – 103    (М53-1.0) 

8. Терзић, М.: Анализа услова и могућности за планирање изградње склоништа, Службени војни 

лист, бр. 13, 1998.год.  (М53–1.0) 

 

1.5. Уређивање водећег научног часописа националног значаја – М55 

 

1. Терзић, М. главни уредник часописа Техника, 1998-1999.    (М55 - 1x 2.0 ) 

2. Терзић, М. главни уредник часописа Техника – Организацуја рада 1999.   (М55 - 1x 2.0 ) 

3. Терзић, М.: главни уредник часописа Техника – Менаџмент  2000 – 2006.   (М55 –5x 2.0 =10.0) 

  

1.6.  Уређивање часописа националног значаја – М55 

 

1. Терзић, М. главни уредник часописа Обавештења и коментари        (6 x 1.0) 

 

1.7.  Предавања по позиву са скупа националног значаја штампано у целини М61 

 

1. Терзић, М.: Одржавање и оправка путева (37 стр.), Зборник радова са Саветовања о 

одржавању путева, Београд, 1978.  (М61–1.5) 

2. Терзић, М.: Планирање аеродромске мрезе СФРЈ до 2000 год.. Зборник радова XI Конграс 

Савеза друстава за путеве Југославије, Опатија 1982.   (М61–1.5) 

3. Терзић, М.: Примена Закона о стандардизацији и законских прописа у области атестирања 

опреме и уређаја   за склоништа и двонаменске објекте. Реферат на Саветовању о склоништима, 

у организацији Савеза архитеката Југославије, (САЈ), у Београду 1985.                       (М61–1.5) 

4. Терзић, М: Нормативно-правна регулатива за одржавање склоништа. Реферат у Зборнику 

радова за стручни семинар: Одржавање и техничка контрола склоништа у организацији Савеза 

инжењера и техничара Србије, Београд, 1986, стр. 97 – 111.   (М61–1.5) 

5. Терзић, М,: Реалне границе развоја аеродромске мреже у СР Црној Гори до 2050. год. Зборник 

радова XII Конгрес Савеза друштава за путеве Југославије, Бечићи, 1986.  (М63–1.5) 

6. Терзић, М: Саобраћајни систем и ОНО са посебним освртом на путни саобраћај. Саветовање 

о развоју путне привреде Југославије до 2020. год., у организацији Савеза друштава за путеве 

Југославије, Београд,1988.   (М61–1.5) 
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7. Терзић, М.: Веишенаменски подземни простори, Зборник радова Првог југословенског 

симпозијум о тунелима, Савез друштава за тунеле Југославије и Друштво за тунеле Хрватске, 

Бриони,1988.  (М61–1.5) 

 

1.8. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини – М63 

 

1. Терзић, М.: Анализа оптималног одстојања при вожњи аутоколона, Зборник радова са 

Саветовања саобраћајних  стручњака Југославије, Београд, 1966.   (М63–0.5) 

2. Терзић, М.: Општенародна одбрана као фактор просторног и урбанистичког планирања са 

освртом на саобраћајни систем и ваздушни саобраћај. Зборник радова  X Конгреса Савеза 

друштава за путеве и аеродроме Југославије, Аранђеловац, 1978.    (М63–0.5) 

3. Терзић, М.: Стање и правци развоја саобраћајног система и утицај на одбрану земље. Зборник 

радова Саветовања о саобраћају у ванредним и ратним условима, Београд, 1982.  (М63–0.5) 

4. Терзић, М.: Заштита материјалних добара путем опште и техничке регулативе. Зборник радова 

Саветовања  Савеза архитеката Југославије, Будва 1984.   (М63–0.5) 

5. Терзић, М.: Квалитет бетона на саобраћајним површинама у функцији техничких прописа и 

стандарда УДК  691.6201.666.972 (083.7). Зборник радова за Саветовање о слободним 

површинама на подручју пројектовања, грађења и одржавања бетонских коловозних 

конструкција, Порторож, 1985.   (М63–0.5) 

6. Терзић, М.: Могућност дијагностике у побољшању квалитета грађења подземних објеката у 

Београду. Зборник радова Саветовања о рационализацији изградње подземних објеката, Савеза 

архитеката Југославије, Београд 1986.     (М63–0.5) 

7. Терзић, М.: Актуелна проблематика инвестиционог одржавања објеката уређења територије 

(УТ) и акваторије и објеката специјалне намене. Саветовање о Инвестиционом одржавању 

објеката уређењаа територије и специјалне намене, ДСНО,Београд, 1990.                 (М63–0.5) 

8. Терзић, М.:Усклађеност планирања и спровођења планова у погледу одбране. Зборник радова 

       Научног скупа Института за архитектуру и урбаниазам Србије,Београд,1998. (М63–0.5) 

9. Терзић, М: Саобраћајни систем и ОНО са посебним освртом на путни саобраћај. Реферат на 

Саветовању о развоју путне привреде Југославије до 2020. год., у организацији Савеза друштава 

за путеве Југославије, Београд,1988.   (М63–0.5) 

10. Терзић, М: Просторно планирање и уређење територије. Зборник радова: Саветовање 

Инспекције оружних снага СФРЈ ,1989.   (М63–0.5) 

11. Терзић, М.:Оријентациони показатељи утицаја гусеничара и точкаша на оштећења коловоза 

        на путевима, Реферат на саветовању ССНО, мај 1989.                                                    (М63–0.5) 

12. Терзић, М.: Нормативно-правна регулатива за одржавање подземних садржаја и склоништа 

(допуна у функцији Закона о стандардизацији склоништа). Саветовање у организацији Друштва 

грађевинских инжењера и техничара Хрватске, Загреб, 1990  (М63–0.5) 

13. Терзић, М.: Усклађивање развојних планова инфраструктуре у просторним и урбанистичким 

плановима развоја са потребама одбране земље. Зборник радова II. Конгрес о саобраћају, 

Београд, 17-18.12.1999.                                                                                                          (М63–0.5) 

 

1.9. Одбрањена докторска дисертација  

 

1. Терзић, М.: Изградња оперативних аеродрома као фацтор просторног планирања земље са 

аспекта народне одбране. Грађевински факултет Свеучилишта у Загребу,1983,Студија садржи  

       8.глава са прилозима, обим 235 стр. Ментори професори: др Дражен Тополник; др.Бранимир 

Бабић; др Федор Wензлар, сва три са Факултета грађевинских знаности из Загреба и проф. 

Милош Лукић, са Саобраћајног факултета у Београду.  (М70–6.0) 

 

3.   ДОКУМЕНТОВАНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

3.1 Урађени значајни пројекти за потребе привреде, ЈНА, ВЈ, ВС и других  наручиоца и-    

инвеститора 

 

3.1.1 Главни пројекти 
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1. Израда главног пројекта саобраћајница  (улица и паркинг платформи) у стамбеном блоку  21. 

на Новом Беораду, према урбанистичком решењу арх.Угљеша Ђорђевића. Пројекат урађен за  

потребе Дирекије за изградњу стамбених објеката ДСНО у току 1965. год. 

2. Израда главног пројекта приступног пута Мекушје (касарна)-Карловац, за потребе ВП 5505 

Карловац, у току 1965.год. 

3. Израда главног пројекта дрвеног моста распона 111 м. преко реке Коране, у месту Вељун за 

потребе ВП 5505 Карловац и СО Вргин Мост, у току 1966. год. 

4. Израда главног пројекта (статичког прорачуна) за делове тунела Златибор на прузи Београд-

Бар, као члан ГП „Планум" из Земуна, у току  1966. год. По пројекту изведена санација тунела. 

5. Израда статичког прорачуна за санацију тунела Златибор, на прузи Београд-Бар, за потребе ГП 

„Планум", на делу раседа већих размера, 1966. год. 

6. Израда главног пројекта организације експлоатације каменолома „Ћетен" на Златибору за 

бетонирање тунелске облоге на најдужем тунелу Златибор на прузи Београд-Бар у току 1966. 

год. као члан ГП „Планум". 

7. Израда главног пројекта организације радова за ваздухопловну базу у Приштини, за потребе 

ГП „Планум", као технички руководилац радова, у току 1966. год.. Пројекат обухвата: више 

полетно-слетних стаза, стаза за вожење, комплетан позадински рејон за смештај материјалних 

средстава, помоћне и привремене објекте, подземни део базе са свим  садржајима. 

Инвестициона вредност пројекта је око 100 милиона долара. Сви садржаји су изведени на 

основу пројекта организације. 

8. Израда главног пројекта силоса за сепарацију шљунка на градилишту „Рудник" - Косово, за  

потребе ГП „Планум" Земун, са комплетним статичким прорачуном, детаљима и плановима 

арматуре, јануара 1967.год. 

9. Израда Главног пројекта за извођење опитних радова у кругу новог логора Чибуковац код 

Краљева, за  потребе ВП 5467-5 Београд, 1967. год. Сви радови изведени по пројекту. 

10. Главни пројектант свих саобраћајних површина у кругу касарне „Алекса Дундић" Земун као  

члан Војнограђевинске дирекције Београд, у току 1968. год. 

11. Главни пројектант главног пројекта сервисне станице у кругу касарне Смедерево, са 

укопавањем цистерни за гориво и „МЕБА“ пумпама, као члан Војнограђевинске дирекције 

Београд, у току 1968. год.  

12. Главни пројектант цистерни за гориво у кругу складишта Селеш (Нови Сад) као члан      

Војнограђевинске дирекције Београд у току 1968. год. 

13. Главни пројектант улица унутар складишне групе објеката Раља као члан Војнограђевинске 

дирекције Београд 1968. год. 

14. Главни пројектант улица и платформи за гусеничаре и навоза за прање возила универзалног 

типа, у кругу касарне „Иван Мажуранић" Смедерево као члан Војнограђевинске дирекције 

Београд у току 1968.год.  

15. Главни пројектант улица, платформи, стаза, паркинг платоа за приштапске јединице, 

санациона решења рефулираним песком у кругу касарне „Мика Митровић" Шабац, као члан 

Војнограђевинске дирекције Београд у току 1969. год. 

16. Главни пројектант свих саобраћајних површина у кругу касарне „Маршал Тито" - Титово 

Ужице, преко Пројектног бироа "Аркон" из Београда, (спољња сарадња), као члан 

Војнограђевинске дирекције Београд 1969. год. 

17. Главни пројектант приступног пута и грудобрана у војном складишту Јазак, као члан 

Војнограђевинске дирекције Београд у току 1969. год. 

18. Главни пројектант пута Доварје-Сарића Осоје. Инвеститор СО Титово Ужице, у спољној 

сарадњи 1969. год. 

19. Главни пројектант улица и платформи за гусеничаре и точкаше, стајанки, навоза за прање 

возила универзалног типа и стаза у кругу касарне „Владимир Ћипранов" Сомбор, као члан 

Војнограђевинске дирекције Београд, у току 1969. год. 

20. Главни пројектант полигона за телесно васпитање у кругу касарне „Владимир Ћипранов" 

Сомбор као члан Војнограђевинске дирекције Београд, у току 1969. год. 

21. Главни пројектант полигона за телесно васпитање у кругу касарне Бачка Топола, као члан 

Војнограђевинске дирекције Београд у току 1969. год. 

22. Главни пројектант путева у складишној групи објеката складишта Трешњевица, као члан 

Војнограђевинске дирекције Београд. 1970.год. 
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23. Главни пројектант стамбене зграде П+2 у Липовичкој шуми, преко Пројектног бироа 

„Калемегдан", (спољња сарадња),1970. год. 

24. Главни пројектант реконструкције и модернизације улица у кругу Више војне академије у 

Београду, преко Пројектног завода „Основа",(спољња сарадња), Београд, марта 1972. год. 

25. Израда Главног пројекта заштите на раду за градилиште подземног објекта у Купарима, урађен 

за потребе  посебне намене, 06.04.1975. год. Санација изведена по пројектном решењу. 

26. Израда Главног архитектонско грађевинског пројекта склоништа, двонаменске функције, 

основне заштите од 100 кПа за 300 корисника, са функционалним решењем просторија 

опремљеним за седмодневни непрекидни боравак са свим инсталацијама, уређајима и 

оппремом, главни  и одговорни пројектант, (вођа тима), урађен за Генереалеxпорт, „Копаоник” 

у оснивању, априла 1986.год. 

27. Учешће у изради Инвестиционог програма и ревизији Главног пројекта адаптације и 

реконструкције пословног објекта-Банка , у улици Емилијана Јосиповића бр.4, Београд, чији 

је пројектант „Атеље", Стари град, из Беогрда, за потребе „Атлас банке“, октобра, 1999.год. 

28. Израда главног пројекта Балон хале за потребе Тениског клуба Партизан, у комплексу стадио 

на ЈНА,(армирано бетонски темељи и урбанистичко решење тениских терена), маја 1980.год. 

29. Руководилац тима за комплетну припрему за израду Главних пројеката Бензинске пумпе и 

продајног комплекса за ОМВ, две пумпе, на локацији аутопута код Лапова (са обе стране 

аутопута) за Инвеститора ОМВ Југославија, д.о.о. Таковска 45/4, у току 2000.-2001.год. 

30. Израда главних пројеката-Руководилац тима: Објектат ОМВ бензинска пумпа и продајни 

комплекс СА-01Лозница (арх. грађевиски део, статика, В+К - улична мрежа и хидротехничке 

инсталације са пумпом), саобраћајне површине, димензионисање коловозне конструкције, 

саобраћајна сигнализација, пејзажна архитектура, машински пројекат: развод горива, 

термотехничке инсталације; пројекат спољње електроинсталације, телекомуникације зграде и 

телекомуникације спољње мреже;елаборат против пожарне заштите,детаљна анализа утицаја 

на живптну средину,Јануара 2001. год. 

31. Израда главних пројеката-Руководилац тима: Објекта ОМВ бензинска пумпа и продајни 

комплекс СА-01 на десну страну аутопута, код Лапова, (арх.грађ.део, статика, В+К-улична 

мрежа и хидротехничке инсталације са пумпом), саобраћајне површине, димензионисање 

коловозне конструкције, саобраћајна сигнализација, пејзажна архитектура, машински 

пројекти: развод горива, термотехничке инсталације; пројекат спољње електроинсталације, 

пројекат електроинсталација-телекомуникације, пројекат електроисталација-спољње телеком 

       уникације; елаборат против пожарне заштите, детаљна анализа утицаја на животну средину),  

јануара 2002.год.    

32. Израда главних пројеката-Руководилац тима: Објекта  ОМВ бензинска пумпа и продајни 

комплекс СА-01 на леву страну аутопута, код Лапова, (арх.грађ.део, статика, В+К-улична 

мрежа и  хидротехничке инсталације са пумпом), саобраћајне површине, димензионисање 

коловозне конструкчије, саобраћаја сигнализачија, пејзажна архитектура, машински пројекти: 

развд горива, термотехничке инсталације; пројекат спољње електроинсталације,пројекат елек  

       ктроинсталација и телекомуникације, пројекат електроисталација-спољње тлекомуникације; 

елаборат против пожарне заштите, детаљна анализа утицаја на животну средину, јануара 

2002.год.  

33. Руковођење комплетном припремом за израду Главних пројеката Бензинске пумпе за ОМВ, на 

локацији Шабац, за Инвеститора ОМВ Југославија, д.о.о. Таковска 45/4, током 2001- 2002.год. 

34. Израда главних пројеката-Руководилац тима: Објекта ОМВ бензинска пумпа и продајни 

комплекс СА-01 Шабац (арх.грађ.део, статика, В+К-улична мрежа и хидротехничке инсталаци 

       је са пумпом) саобраћајне површине, димензионисање коловозне конструкције, саобраћајна 

сигнализација, пејзажна архитектура, машински пројекат: развод горива, термотехничке 

инсталације;  пројекат спољње електроинсталације, телекомуникације-зграде и телекомуника 

       ције спољње мреже; елаборат против пожарне заштите, анализа утицаја на животну средину, 

2002.год.   

35. Израда Главног  пројекта поткровља у стамбено пословном објекту на Батајничком путу бб, у 

Земуну,(архитектонско грађевински део, статика конструкције, електричне инсталације, 

водовод и канализација, елеборат заштите на раду, за Инвеститора Шћепановић Велимира, из 

Београда, маја 2002.год.   

36. Израда Главног пројекта Позиционог обележавања Силоса, комплекса Q=600 В, Панчево за 

потребе „Алмеx", из Црепаје, августа 2002.год. 
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37. Израда Главних пројеката за Реконструкцију тавана стамбених објеката број: 2, 43, 8, 10 и 12. 

у улици Вељка Лукића Курјака, Бањица, Београд, за инвеститора “Посејдон”, д.о.о, Старо 

Сајмиште бр.20. Пројекти предати  инвеститору 15.11.2002.год. 

38. Израда Главног пројекта Архитектонско-грађевинског пројекта Гараже, у улици Истарска број 

27, Сењак, за потребе Скерлић Миливоја, из Беогрда, Светог Наума 1, фебруара 2003.год.  

39. Израда Главних пројеката за легализацију око 65. објекта на простору града Београда, од маја 

2003. до краја 2007.год., по захтеву наручилаца, 

40. Израда Главног пројекта пословног објекта „Посејдон“, Старо сајмиште број 20, Нови Београд, 

за потребе адапатције и реконструкције објекта, марта 2004.год. 

41. Израда Главног пројекта саобраћајница са сигнализацијом у Прешеву, за потребе Пројметала 

Београд, марта 2004.год. 

42. Ирада Главог пројекта Пословне зграде са магацином, платформом и оградом, на Батајничком 

путу, бб, Земун, (арх.грађевински део, статика, В+К, ЕИ НН, ЕИ ТТ и умрежавање, машинске 

инсталације, инсталације ППЗ, саобраћајне површине, ограда око плаца, котларница на гас, 

анализа утицаја на животну средину, марта 2004.год.  

43. Израда главног пројекта Топлотне подстанице електричне инсталације, у улици Мали 

Радојица бр. 4, у Београду, маја 2004.год. 

44. Израда главног пројекта претварања стана број 6.у пословни простор у стамбеној згради у ул. 

Тополска 13, са елаборатом заштите на раду, за инвеститора: Вуковић Борис, јула 2004.год. 

45. Израда главних пројеката за претварање подрума у пословни простор ул. Тополска 13, у 

Беогрдау, за инвеститора: Вуковић Борис, током 2004.год. 

46. Израда Главних пројеката за нивелацију пода гараже и партнерног уређења платоа на углу ул. 

Добрачине и Скендер Бегове, у Београду, маја 2005.год. 

47. Израда Главног пројекта саобраћајних површина у индустријској зони „Рудник“-Ковин, за I. 

фазу радова, августа 2005.год. 

48. Израда Главног пројекта саобраћајних површина за Стамбено послвни објекат „Верано“ ул. 

Цвијићева-Рузвелтова, за наручиоца „Пројметал“ а.д, Коларчева 8, Београд, као носиоца 

израде Главних пројеката за цео објекат, за Инвеститора„Верано моторс“,д.о.о,Војводе Степе  

бр.352, Београд, маја 2006.год. 

49. Изарада Главног пројекта за легализацију пословног објекта са 27. локала, БРГП=816,08м2, на 

Бежанијској коси, ул. Живојина Лукића вајара број 58 Е, кат.парц. 814, КО Н. Београд, априла 

2007.год. 

50. Израда Главног пројекта изведеног објекта за прибављање одобрења за изградњу објекта, 

изграђеног без грађевинске дозволе, за инвеститоира: Рајић Илија, Јабланичка 47 - Београд, 

локација: Ресник, к.п..30/194 КО Ресник, Породична кућа у улици Патријарха Павла бр.155.д, 

Београд., заведен под број: 08/2008 од 12.08.2008.год. 

51. Приказ стања и израда пројекта инвестиционог одржавања пословне згарде у Кнеза Михајла 

број 22, Београд, за наручиоца “Резиме гроуп”д.о.о, Маршала Бирјузова бр. 54. Објекат под 

заштитом. Елаборат предат октобра 2008.год.  

52. Извештај техничке контроле техничке документације главног пројекта поправке моста на 

међународном путу, на главном објекту ХЕПС "Ђердап-2", мост на Румунској страни, Кусјак, 

Неготин, 03.јуна 2009.год. 

53. Извештај технчке контроле техничке документације главног пројекта поправке моста на 

међународном путу, на главмном објекту ХЕПС "Ђердап-2", мост на страни Републике Србије, 

Кусјак, Неготин, 03.јуна 2009.год. 

54. Главни пројекат-Анализа законитости и тачности спроведеног поступка  поправке друмског 

моста на међународном путу, на главном објекту"Ђердап-2"-мост на страни Републике Србије, 

08.06.2009.год.  (са Проф. др. Мирко Аћић са Грађевинског факултета Београд).  

55. Главни пројекат-Анализа законтости и тачности спроведеног поступка  поправке друмског 

моста на међународном путу, на главном објекту"Ђердап-2"-мост на Румунској страни, Кусјак, 

Неготин, 08.06.2009.год.,  (са Проф. др Мирко Аћић са Грађевинског факултета Београд).  

56. Пројекат изведеног објекта-Индивидуална стамбена згарада Сут+Пр+Пк, на кат. парц. број 

795/5, К.О.Земун Поље, улица Војни пут блок I, број 582А, Земун, за инвеститора: Ђукић 

Ратомир, 1. Војни и пут блок 1, број 582 А, Земун. Објекат изграђен 1989.год. Пројекат урађен 

фебруара 2013.год, за потребеле  легализације објекта. 

57. Израда генералног урбанистичког решења за Аеродром Порторож, маја 1966.год. Рад предат 

Савезном взухопловним инспекторату на увид и поступак. 
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58. Техничка контрола Техничке документације Главног пројекта секундарне мреже водовода за 

места: Мали Борак, Скобаљ и веза за Радљево, за ЈП РБ Колубара, Лазаревац,  ДП. Колубара 

Тамнава, копови западно поље, Лазаревац, 19.04.2000.год.  

59. Техничка контрола техничке документације: Главни пројекат адаптације и претварања  

заједничких просторија у стан у приземљу стамбене зграде у Булевару Арсенија Чарнојевића 

бр. 77, Нови Београд, наручилац: Ивица Драшковић, дипл.инж,грађ. 19.04.2000.год. 

60. Техничка контрола Техничке документације Главног пројекта претварања равног крова у коси  

       кров, на објекту Дома здравља, улица 23. Дивизије бр.22 у  Жагубици, 28.09.2003.год. 

61. Техничка контрола техничке документације Главног пројекта кровне конструкције на 

пословној згради ПП" Пионир" у Београду, улица Северни Булевар  број 3. за потребе ЈКП 

Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд, 13.10.2003.год. 

62. Израда Главног пројекта саобраћајних површина на плацу око 1. хектара, за производно 

складишну делатност, на Батајничком путу, Земун, марта 2004.год. 

63. Израда Главног пројекта ограде са армирано-бетонским темљима, челичним стубовима и 

жичаном мрежом, висине 1,50 м, дужине 750,оо м,, око парцеле, на  Батајничком путу, Земун, 

марта 2004.год. 

64. Израда Главног пројекта,мерења корисних површина по одредбама стандарда за израчунавање 

       површина објеката високоградње,СРПС У.Ц2.100-2007, тач.3.7 и тач.4.6.,Сл.гл.РС бр.27/2007), 

за решавање међусобних односа између Скупштине станара, улице Михајла Пупина број 10 

Ж, и корисника таванског простора и локала, за закључивање уговора и подношење захтева за 

легализацију. Пројекат оверен од судског вештака, и дипл.инж.арх. Пројекти предати 

13.07.2014.год. за 8. корисника-закупаца и власника тавана и локала, укупне хоризонаталне 

површине свих мерених простора = 466,63 м2.  

65. Израда Главног пројекта, мерења корисних површина по одрдбама стандарда за израчунавање 

површина објеката високоградње, СРПС У.Ц2.100-2007, тач.3.7 и тач.4.6.,,Сл. гл. РС бр. 

27/2007), за решавања међусобних односа између Скупштине станара, улице Михајла Пупина 

број 10 И, и корисника таванског простора и локала, за закључивање уговора и  подношење  

захтева за легализацију.  Пројекат оверен од судског  вештака, и  дипл. инж. арх.Пројекти пред 

       дати 13.07.2014.год, за 14 корисника-закупца и власника тавана и локала, укупне хоризонтале 

       површине свих мерених простора = 604,59 м2. 

66.  Ирада Главног пројекта,мерења стварно изведених површина по одрдбама стандарда за израч 

унавање површина објеката високоградње, СРПС У.Ц2.100-2007, тач.3.7 и тач.4.6.,Сл. гл. РС 

бр. 27/2007), Пословно комерцијални објекту По+Пр+2,укупне нето површине 3.058,81м2, на 

локацији Омладинских бригада бр. 21 на Новом Београду, јула 2007.год.  

 

3.1.2. Идејни пројекти  

 

1. Израда идејног пројекта моста преко реке Мрежице код Генералског стола, за потребе ВП 5505  

       Карловац. Пројекат одобрен од Војнограђевинске дирекције Загреб (ВГД), марта 1966. год. 

2.    Учешће у раду студијске групе за избор локације Аеродрома на Жабљаку. Израда предпројекта  

       и идејног решења за потребе К-де 2.Корпуса ЈНА, августа 1973. год. 

3.     Руковођење радном групом (Грађевинска управа и Саобраћајна управа ССНО) за избор локације  

       Аутодрома на простору источно од Титогрда (Рогамска гора и река Цијевна), по задатку Помоћ 

       ника ССНО за позадину. Аутор програмске шеме и идејног решења Аутодрома је М.Терзић,која  

       је усвојена крајем 1973.год. Даљи рад на изради пројктне докуменатације је обустављен, у недос  

       татку средстава. По идејном решењу аутора, на нивоу Идејног решења, разраду је наставила, у  

       сопственој организацији, Команда 2.Корпуса, до чије оперативне релаизације није дошло.          

4. Израда идејног пројекта Балон хале за потребе Тениског клуба Партизан, комплекс стадиона 

ЈНА,(армирано бетонски темељи и урбанистичко решење комплекса), марта 1980.год. 

5. Израда идејног пројекта секундарне мреже водовода за места: Мали Борак, Скобаљ и веза за 

Радљево, за ЈП РБ Колубара, Лазаревац, ДП. Колубара Тамнава, копови западно поље, 

Лазаревац, по прихватању решења, дат налог за израду главног пројеккта, марта 2000.год, 

6.    Израда Идејног пројекта за објекат-гаража и остава за алат, у Баћевцу, Београдског батаљона 

84,  инвеститор: Терзић Милорад, јануара 2007.год, 

7. Израда пројектног задатака за дефинисање Програма израде Пројектне документације за израду 

Идејног пројекта магистралног пута, дужине 450. км, на простору Судана. Елаборат предат на 

35. страница наручиоцу-Министарству саобраћаја Судана, фебруара, 2007.год. 
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8. Израда Идејног пројекта за Производњу пластичних затварача, за потребе Енергопројекта-

Београд, на локацији Батајнички пут, јула  2000.год. 

9.     Приказ стања и израда пројекта инвстиционог одржавања пословне згарде у Кнеза Михајла 

број 22, Београд, за Наручиоца “Резиме гроуп” д.о.о, Маршала Бирјузова бр. 54. Објекат под 

заштитом. Елаборат предат октобра 2008.год. 

10.  Израда идејног решња и идејног пројеккта за изградњустамбено пословне зграде у Лисовиће 

код Барајева, за потрбе Петровић Миливоја, из Жаркова, јануара 2009.год. 

 

3.1.3. Извођачки пројекти и пројекти изведеног стања објеката  

 

1.   Израда Главног извођачког пројекта заштите на раду за градилиште подземног објекта-Купари 

       урађен за потребе посебне намене, 06.04.1975. год. Санација изведена по пројектном решењу. 

 

3.1.4. Управљање проејктом и израда инвестиционих програма  

 

1. Управљање пројектом - израда пројектне документације и извођење радова на адаптацији  

просторија, стамбена зграда, улица Бошка Вербалова, општина Стари Град за инвеститора : 

Божовић Владимир, током новембра 1999.год. 

2. Управљање пројектом изградње на пословном објекту “Орач”, угао улица Ивана Милутиновића 

и Булевара ЈНА, за МП „Kрон”, д.о.о, улица Кумодрашка бр.108, децембра 1999.год. 

 

3.1.5. Пројекти за легализацију објеката  

 

1. Изарада пројекта о затеченом стању за легализацију пословног објекта са локалима, (по захтеву 

органа управе), на Бежанијској коси, Живојина Лукића вајара бр.58Е, кат.парц.814 К.О.Нови 

Београд, априла 2007,год. 

2.    Пројекат за извођење опитних радова у кругу новог логора Чибуковац код Краљева, за  потребе 

ВП 5467-5 Београд, 1967. год. Сви радови изведени по пројекту. 

3. Учешће у изради Инвестиционог програма и ревизији главног пројекта адаптације и 

реконструкције пословног објекта-Банка , у улици Емилијана Јосиповића бр.4, Београд, чији је 

пројектант "Атеље", Стари град, из Беогрда, за потребе „Атлас банке“, октобра, 1999.год. 

4. Израда инвестиционог програма за Производњу пластичних затварача, за потребе 

Енергопројекта-Београд, на локацији Батајнички пут, јула  2000.год. 

5. Израда пројеката изведеног стања за легализацију, око 65. објекта, на простору града Београда, 

од јула  2000. до краја 2007.год., по захтеву наручилаца, 

6. Израда главног пројекта Позиционог обележавања Силоса, комплекса Q=600В, Панчево, за 

потребе „Алмеx", из Црепаје, августа 2002.год. 

7. Ирада Извештаја по мерењу стварно изведених површина на Пословно комерцијалном објекту 

По+Пр+2, укупне нето површине 3.058,81м2, на локацији Омладинских бригада бр.21 на Новом 

Београду, јула 2007.год.  

8. Приказ стања и израда пројекта инвстиционог одржавања пословне згарде у Кнеза Михајла број 

22, Београд, за Наручиоца “Резиме гроуп”д.о.о, Маршала Бирјузова бр. 54 Објекат под 

заштитом. Елаборат предат октобра 2008.год.  

9. Израда пројеката за легализацију око 12.објекта на простору приградских општина града 

Београда, по захтеву наручиоца. Пројекти изведеног стања предати наручоцима, за подношње 

захтева за легализацију, током 2007/2008.год. 

10. Израда Извештаја о затеченом стању са елаборатом геодетских радова, на изведеном објекту 

спратности По+П+Пк (1/2 објекта), у улици Владимира Роловића број 93,кат.пац,713 и делови 

       803 КО Жарково, општиина Чукарица, за наручиоца Ковачевић Андрија, фебруара 2010.год. 

11.  Израда Извештаја о затеченом стању са елаборатом геодетских радова, на изведеном објекту 

спратности По+П, у улици Нобоковљева бр.15в, кат.пар 652. К.О.Мали Мокти Луг, општина  

       Звездара, за наручилиоца Јовановић Златко. Извештај о затеченом стању предат 2012.год. 

       Због измене прописа,урађен нови Извештај, издато Решење о озакоњењу. 

12. Пројекат изведеног објекта-Индивидуална стамбена згарада Сут+Пр+Пк, на кат.парц.  број 

795/5, К.О.Земун Поље, улица Војни пут блок I, број 582А, Земун, за Инвеститора Ђукић 

Ратомира, 1.Војни и пут блок 1, број 582А, Земун.Објекат изграђен 1989.год. 

       Пројекат за легализацију предати фебруара 2013.год. 
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13. Израда Елабората-Пројекта, мерења корисних површина по одредбама стандарда за 

израчунавање површина објеката високоградње, СРПС У.Ц2.100-2007,тач.3.7 и тач. 4.6, Сл. гл. 

       РС бр.27/2007)., у циљу решавања међусобних односа између Скупштине станара, улице 

Михајла Пупина број 10 Ж, и корисника таванског простора и локала, за закључивање уговора 

и подношење захтева за легализацију. Пројекат оверен од судског вештака, и дипл.инж.арх.,за 

8. корисника-закупаца и власника тавана и локала, укупне хоризонаталне површине свих 

мерених простора =466,63 м2. Пројекти предати 13.07.2014.год.  

14. Израда Елабората-Пројекта, мерења корисних површина по одрдбама стандарда за 

израчунавање површина објеката високоградње, СРПС У.Ц2.100-2007,тач.3.7 и тач.4.6 .,Сл.гл. 

       РС“бр. 27/2007)., у чиљу решавања међусобних односа између Скупштине станара, улице 

Михајла Пупина број 10 И, и корисника таванског простора и локала, за закључивање уговора 

и подношење захтева за легаличачију. Пројекат оверен од судског вештака, и дипл.инж.арх. за 

14 корисника-закупца и власника тавана и локала, укупне хоризонаталне повшине свих мерених 

простора =604,59 м2. Пројекти предати 13.07.2014.год. 

15.  Израда Извештаја о затеченом стању са елаборатом геодетских радова, на изведеном објекту 

спратности По+П, на кат.пар 10024/13. К.О. Земун, Батајнички друм, бб, општина Земун, за  

       наручииоца Миловановић Бојан. Извештај о затеченом стању предат новембра 2014.год. 

 

3.2    У потпуности изведени већи пројекти за потребе привреде, ЈНА, ВС и других  

                                                              наручилаца-инвеститора    

  

1. Изведен пројекат саобраћајница (улица и паркинг платформи) у стамбеном блоку бр. 21 на 

Новом Беораду према урбанистичком решењу арх. Угљеше Ђорђевића.  Пројекат саобраћајница 

рађен за потребе Дирекије за изградњу стамбених објеката ДСНО у току 1965. год. 

2. Изведен пројекат  приступног пута Мекушје (касарна)-Карловац, за потребе ВП 5505 Карловац, 

у току 1965.год. 

3. Изведен пројекат дрвеног моста распона 111 м. преко реке Коране, у месту Вељун за потребе 

ВП 5505 Карловац и СО Вргин Мост, у току лета 1966. год. 

4. Пројекат моста преко реке Мрежице код Генералског стола, за потребе ВП 5505 Карловац, за 

извођење одобрен од ВГД Загреб, током 1966. год. Од извођења радова се одустало.  

5. Изведен пројекат за санацију тунела „Златибор“ на прузи Београд-Бар, као члан ГП "Планум" 

из Земуна. По пројекту изведена санација тунела-статички прорачун, у току  1966.год. 

6. Изведен пројекат експлоатације каменолома "Ћетен" на Златибору за бетонирање тунелске 

облоге на најдужем тунелу„Златибор“ на прузи Београд-Бар, као члан ГП "Планум"из Земуна и 

технички руководилац радова, у току 1966. год. 

7. Изведен пројекат смешаја садржаја припреме за ваздухопловну базу у Приштини, за потребе 

ГП "Планум", као технички руководилац радова. Пројекат обухвата: више полетно-слетних 

стаза, стаза за вожење, комплетан позадински рејон за смештај материјалних средстава, 

помоћне и привремене објекте, подземни део са свим  садржајима. Сви садржаји су изведени на 

основу пројекта организације, у току 1966. год. 

8. Изведен пројекат силоса за сепарацију шљунка на градилишту "Рудник" - Косово, за  потребе 

ГП "Планум" Земун, са комплетним статичким прорачуном, детаљима и плановима арматуре, 

јануара 1967.год. 

9. Реализован пројекат за извођење опитних радова у кругу новог логора Чибуковац код Краљева, 

за  потребе ВП 5467-5 Београд.Сви радови изведени по пројекту, у току 1967. год. 

10. Изведен пројекат свих саобраћајних површина, навоза за прање возила универзалног типа,  у 

кругу касарне "Алекса Дундић" Земун, као члан Војнограђевинске дирекције Београд, у току 

1968. год. 

11. Изведен пројекат сервисне станице у кругу касарне Смедерево, са укопавањем цистерни за 

гориво „МЕБА“ пумпама и опслужним саобраћајним површинама, као члан Војнограђевинске 

дирекције Београд, у току 1968. год. 

12. Изведен пројекат цистерни за гориво у кругу складишта Селеш (Нови Сад) као члан      

Војнограђевинске дирекције Београд, у току 1968. год. 

13. Изведени улице унутар складишне групе објеката Раља, као члан Војнограђевинске дирекције 

Београд, у току 1968. год. 

14. Изведене улице и платформе за гусеничаре и навози за прање возила универзалног типа у кругу 

касарне "Иван Мажуранић" Смедерево, у току 1968.год.  
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15. Изведене улице, платформе, стазе, паркинг платои за приштапске јединице, санациона решења 

рефулираним песком из реке Сава, у кругу касарне „Мика Митровић" Шабац, у току 1968. год. 

16. Изведене све саобраћајне површина у кругу касарне „Маршал Тито" - Титово Ужице 1968. год. 

17. Изведен приступни пут и заштитни грудобрани око објекатаа, у складишту Јазак 1969. год. 

18. Изведен пут Доварје-Сарића Осоје, Инвеститор општина Титово Ужице, у току 1969.год. 

19. Изведене улице и платформе за гусеничаре и точкаше, стајанки и навоза за прање возила универ  

       залног типа  са стазама, у кругу касарне „Владимир Ћипранов" Сомбор, у току 1969. год. 

20. Изведени сви радови на полигону за телесно васпитање, у кругу касарне„Владимир Ћипранов" 

Сомбор, у тоу 1969.год. 

21. Изведени сви радови на  полигону за телесно васпитање, круг касарне Бачка Топола 1969. год. 

22. Изведени путеви и стазе у складишној групи објеката, складишта Трешњевица 1970.год. 

23. Изведена стамбена зграда П+2 у Липовичкој шуми, у току 1970. год. 

24. Изведена реконструкција и модернизација улица, Виша војна академија у Београду, 1972.год. 

25. Изведена санација објекта посебне намене, у Купарима, по пројектном решењу 1972.год.  

26. Изведени сви радови по архитектонско грађевинском пројекту за склониште, двонаменске 

функције, основне заштите од 100 кПа за 300 корисника, са функционалним решењем простори  

       ја опремљеним за седмодневни непрекидни боравак са свим инсталацијама, уређајима и 

оппремом, главни и одговорни пројектант, (вођа тима), урађен за Генереалеxпорт, „Копаоник” 

у оснивању, април-јули 1986.год. 

27. Изведена адаптација и реконструкција пословног објекта „Атлас-Банка“, у улици Емилијана 

Јосиповића бр.4, у Београду. Пројекат је реализован, октобра-децембра 1999.год. 

28. Изведени сви рдаови по пројектној документацији на адаптацији подрумских просторија, 

стамбена зграда, улица Бошка Вербалова, општина Стари Град за инвеститора : Божовић 

Владимир, Пројекат је реализован, током новембр-децембра 1999.год. 

29. Управљање пројектом изградње на пословном објекту „Орач”, на углу ул. Ивана Милутиновића 

и  Булевара ЈНА, за МП „Крон”, Кумодрашка бр.108, децембра 1999.год. Пројекат је реализован. 

30. Израда инвестичионог програма за Производњу пластичних затварача, за потребе 

Енергопројекта-Београд, на локацији Батајнички пут, током  2000.год. Пројекат је реализован. 

31. Изведени сви радови по главном пројекту Балон хале, произвдене код „Пластеко“ из Милана за 

потребе Тениског клуба „Партизан“, у комплексу стадиона ЈНА,(армирано бетонски тенмељи и 

урбанистичко решење комплекса), Пројекат је реализован, мај-јули 1980.год. 

32. Техничка контрола Техничке документације Главног пројекта секундарне мреже водовода за 

места Мали Борак, Скобаљ и веза за Радљево, за ЈП РБ Колубара, Лазаревац, ДП. Колубара 

Тамнава, копови западно поље, Лазаревац, 19.04.2000.год. Пројекат је реализован. 

33. Техничка контрола техничке документације;Главни пројекат адаптације и претварања 

заједничких просторија у стан у приземљу стамбене зграде у Булевару Арсенија Чарнојевића 

бр. 77, Нови Београд, за потребе Ивице Драшковић,дипл.инж, 19.04.2000. год. Пројекат је 

реализован. 

34. Руковођење комплетном израдом главних пројеката: Објектат ОМВ бензинска пумпа и 

продајни комплекс СА-01Лозница (арх. грађ. део, статика, В+К - улична мрежа и хидротехничке 

инсталације са пумпом), саобраћајне површине, димензионисање коловозне конструкције, 

саобраћајна сигнализација, пејзажна архитектура, машински пројекат: развод горива, 

термотехницке инсталације; пројекат спољње електроинсталације, телекомуникације зграде и 

телекомуникације спољње мреже;елаборат против пожарне заштите, анализа утицаја на 

живптну средину.Јануара 2001.год. Пројекат је реализован. 

35. Руковођење комплетном припремом за израду Главних пројеката Бензинске пумпе и продајног 

комплекса за ОМВ, две пумпе, на локацији аутопута код Лапова (са обе стране аутопута) за 

Инвеститора ОМВ Југославија, д.о.о. Таковска 45/4, 2001 -2002. год. Урађени главни пројекти. 

36. Руковођење комплетном израдом пројеката: Објекта  ОМВ бензинска пумпа и продајни 

комплекс СА-01 на десну страну аутопута, код Лапова, (арх.грађ.део, статика, В+К-улична 

мрежа и хидротехничке инсталације са пумпом), саобраћајне површине, димензионисање 

коловозне конструкције, саобраћајна сигнализација, пејзажна архитектура, машински пројекти: 

развод горива, термотехничке инсталације; пројекат спољње електроинсталације, пројекат 

електроинсталација телекомуникације, пројекат електроисталација-спољње телекомуникације, 

       елаборат против пожарне заштите, анализа утицаја на животну средину, јануара 2002.год. 

Пројекат је реализован.   
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37. Руковођење комплетном припремом око израде Главних пројеката Бензинске пумпе за ОМВ, 

Шабац, за Инвеститора ОМВ Југославија, д.о.о. Таковска 45/4. Урађени сви главни пројкети, 

током 2001/02.год. 

38. Руковођење комплетном израдом главних пројеката: Објекта  ОМВ бензинска пумпа и продајни 

комплекс СА-01 на леву страну аутопута, код Лапова, (арх.грађ.део, статика, В+К-улучна мрежа 

и  хидротехничке инсталације са пумпом), саобраћајне површине, димензионисање коловозне 

конструкције, саобраћајна сигнализација, пејзажна архитектура, машински пројекти: развод 

горива,термотехничке инсталације; пројекат спољње електроинсталације, пројекат електоинста 

       лација-телекомуникације, пројекат електроисталација -спољње телекомуникације; елаборат 

против пожарне заштите, анализа утичцаја на животну средину.Урађени сви главни пројцкти, 

јануара 2002.год. 

39. Руковођење комплетном израдом Главних  пројеката санације производне хале, уз стамбено 

пословни објекат на Батајничком путу бб, у Земуну,(архитектонсо грађевински део, статика 

конструкције, електричне инсталације, елеборат заштите на раду, за Инвеститора Шћепановић 

Велимира, из Београда. Изведени радови на објекту Хале, по Главном пројекту, маја 2002.год. 

40. Израда Главног пројекта Позиционог обележавања Силоса, комплекса Q=600В, Панчево, за 

потребе „Алмеx", из Црепаје, августа 2002. год. Пројекат је реализован. 

41. Руковођење комплетном израдом Главних пројеката Бензинске пумпе и продајног комплекса за 

ОМВ, две пумпе, на локацији аутопута код Лапова (са обе стране аутопута)  за Инвеститора 

ОМВ Југославија, д.о.о. Таковска 45/4, током 2002. год. Пројекат је реализован. 

42. Израда Главних пројеката за Реконструкцију тавана стамбених објеката број: 2, 43, 8, 10, 12. у 

улици Вељка Луикића Курјака, Бањица, Београд, за инвеститора „Посејдон”, д.о.о, Старо 

Сајмиште бр.20. Пројекат предати наручиоцу на реализацију 15.11.2002.год. 

43. Утврђивање процене фер тржишне вредности и израда Главног пројекта објекта„Посејдон“, 

Старо сајмоште 20, Нови Београд, марта 2004.год. Пројекат је реализован. 

44. Израда Главног пројекта саобраћајница са сигнализацијом у Прешеву, за потребе Пројметал 

Београд, марта 2004.год. Пројекат је реализован. 

45. Израда главног пројекта саобраћајних површина на плацу око 1. хектара, за производно 

складишну делатност, на Батајничком путу, Земун, марта 2004. год. Пројекат је реализован. 

46. Израда главног пројекта ограде око плаца, висине 1,50 м дужине 750,оо м са армирано 

бетонским темељима, челчним стубовима и жичаном плетеном оградом, на Батајничком путу, 

Земун, марта 2004. год. Пројекат је реализован. 

47. Израда Главног пројекта саобраћајница са сигнализацијом у Прешеву, за потребе Пројметала 

Београд, марта 2004.год. Пројекат је реализован.  

48. Израда Главног пројекта Пословне зграде са магацином, платформом и оградом, Батајнички 

пут, бб, Земун, (архитектонско-грађевински део, статика, В+К, ЕИ НН, ЕИ ТТ и умрежавање, 

машинске инсталације, инсталације ППЗ, саобраћајне површине, ограда око плаца, котларница  

на гас, анализа утицаја на животну средину, марта 2004.год.  Пројекат је реализован 

49. Израда главног пројекта Топлотне посдстанице-електричне инсталације, у улици Мали 

Радојица бр. 4, у Београду, маја 2004.год. Пројекат је реализован. 

50. Израда главног пројекта претварања стана број 6.у пословни простор у стамбеној згради у ул. 

Тополска 13, са елаборатом ЗНР, за инвеститора Вуковић Борис, јула 2004.год. Пројекат је 

реализован. 

51. Израда главних пројеката за претварање подрума у пословни простор у Тополској 13, у 

Беогрдау, за Инвеститора Вуковић Борис, током 2004.год, Пројекат је реализован. 

52. Израда Главног пројекта саобраћајних површина у индустријској зони „Рудник“-Ковин, за I 

фазу, августа 2005.год. Пројекат је реализован.  

53. Израда Главног пројекта саобраћајних површина за Стамбено послвни објекат „Верано“ ул. 

Цвијићева-Рузвелтова, за Наручиоца „Пројметал а.д, Коларчева 8, Беогад, као носиоца израде 

Главних пројеката за цео објекат за Инвеститора „Верано моторс“,д.о.о,Војводе Степе  бр.352, 

Београд, маја 2006.год. Пројекат је реализован. 

54. Израда Идејног пројекта за објекат-гаража и остава за алат, у Баћевцу, Беогадског батаљона 84,  

Инвеститор Терзић Милорад, јануара 2007.год. Пројекат је реализован. 

55. Израда пројектног задатака за дефинисање Програма израде Пројектне докуменатације за 

израду Идејног пројекта магистралног пута, дужине 450 км, у Судану. Елаборат предат на 35 

странича наручиоц Министарству саобраћаја Судана, фебруара, 2007.год. Наручилац одустао 

од пројекта.                                                                      
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56. Изарада пројекта за легализацију пословног објекта са 27. локала, БРГП=816,08м2, на 

Бежанијској коси, ул. Живојина Лукића вајара број 58 Е,  кат.парц. 814, КО Н. Београд, априла 

2007.год. Пројекат је реализован. 

57. Ирада Извештаја о мерењу стварно изведених површина на Пословно комерцијалном објекту 

По+Пр+2, укупне нето површине 3.058,81м2, на локацији Омладинских бригада бр.21 на Новом 

Београду, јула 2007.год. Пројекат је реализован. 

58. Израда пројеката за легализацију око 12. објекта на простору приградских општина града 

Београда, током 2007/2008.год, Пројекти изведеног стања, наручиоци предали за легализацију. 

59. Пројекат изведеног објекта за прибављање одобрења за изградњу објекта изграђеног без 

грађевинске дозволе, за инвеститоира: Рајић Илија, Јабланичка 47-Београд, локација: Ресник, 

к.п..30/194 КО Ресник, Породична кућа у улици Патријарха Павла бр.155д, Бгд., заведен под 

број: 08/2008 од 12.08.2008.год. Пројекат је реализован.  

60. Приказ стања и израда пројекта инвестиционог одржавања пословне згарде у Кнеза Михајла 

број 22, Београд, за Наручиоца „Резиме гроуп”д.о.о, Маршала Бирјузова бр. 54 Објекат под 

заштитом. Елаборат предат октобра 2008.год. Пројекат је реализован.. 

 

3.3.1 Ревизије и рецензије техничке и друге документације и технички пријеми војних  и  

других објеката и објеката поебне намене 

 

1. Учешће у раду стручних комисија као руководилац геомеханичке лабораторије, на изградњи  

 аутопута у Владичин Хан, као представник VII надзорне деонице, током 1960.год. 

2. Члан комисије за анализу собраћајница у кругу складишта муниције на територији свих кома 

нди армија, по наређењу Државног секретара за народну одбрану, у току 1969.год. 

3. Анализа могућности увођења палетних и контенеираних система у складиштима, као члан 

Војнограђевинске дирекције Београд, у току 1969. год. 

4. Председник комисије за пријем стамбених солитера у Бачкој Тополи, по решењу Команданта      

прве армијске области, у току 1969. год. 

5. Председник комисије за пријем стамбеног солитера у Смедереву, по решењу Комаданта прве 

армијске области, у току 1969. год. 

6. Председник комисије за пријем изведених радова на објекту Кухињско-трпезаријског блока у 

Зајечару, по решењу Комаданта прве армијске области, у току 1969. год. 

7. Председник комисије за технички пријем објеката, гаража и платформи у касарне „Чибуковац"        

Краљево, по решењу Комаданта прве армијске области, као члан Војнограђевинске дирекције 

Београд, у току 1969.год. 

8. Учешће у раду студијске групе за избор локације аеродрома на Жабљаку. Израда предпројекта 

и идејног решења по захтеву К-де 2. Корпуса ЈНА, августа 1973. год. 

9. Председник комисије за технички преглед радова на изградњи комплекса војног одмаралишта  

       „Купари" - Дубровник.  Склоп више објеката различитих специфичности, велике инвестицоне 

вредности, за потребе ВП 7934 Сплит, у току 1977.год. 

10. Председник комисије за технички преглед радова над изградњом објекта „Синхрони лифт“ у 

кругу МТРЗ „Сава Ковачевић" у Тивту, по захтеву управе Ратне морнарице, маја 1977.год. 

11. Председник комисије за пријем изведених радова на реконструкцији и модернизацији 

Аеродрома  Голубовци-Титоград, по захтеву команде РВ и ПВО,  јуна 1977.год. 

12. Председник комисије за технички преглед радова на изградњи објеката војне болнице Мељине      

Херцег Нови, захтев команде војног подручја Титоград, после земљотреса у ЦГ, јуна 1979.год. 

13. Председник комисије за технички преглед радова над изградњом објекта „Моло 1 и 3“ у кругу 

МТРЗ „Сава Ковачевић" у Тивту, по захтеву управе Ратне морнарице, маја 1980.год. 

  14.  Председник комијсе за технички пријем изведених објеката, круг фабрике пластичних екслози  

         ва на локацији „Полице“ код Иванграда. Технички прегелед извршен са учешћем грађевинских  

         републичких инспектора из Црне Горе. 

         Записник-Елабрат предат септембра 1981.год, на основу којег је издата употребна дозвола.   

  15.  Председник комијсе за технички пријем изведених објеката у кругу фабрике наменске произво  

         дње на локацији Општине Мојковац, са учешћем грађевинских репбуличких инспектора из   

         Црне Горе. Записник-Елабрат предат маја 1982.год.   

  16.  Председник комисијсе за технички пријем изведених радова метеоролошке станице на плани  

         ни Бјеласица, са инсталацијама водовода и канализацје, по захтеву кманде 2.корпуса . 

         Записник предат маја 1982.год, на основу којег је издата употребна дозвола.   
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  17.  Председник комисијсе за технички пријем изведених радова на изгрдањи караула: Попрат и  

         Језеро, по захтеву комнде 2.корпуса . 

         Записници предат јули-август 1983.год.   

18. Техничка контрола техничке документације главног пројекта секундарне мреже водовода за 

места: Мали Борак, Скобаљ и веза за Радљево, за ЈП РБ Колубара, Лазаревац, ДП.Колубара 

Тамнава, копови западно поље, Лазаревац, априла.2000.год.  

19. Техничка контрола техничке документације - главни пројекат адаптације заједничких просто 

рија у стан  у приземљу стамбене зграде у Булевару Арсеније Чарнојевића бр. 77, Н. Београд. 

Иинвеститор : Драшковић Ивица. Извештај предат априла 2000 год. 

20. Техничка контрола техничке документације; главни пројекат адаптације и претварања 

заједницких  просторија у стан у приземљу стамбене зграде, Цара Душана бр. 244, Земун, 

Београд,  по захтеву  власника Симала Фрањо, јуна 2000.год. 

21. Технички преглед на претварању таванског простора на III-ћем спрату стамбене зграде и 

припајању постојећем стану бр.12, у Млатушиној број 5, на Врачару, кп.790/1 и 2, КО Врачар, 

по Решењу Општине Врачар 354-773/2000-III од 7.9.2000.г , површине 58 м2, Елаборат предат 

септембра 2000.год. 

22.  Технички преглед породичне стамбене зграде П+1, улица Косовска бр.8.(сада Хазарска), Мали 

мокри луг, Инвеститор Илић Миодрага и Станица, по решењу Општине Звездара, укупне  

бруто површине 58. м2. Елаборат предат септембра 2003.год.  

23.  Техничка контрола техничке документације главног пројекта претварање равног крова у коси 

       на објекту Дома здравља, улица 23 Дивизије бр.22 у Жагубици, Наручилац: Jвановић Јован,из 

       Београда, септемба 2003.год. 

24.  Техничка контрола техничке документације главног пројекта кровне конструкције пословне  

       зграда ПП „Пионир" у Београду, ул. Северни Булевар бр. 3, за потребе ЈКП Београдски водовод 

и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд, октобра 2003.год. 

25.  Технички преглед стамбеног објекта П=88,11м2, који се припаја стану број 4, формирајући ду 

плекс П=179,11м2, у улици Косте Таушановић број 2, по Решењу Општине Звездара VI број  

351-10275/03 од 07.04.2004.год. 

26. Технички пријем стамбеног објекта у улици Зелено Брдо број 10, за Спалевић Вукмана, по 

Решењу СО Звездара IV број 351-350/04 од 10.06.2004.год. 

27.  Технички преглед стамбеног простора у Устаничкој бр. 175, по Решењу Оделења за стамбене  

       и грађевинско-комуналне послове VI број 351-604/04 од 15.09.2004.год. 

28.  Технички преглед стана 49,89м2 који је формиран реконструкцијом вешернице и санитарног  

       чвора у стамбеној згради, улица Устаничка бр. 175, заједнчке просторије–ходника, по Решењу 

       Општине Звездара VI бр.351-604/04 од 15.09.2004.г. Елаборат предат уз допис 04.10.2004.год. 

29.  Технички пријем стана површине 182,16м2 у Карнеџијевој број 7, за Козић Петра и Верицу, 

по Решењу СО Звездара бој 351-493/2006 од 3.05.2006.год. 

30.  Технички преглед објекта за комерцијалне делатности са становањем и подземном гаражом,          

       спратности По+Су+П+5+повПк, у улици Душана Поповића бр.7- Звездарта-Београд,  БРГП=          

       5.616,71  м2, од д чега 3.162,46 м2 надземни и 2.257,23м2 подземних етажа, Решење Секретари  

       јата за урбанизам и грађевинске послове-Сектор за грађевинске послове,Београд, IX-18 број 

351.3-101/2007 од 24.05.2007.год. Издато Решење о употребној дозволи. 

31.  Технички преглед спољње инфраструтуре  објекта за комерцијалне делатности са становањем 

и подземном гаражом, по Решењу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове-Сектор 

за грађевинске послове Београд, јуна 2007.год. за „Инвест импорт“ из Београда. 

32.  Технички пријем 1. КВ напојног кабла за прикључак на електричну мрежу, на кат.парц.  1013/2 

КО Обреновац, преко к.п.бр:1013/2;1030/21;1529/2;1592 и 1601, све КО Обреновац, по Решењу             

Оделења за урбанизам и комунално грађевинске послове Општинске  управе Градске општине             

Обреновац I-02 број 351-353/08 од 08.05.2008.г, јула 2007.год. 

33.  Техницки преглед двојне стамбене зграде,ул. Живка Давидовића и Лунета Миловановића, за 

КМГ Трудбеник-Београд, БРГП=2.164,30м2, по Решењу СО Звездара број 351-1686/2007 од 

17.10.2007.год. 

34. Технички преглед пословно услужног центра, на локацији 23, блок 41, спратаности  

По+П+Гал+1, БРГП=2.087,34 м2, на кат. пар. 2872/10 К.О. Нови Београд 1, по Решењу  Секре 

         таријата за урбанизам и грађевинске послове-Сектор за грађевинске послове, марта 2008.год. 
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35.  Технички пријем адаптације-реконструкције Робне куће „Посавина“– Обреновац, по Решењу  

Оделења за урбанизам и комунално грађевинске послове Општинске управе Градске  општи 

не Обреновац, јуна 2008.год. 

36.  Технички пријем стамбено пословног објекта у Нови Београд, укупне бруто површине  свих 

садржаја 1.969,16 м2, Инвеститор „А1-ИНВЕСТ“,д.о.о, из Инђије, улица Ластина бр. 9,  по 

Решењу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Сектор за грађевинске послове, 

јуна 2008.год.  

37. Технички пријем стамбено пословног објекта По+П+2+Пк+Т, бруто површине свих етажа 

3.039,75м2 на  кат.парц.1013/2 КО Обреновац, по Решењу Оделења за урбанизам и комунално 

грађевинске послове Општинске управе Градске општине Обреновац. 

       Елаборат предат на 129.страница, уз допис бр. 6-ЗКТП од 04.07.2008.год. 

38. Технички пријем стамбено пословног објекта, спратности По+П+3+Пк, бруто површине  

2.872,59м2, на кат.парц.343/1 КО Обреновац, по Решењу I-02 бр:351-910/08 од 11.11. 2008.год, 

СО Обреновац. Елаборат предат на 70. страница, уз допис бр.6/08 од 12.12.2008.год. 

39.  Технички пријем Стамбено пословног објекта,спратности По+Пр+2+Пк+Тав, бруто површине             

2.757,72м2, на кат.парц.1017/6 КО Обреновац, по Решењу Секретаријата за урбанизам и 

грађвинске послове града Београда, Сектор за грађевиснке послове IX-19 број  351.3-187/2009 

од 28.02.2009.год, Елаборат предат на 141.страницу,уз допис бр.02-2/ЗКТП од 15.02.2009. год. 

40. Технички пријем стамбеног објекта у улици Тодора Дукина број 29, Београд, спратности 

По+Пп+2+Пк, укупне БРГП свих етажа 979,72м2 (БРГП надзмених етажа=712,95м2,  БРГП 

подземних етажа=266,77м2, по Решењу Секретаријата за урбанисам и грађевинске послове 

Београд, IX-18 број 351.3-355/2008 од 17.02.2009.год. Елаборат на 70. страница предат уз допис 

бр 3/09-ЗКТП од 30.03.2009.год. 

41. Технички пријем стамбеног објекта у улици Тодора Дукина број 31, Београд, спратности               

По+Пп+2+Пк, укупне БРГП свих етажа 979,72м2 (БРГП надзмених етажа=712,95м2, БРГП             

подземних етажа=266,77м2, по Решењу Секретаријата за урбанисам и грађевинске послове 

Београд, IX-18 број 351.3-355/2008 од 17.02.2009.год. Елаборат на 70. страница предат уз допис 

бр 3/09-ЗКТП од 30.03.2009.год.   

42.  Технички пријем станбеног објекта  у улици НХ. Љубе Шерцера број 39, у Београду,спратнос 

ти По+Пр+1+Пк, бруто површине  296,оо м2, по Решењу Оделења за комуналне  и стамбене 

послове општине Вождовац број:351-221/09 од 13.05.2009.г,  Елаборат предат уз допис број 

11/09-ЗКТП од 25.05.2009.год. 

43. Извештај техничке контроле техничке документације главног пројекта поправке моста  на 

међународном путу, на главном објекту ХЕПС „Ђердап-2", мост на страни Републике Србије, 

Кусјак, Неготин, јуна 2009.год, 

44. Извештај технчке контроле техничке документације главног пројекта поправке моста на 

међународном путу, на главмном објекту ХЕПС „Ђердап-2", мост на Румунској страни,, 

Кусјак, Неготин, јуна 2009.год, 

45.  Технички преглед и пријем радова на постојећем објекту у ул. Банатска број 83, к.пар. 10033 

КО Земун, у Земуну, спратности П+1+Пс, бруто површине=1.022.98м2, за Инвеситора 

"Неимар В". а.д, из Београда, Кнегиње Зорке бр. 2, јула 2009.год.Затражен нови ТП. 

46.  Технички преглед и пријем радова на Пословном објекту, улица Банатска бр.83, к.парц.10033 

К.О. Земун, у Земуну, спратности П=1+Пс, бруто површине=1.022.98м2.Инвеститор „Неимар 

В". а.д, из Београда, Кнегиње Зорке бр.2. Легализација објекта, Секретаријат за урбанизам и 

грађевинске послове, Сектор за грађевинске послове, Оделење за изградњу грађевинских обј 

еката бруто површине преко 800,оо м2, издало је Решење о одобрењу под IX-17 број 351. 21-

120/2005 од 04.06.2009.год. Решење о употребној дозволи је издто под IX-17 број 351.30-10/ 

       2009 од 24.08.2009.год.    

47. Технички пријем 1/2 двојне стамбене зграде, спратности По+Пр+1+Т, бруто површине     

219,54м2, у улици Владимира Роловића број 91, по решењу градске општине Чукарица,  

Оделења за грађевинске и комуналне послове, број: III-02 број 46-731/65 од 9.2.2009.год.  

Елаборат предат уз допис број 6/02-КТП, на 71. страницу текста, од 14.02.2010.год.  

48.  Технички преглед радова и документације стамбено пословног објекта  у улици  Зрмањска број 

17-19, у Београду, спратности По+Су+П+5+Пк, на грађ.парц.формираној од кат.пар.0239/1 КО  

       Чукарица,укупне БРГП по ЈУС=3.005,61м2 надземно 1.947,38 м2, подземно 1.058,23м2,укупне 

БРГП по ГП =1.775,оо м2 по Решењу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, 
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Сектор за грађевинске послове. Елаборат на 120. страница предат уз допис бр  15-КТП од  

10.11.2010.год. Издато Решење о употребној дозволи. 

49.  Технички преглед изведених радова и документације  на адаптацији заједничких просторија   

       сушионице П=27,70м2 и перионице са припадајућом терасом, укупне повшине 54,64м2 на 

нивоу повученог шестог спрата стамбене зграде спратности П+5+Пс у Булевару Краља 

       Александра број 189, кат.парц.4243/6 КО Звездара, којим радовима од сушионице формиран 

      стан “Б”по структури једнособан=23,34м2,од перионице са терасом стан “А” површине 49,92 

      м2 по структури једнособан, а на основу Одобрења број 351-1-138/07 од 17.10.2008.год, и 

      потврде о почетку извођење радова бр.351-11788/2010 од 14.09.2010.год, од Оделења за грађ 

      евинске послове Градске општине Звездара. Инвеститор: Петровић Иван, ул. Булевар краља 

      Александра бр.189. Записник предат уз допис број 5/2011-ЗКТП од 28.фебруара 2011.год.     

50. Поновни технички пријем Стамбеног објекта, ул. Теодора Дукина бр.29, Београд, спратности 

      По+Пп+2+Пк, укупне БРГП свих етажа 979,72м2 (БРГП надзмених етажа 712,95м2, БРГП по   

      дземних етажа=266,77м2, по Решењу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Бео      

      град,  IX-19 број 351.3-18/2011 од 28.02.2011.год.Еаборат предат уз допис бр. 13/11-ЗКТП од  

      30.03.2011.Изадато Решење о употребној дозволи IX-19 број:351.3-18/2011 од 31.05.2011.год. 

  51. Поновни технички пријем Стамбеног објекта  у улици Тодора Дукина бр.31, Београд, спаратно  

      сти По+Пп+2+Пк, укупне БРГП свих етажа 979,72м2 (БРГП надзмених етажа712,95м2, БГПП  

      подземних етажа=266,77м2, по Решењу Секретаријата за урбанисам и грађевинске послове Бе   

      оград, IX-19 број 351.3-17/2011 од 28.02.2011.год.. лаборат на 70 страница предат уз допис број  

      14/11-ЗКТП од 30.03.2011.год..Изадато Решење о употребној дозволи под IX-19 број: 351.3. 

      17/2011. од 31.05.2011.год. 

  52. Технички преглед радова и докуменатације, по решењу Секретаријата за урбанизам и грађевин     

      ске послове града Београда-Сектор за грђевинснке послове,Оделење за управно-правне послове  

      IX-18 број: 351.3-22/2011 од 23.03.2011, за Стамбено-полсовни објекат спратности По+П+3+Пк 

      у Лазаревцу, који се састоји од три ламеле: 

        Л1 -бруто површине 1.606,55м2,  нето површине 1.389,48м2, 

        Л2 -бруто површине 1.757,54 м2, нето површине 1.494,66м2 и 

        Л3 -бруто површине 1.822,00 м2, нето површине 1.553,25 м2. 

        Укупне бруто површине све три лмеле 5.186,09м2, нето површине 4.436,39 м2. Комисија је пре       

        дала Записник о ТП на 13. старница 30. прилога, са негативним предлогом за издавање дозволе   

        за употребу, уз допис број: 18/11-ЗКТП од 30.05.2011.год.  

        По отклањању наведених недостатака, Инвеститор подноси нови захтев за Технички преглед.  

  53. Технички преглед радова и документације, праћење по фазама изградње Стамбено- Пословног 

        објекта, брито површине 1.672,45м2, локација Прешевска 16, Београд, по уговору за технички  

        преглед са Инвеститором „Графо реал естате“, д.о.о, улица Косте Јовановића бр 64, Београд, од       

        12.08.2010.год. Постоје парцијални запсници о извршеном техничком прегледу појединих фаза  

        радова. Технички преглед извршен октобра 2011.год. 

  54. Технички преглед радова,документације, праћење по фазама изградње Стамбеног објекта,спрат 

        ности По+П+2+Пк, кат.парцела 511/1, К.О. Обреновац, на локацији „Вртови“, ламеле: Е,Ф и Г,  

        укупне БРГП свих етажа по ЈУС=7.550,00 м2 (надземно=715,31м2,подземно=274,13м2),Уговор   

        за технички преглед, закључен са Инвеститором „Графитовртови“д.о.о, Патријарха Вамове бр.   

        32, Београд, 12.08.2010.год. Постоје парцијални запсници о извршеном техничком прегледу по 

        појединим фазама радова. Технички преглед извршен новембра 2011.год. 

  55. Технички пријем изведених радова и документације по Решењу  Секретаријата за урбанизам и         

        грађевинске послове града Београда-Сектор рађевинске послове, Оделење за управно - правне 

        послове за издавање Решења о грађевинској дозволи, одобрења за изградну и потврде о пријему 

        техничке документације и употребне дозволе,донио је Решење IX-19 бр.351.3-9/2012 од 25.06. 

        2012,год. Повратни технички преглед изведених радова на изградњи Стамбено-пословног објек  

        та са три ламеле Л1; Л2 и Л3, спратности  По+П+3 +Пк, на кат.парцели 887/1 К.О. Лазаревац  

        ЗКТП предат са негативним мишљењем, поново, за употребну дозволу прдат августа 2012.год.  

  56. Технички пријем изведених радова  на адаптацији-подели стана, стамбена зграда, улица Тодора     

        Дукина 29,на кат.пар.2155КО Вождовац, Решење Одлења за комунално -грађрвиске и стамбене  

        послове, општинског органа управе Вождовац број 351-742/2012 од 26.11.2012.год. 

        Записник КТП је предат уз допис број 17/12-ЗКТП од 17.12.2012.г.(7,страница+прилози). 

  57. Технички пријем, по трћи пут истог објекта, изведених радова -докуменатције Самбено-послов 

        ном објекту са труи ламеле:Л1;Л2 и Л3,спратности По+П+3+Пк, кат.пар.887/1 К.О.Лазаревац,  
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        Л1-бруто површине 1.606,55 м2,нето површине 1389,48 м2; Л2-бруто површине 1.757,54 м 2,а  

        нето површине 1.494,66 м2 и Л3 бруто површине 1.822,оо м2. Записник комисије за технички    

        преглед, поново, предат са негативним налазом комисине, уз допис 18/02 од 18.03.2013.год. 

  58. Поновни технички пријем изведених радова на реконструкцији и адаптацији-подели станова   

        зграда улици Тодора Дукина број 29, на кат. парц. 2155 К.О. Вождовац, Решење оделења за    

        комунално -грађевинске и стамбене послове, општинског органа управе Вождовац 358/2013 од     

        03.05.2013.год. Записник комисије предат уз допис бр. 2/05-ЗКТП од 27.маја 2013.год. 

  59. Технички преглед изведених радова на изградњи: дела трасе УМП-а на кат.парц.11593/1 КО  

        Чукарица (грађ. парцела Ц23), веза петље„Хиподром« и улице Пожешка са пратећом ифраструк  

        туром-фаза 4, изведених у свему на  основу Решења о локацијској дозволи Секретасријата за  

        урбанизам и грађевинске послове Сектор за јавне објекте од општег интереса велике инвестици       

        ције под IX -20 број 351.70-109/2011од 13.1.2012г, и Решења о грађевинској дозволи под IX-20  

        број 351.71-19/2012 од  17.07.2012.г,и то: Главни пројекат саобраћајнице-гађевински пројекат 

        књига 2; свеска 2.1; -Грађевиснки пројекат саобраћајнице-Пројекат коловозне конструкције,  

        свеска 2.2;- Грађевиснки пројекат саобраћајнице-Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, 

        св.2.3; -Главни пројекат геодетских радова, књига 9. Инвеститор радова: Дирекција за грађевин  

        нско земљиште и изградњу Београд, Његошева. На основу наведених Решења о локацијској и   

        грађевинској дозволи,члан комисје испред„Југоинспект“ад,Београд,Сектор техничке контроле  

        улица Чика Љубина. Записник комисије предат 01.06.2014. год. 

 60.  Технички преглед изведених радова  на изградњи: дела трасе УМП-а I фаза, на грађевинским  

        парцелама Ц22,ТП4, на делу Ц18, на делу Ц23 и делу Ц29-петља „Хиподром“-део трасе УМП-  

        од преласка преко железничке пруге до петље „Хиподром“-,веза УМП-а са Булеваром Војводе  

        Мишића, део Пожшке улице од петље „Хиподром“-до издвајања рампи којима sе остварује веза  

        са  Паштровићевом улицом, и рампе Пожешка-Паштровићева и Паштровићева-Пожешка са  

        припадајућом инфраструктуром, по Решењу IX-20 број 351.033-30/2014 од 14.02.2014.год.  

        Секретасријата за урбанизам и грађевинске послове-Сектор за јавне објекте од општег интереса  

        и велике инвестициије, поверио је тејнички преглед предузећу „Јуоинспект“ а. д, Београд, које  

        је  донело решење директора за комисију, чији је члан и проф.др лорад Терзић,дипл.грађ.инж.  

        Записник комисије предат 01.јуна 2014.год. 

 61.  Технички преглед изведених радова  на изградњи: Конструкција саобраћајница на делу трасе  

        УМП-а на грађевинској парцели Ц23, фаза I,б и  то: фзазе I, II и III на кат, парцелама број:10027/  

        /2,10026/2,10271/7,10271/6,10271/5,10609/8,10288/3,10289/3,10290/3,1091/2,10295/2,10296/2.10  

        632/4,10284/4, 10609/9,10284/6,10284/3,10284/8,10284/7,10609/10,10273/2,10270/2,делу 11593/7  

        К.О. Чукарица, веза петље „Хиподром“и улице Пожешка са пратећом инфрструктуром.Решење  

        IX-20 број 351.033-67/2014 од 22.05.2014,Секретасријата за урбанизам и  грађевинске послове- 

        Сектор за јавне објекте од општег интереса и велике инвестициије,олашћује„Jугоинспект ад   

        Беогад, које је донело решење директора, члана КТП  проф.др Милорад Терзић,дипл.грађ.инж.   

        Записник КТП предат Секретаријату јуна 2014.год. 

 62.  Технички преглед изведених радова на изградњи: Стамбено пословног објкат спратности С+П+ 

        Пк, на локацији Деспотовачка други део  број 19А, БРГП486,54м2, на кат. парц.бр.1825/21 К.О. 

        Вишњица, у Београду.Иинвеститор радова Банђур Ђоко, Београд, улица Љешка број 53.    

        Записник Комијсије за ТП на 14. страница текста +12 старница прилога, предат  Инвеститору   

        за потребе легализације изградње објекта,н дан 10.09.2015.год. Издато одобрењје за употебу.   

 

3.3.2 Студије и анализе 

 

 1.   Студија саобраћајница општине Коловрат. Студија је израђена преко Завода за унапређење ко 

       муналне делатности СР Србије, Београд 1969. год. 

 2.   Студија складишта погонског горива са танкванама у Остружници, израђена за потребе ИНА- 

       индустрије нафте Загреб и ЈНА, Студија обухвата 10. елабората. На основу студије урађени су  

       идејни и главни пројекти, током 1969. год. 

 3.   Студија израде урбанистичког плана туристичко-рекреативног комплекса Јабука. Студија разво  

       ја саобраћајног система комплекса (коаутор). Студија израђена преко Завода за унапређење ко  

       мумуналне делатности Србије, октобра 1969. год.  

 4.   Студија израде Просторног плана општина: Нови Пазар-Сјеница-Тутин, Програмске и простор  

       но-планске поставке перспективног развоја. Учешће у изради студије перспективе развоја саоб 

       раћаја и саобраћајне мреже, група од 11.аутора, Књига IV - мрежа и објекти  инфраструктуре.   
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       Аутор: анализа саобраћајног развоја општина. Студија урађена преко Завода за унапређење ко  

       муналне делатности СР Србије. Публиковано у више свезака, 1971.год. 

 5.   Студија складишта нафтних деривата. Ужичка Пожега, за потребе Савезне дирекције материја  

       лне резерве федерације. Студија обухвата 10. елабората, израђена је преко ИСКРА-пројектног  

       бироа, ул.Милана Ракића бб, из Београда, Студија завршена 1973.год. 

 6.   Студија планирања изградње Аутодрома у Титограду, урађена за потребе Команде 2-ог Корпуса  

       као посебан публикација на 70.страна и 30 графичких прилога. Студија је одобрена од ССНО-  

       Београд 1973.год. 

7.    Идејно решење вежбалишта за борбу у насељеном месту. 

       Тема урађена као писмени стручни рад за испит чина мајора Грађевинске службе, Студија на  

       50.+25.страна, одбрањена са оценом 10. (десет) јуна 1974. год. 

8.    Планирање изградње оперативних аеродрома у ратним условима на територији СФРЈ као и         

       одговарајуће припреме у миру. Студија за потребе ССНО - ГИНО - Инспекција за РВ и ПВО,   

       студија урађена 1974. год. 

9.    Студија поступка планирања,пројектовања и изградње аеродрома и подземних објеката,Делови 

       објављена у Глави II. у књизи „Изградња војних аеродррома”, издање Војно издавачки завод,   

       Београд, 1977.год. 

10.  Студија  грађење саобраћајних површина на аеродромима.Делови објављени, Глави VI, књига     

       „Изградња и одржавање војних аеродрома", издање Војно-издавачки завод, Београд, 1977. год. 

11.  Студија о  Основној механизацији за градњу аеродрома и подземних база.Делови објављени у  

       Глави V. у књизи „Изградња војних аеродрома", Војно-издавачки завод Београд, 1977. год. 

12.  Студија Одржавање и оправка површина на аеродромима и базама. Делови објављени у Глави  

       VI. у књизи „Изградња и одржавање војних аеродрома", Војно-издавачки завод, 1977.год. 

13.  Студија Планирање изградње оперативних аеродрома у ванредним условима као и одговарајуће  

       припреме у миру.Студија урађена за потребе ССНО-ГИНО–Инспекција за РВ и ПВО,1977.год. 

14.  Студија „Трансјугословенски ауто-пут Братство-јединство од Јесенице -Ђевђелија".Штампана         

       у часопису Грађевинске управе ССНО "Обавештења и коментари" бр. 47, децембра 1977.год. 

15.  Студија Општенародна одбрана као фактор развоја саобраћајног система у Југославији. Студија  

       објављена у часопису ГУ ССНО, „Обавештења и коментари" бр. 47, децембра 1977.год. 

16.  Студија Општенародна одбрана као фактор просторног и урбанистичког планирања са освртом  

       на саобраћајни систем и ваздушни саобраћај. Изводи Студија објављени у материјалима X. Кон  

       греса Савеза друштава за путеве и аеродроме Југославије, Аранђеловац,19-21.10.1978. год. 

17.  Студија избора локације-тактичко-технички захтеви за пројектовање саобраћајног објекта у   

       Ираку. Радна група формирана од Ирачког инвеститора, (члан радне групе за саобраћајнице),  

       април 1979. год. Наручилац одустао од захтева. 

18.  Анализа локације за будућу фабрику пластичних експлозива на локацији Полице код Иванграда, 

       по захтеву УНИС-а из Сарајева, уз саглласност ГИНО, током 1980.-1981.год.  

19.  Будућност развоја ваздухоплова и аеродрома у функцији енергетске кризе. Саветовање о програ  

       мирању, пројектоивамњу, изградњи, одржавању и експлоатацији  аеродрома, Београд, 1981.год. 

20.  Анализа локације за будућу фабрику наменске производње на локацији Мојковац, уз сагласност  

       Главне инспекције нароодне одбране (ГИНО), током 1981-1982.год.  

21.  Учешће у раду студијске групе за избор варијанте Аеродрома у Улцињу, по захтеву председника  

       Општине Улцињ, септембра 1982.год. 

22.  Просторни  план СР Црне Горе - Стручни рецензент Просторног плана, са аспекта усклађености  

       потребама одбране, 1985.год. 

23.  Достигнућа у развоју аеродромске мреже СР Србије и реалне границе перспективног развоја.       

       Аализа урађена као интерни материјал, за потребе ГИНО, 1985.год. 

24.  Члан координационог тела за вођење и усмеравање политике реализације задатка: „Анализа   

       стања саобраћајних површина аеродрома А, Б и Ц категорије у експлоатацији у циљу стандарди  

       зације техничке регулативе", формираног Решењем НГШ ОС СФРЈ, 1986. год. 

25.  Студија могућности дијагностике у побољшању квалитета грађења подземних објеаката у Бео  

       граду. Саветовање о рационализацији изградње подземних објеката у организацији Савеза архи  

       итеката Југославије, Београд 1986.год.  

26.  Објашњење за примену техничких упутстава о изградњи станова за потребе ЈНА (рецензент).     

       Материјал штампан као књига од 352. стране, издање ССНО-ГУ, 1988.год. 

27.  Место и улога интелектуалног потенцијала инжињеринг организације на реализацији инвестици 

       оне изградње за пројекте посебне намене ( подземне базе веће и сложеније технологије, и  др. )  
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       Студија урађена по захтеву „СМЕЛТ“ из Љубљане, Титова 184, током 1989.год. 

28.  Анализа проблематике инвестиционог одржавања објеката уређења територије и акваторије и  

       објеката спцијалне анмене.Штамапано у материјалу за саветовање о Инвестиционом оджавању  

       објеката УТ и специјалне намене. Покровтељство: Начелник ГШ, Београд, априла 1990. год.   

29.  Анализа Предлога критеријума за планирање склоништа у СФРЈ, за потребе Сектора за одбран  

       бене припреме цивилних структура друштва, ССНО, бр. 260-3 од 30.04.1990. год. 

30.  Учешће у припреми и формулисању Одлуке о утврђивању великих техницких система од инере  

       са за одбрану земље у „Сл.л.СРЈ" бр.54/1994.год. и Одлуке о врстама инвестиционих објеката и  

       просторних урбанистицких планова значајних за одбрану земље „Сл. лист СРЈ", бр. 39/1995.год. 

31.  Анализа утврђивања укупног бројног стања војностамбеног фонда (станова, гаража и пословног   

       простора),са утврђивањем тачног стања  изграђеног фонда по гарнизонима и армијама, у СРЈ-  

       на територији Република: Србије и Црне Горе, по задатку НГШ ВЈ, током 1995.год. 

32.  Анализа планирања и уређења простора СФРЈ за потребе одбране земље.На основу анализе, ура 

       ђен Правилник о планирању и уређењу простора за потребе одбране земље,објављен у Сл.војни        

       лист број 21/1996. Правилник је основни документ за просторни размештај садржаја одбране. 

33.  Анализа услова и могућности за планирање изгардње склоништа, на основу које је донето Реше         

       ње о доношењу техничких прописа за склоништа и друге заштитне објекта, Сл. војни лист број  

       13/1998.год. 

34.  Анализа стања и предлог активности за оспособљавање аеродрома: Батајница и  Краљево, за  

       укључивање у цивилни саобраћај, за потребе Савезног минстарства саобраћаја и веза, по међу  

       народним прописима ИКАО, априла 1998.год. 

35.  Студија Усклађивање развојних планова инфраструктуре у просторним и урбанистичким пла  

       новима  развоја са потребама одбране земље. Извод из Студије објављени у материјалу за  II. 

       Конгрес о саобраћају, одржаном у Београду од 17-18.12. 1999. год. 

36.  Студија оправданости изгрдање 16. апартмана на локацији „YЕС МY ВИЛАГЕ“ на Златибору,  

       за “Демеx”д.о.о, из Београда,. По усвојеној Сдудији, урађени су гавни пројекти и изведени сви 

       радови, током 2001.год. 

37.  Студија задовољења утицајних параметара за пројектовање,изградњу и одржавање, једне велике  

       Ваздухопловне базе на простору Украине, за потребе потенцијалног страног  нвеститора и Ком  

       паније „Браћа Карић”, из Београда, октобра 2009.год. 

 

3.4.1. Руковођење изградњом објеката и стручни надзор  

 

1.   Нормирац при Главном штабу Омладинских радних бригада на изградњи аутопута Параћин –  

      Ниш у месту Дражевац, за деоницу Житковац (Алексинац)-Ниш-Белотинац, у току 1959. год. 

2.   Лаборант у теренској  геомеханичке лабораторији у Дражевцу, на изградњи аутопута Параћин-         

      Ниш, као члан Института за испитивање материјала Србије, у току 1959. год. 

3.   Руководилац на раду са пенетрометром холандске производње на испитивању носивости терна     

      на Новом Београду за блоковску стамбену изградњу, члан Института за испитивање материјала  

      Србије у току октобар-децмбар, 1959. год. 

4.   Шеф теренске геомеханичке лабораторије при VII надзорној деоници аутопута Ниш-Врање у    

      Владичином Хану, члан Института за испитивање материјала Србије.(Рад на теренским опитима 

      лабораторији: проктор опит, солитест боце, метода песка,опити кружном плочом,анализа грану  

      лометријског састава шљунка из мајдана, и др.), у току 1960. год. 

5.   Вођење стручног надзора инвеститора на изградњи саобраћајница у блоку 21 на Новом Београду,  

      члан Дирекције за изградњу станова за потребе ДСНО, у току 1965.год 

6.   Технички руководилац на изградњи саобрааћјница са инжењериском јединицом ЈНА од Мекушја  

      (касарна)  према Карловцу, у току 1966. год. 

7.   Технички руководилац на изградњи највећег тунела на прузи Београд-Бар, на Златибору,као члан 

      ГП „Планум“ из Земуна, у току 1966. год.  

8.   Технички рукводилац појединих фаза изградње ваздухопловне базе у Бихаћу, инвстиционе вед  

      ности око десет милијарди долара, члан ГП „Планум" Земун, у току 1967. год. 

9.   Технички директор на изградњи подземне ваздухопловне базе Приштина, члан ГП “Планум"  

      Земун,инвестиционе вредности око две милијарде долара, у току 1967. год. 

10. Надзорни орган на изградњи велике кухиње са трпезаријом у кругу касарне „Алекса Дундић"         

      Земун, као члан Војнограђевинске дирекције Београд. Капацитет припреме и издаваља хране   

      око 1.000 оброка за кориснике, у току 1968. год. 



 

19 
 

11. Главни надзорни орган на изградњи централне гарнизоне перионице у кругу касарне „Алекса         

      Дундић"- Земун, као члан Војнограђевинске дирекције Београд у току 1968. год. 

12. Главни надзорни орган на изградњи централне гарнизоне пекаре за гарнизон Београд, у кругу  

      касарне „Алекса Дундић"- Земун, члан Војнограђевинске дирекције Београд у току 1968-69. год. 

13. Главни надзорни орган на адаптацији и реконструкцији објекта „Мален" за потребе ВК, као члан        

      Војнограђевинске дирекције Београд, 1969. год. 

14. Главни надзорни орган на адаптацији и реконстркцији објеката „Чигота" за потребе ВК, као  члан  

      Војнограђевинске дирекције Београд 1969. год. 

15. Главни надзорни орган на доградњи објекта „Наочаре" за потребе Управе веза, Вонограђевинска  

      дирекција Београд, 1969. год. 

16. Главни надзорни орган на доградњи објекта „Космај" за потребе Управе веза, Војнограђевинска       

      дирекција Београд, 1969. год. 

17. Главни надзорни орган на изградњи улица у касарни „Алекса  Дундић"- Земун. Извођач радова: 

      Мешовита режијска комисија Војне поште 5055 Београд,  у току 1969. год. 

18. Руковођење на изради пројектне документације и надзора на стамбеном објекту уЛисовиће, опш  

      тина Барајево, за инвеститора Петровић Милета, из Париза, током 1996-1998.год. 

19. Руковођење на изради гланих пројеката и надзора на изградњи седам викенд објеката у насељу 

      Равни Гај, код Барајева, за седам инвеститора,(експропријисане) током 1971-1973. год. 

20. Руковођење на изради гланих пројеката и надзора на изградњи седам викенд објеката у Баћевац, 

      општина Барајево, за седам инвеститора, улица Беогрдских батаљна, током 1973-1975. год. 

21. Вођење послова на изгрдњи Пословног објекта „Атлас банке“ у Подгорици, улица Станка Драго 

      јевића, по систему „управљање пројектом“, за инвеститора „Фин-инвест“ из Подгорице, уз сагл 

      асност председника ПО „Атлас банке“,током 1989.год.    

22. Адаптација и реконструкција зграде „Атлас Банке“ у улици Емилијана Јосиповића 4, у Београду.  

      Израда Главних пројеката и надзор над радовима реконструкције, током марта 2000.год. 

23. Вођење рализације Пословног објекта у улици Вишњичка 8. у Београду, са стручним надзором,  

      по уговору са „Југодрво“ из Београда, улица Васе Чарапића број 2-4, током 2005.год. 

 

3.4.2 Руковођење радом установа, предузећа и изградњом објеката 

 

1.   Руководилац теренском геомеханиичком лабораторијом на изградњи ауто-пута у Владичином   

      Хану, грађевиски техничар, члан Института за испитивање материјала Србије, током 1959.год.  

2.   Технички руководилац на изградњи најдужег тунела на прузи Београд-Бар, на Златибору као        

      члан ГП „Планум“ из Земуна, 1966.год. 

3.   Технички руководилац појединх фаза иградње на ваздухопловној бази у Бихаћу, као члан ГП  

      „Планума“ из Земуна, током 1966.год. 

4.   Технички директор на изградњи ваздухопловне базе у Приштни, као члан ГП „Планум“ Земун,  

      током 1967.год. 

5.   Руководилац пројектног бироа-отсека за наставне објекте и нискогадњу, Војнограђевинске дирек  

      ције (ВГД), Прве армије, током 1968.год. 

6.   Руководилац  интеграле групе за  инвестициону изградњу, Војнограђевинске  дирекције (ВГД),     

      Прве армије, током 1968. до 1971.год. 

7.   Војограђевиснки инспектор, (ВГИ-ГИНО,Главна испекција народне одбранне): 

     -у току1974-1984.год. 

     -помоћник начелника ВГИ-ГИНО, у току 1984-1986.год. 

     -начелник свих техичких инспекција, организованих у ВГИ-ГИНО, у току 1986-1989.год. 

8.   Начелник Дирекције за уређење територије (ДУТ ССНО) са седам (7) војнодоходовних установа  

      лоцираних у: Загребу, Сплиту,Кумбору, Хаџићима, Краљеву, Белом Потоку, Бежанији- Београду 

      за радове у земљи и иностранству, у току 1989-1992.год.    

9.   Начелник Оделења за одбранбене припреме, уједно и заменик начелника за цивилну одбрану Са  

      везног министарства одбране(СМО), у току 1992-1993.год. 

10. Саветник савезног министра одбране, за послове цивилне одбарне, у току 1993-1995.год. 

11. Помоћник начелника Генералштаба за стамбено обезбеђење,уједно начелник Сектра за стамбено  

      обезбеђење, у току 1995-1996.год. 

12. Помоћник савезног минстра одбране за грађевинско-урбанистичку делатност,(СГУД) уједно и  

      начелник Сектора за грађевинско-урбанистичку делатност, у току 1996-2000.год. 

13. Руководилац експертскг тима на изградњи Аеродрома“Буфарик“Алжир, по задатку Владе СФРЈ, 
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      у циљу утврђивања пресека стања на локацији, по свим ресурсима. Извођачи радова: „СЦТ“ из  

      Љубљане и „Хидроелектра“ из Загреба, (30.дана), током 1988.год.   

14. Повремени представник Савезног минстарства одбране и Војске Југославије, у радним  телима  

      Владе СРЈ,(око пет година),у току од 1993.до 1998.год.  

15. Председник комисије за спровођење привремених мера у ГП „Дом“, из Београд, по Решењу  

      Привередног суда у Београду од 1.12.2000.год, закључно са мартом 2001.год. 

16. Привремени орган пословања и заступања у ГП „7. јули“,из Беогрда по Решењу Привередног 

      суда у Београду од 17.01.2000.год, закључно са јуном 2001.год. 

17. Одлуком Владе-Минстраства за грађевинарства изабран за члана Управног одбора у предузеће 

      КМГ“Трудбеник“ из Беогрда,од 2003.год. до 2005.год. 

         

3.5.1. Управни надзор и инспекција 

 

1.   Контрола свих учесника инвестиционе изградње на око 50.објеката „Ћојлија“на аеродрома у  

      Петровац, код Скопља, по плану Војно грађевинске инспекције (ВГИ), у току 1978. год. 

2.   Контрола свих учесника (од програмирања до грађења) над изградњом објеката на аеродрому  

      Рајловац код Сарајева, по плану Војно грађевинске инспекције (ВГИ), у току 1979. год. 

3.   Контрола свих учесника на реконструкцији аеродрома Плесо код Загреба, по плану Војно грађе  

      винске инспекције (ВГИ), у току 1979. год. 

4.   Контрола свих учесника изградње на аеродрому Дубрава код Тузле, по плану Војо грађевинске  

      инспекције (ВГИ), у току 1979. год. 

5.   Контрола свих учесника инвестиционе изградње над изградњом објеката на Аеродрому Бања   

      Лука, у току 1979. год.. 

6.   Контрола свих учесника инвестиционе изградње над изградњом објеката на Аеродрому Ковин, 

      Панчево, по плану Војно грађевинске инспекције (ВГИ), у току 1979.год. 

7.   Контрола свих учесника инвестиционе изградње над изградњом објеката Аеродрома Батајница,  

      свих технолошких садржаја, по плану Војно грађевинске инспекције (ВГИ),у току 1980.год. 

8.   Контрола свих учесника инвестиционе изградње над изградњом објеката на Аеродрому Сомбор,  

      по плану Војно грађевинске инспекције (ВГИ), у току 1980.год. 

9.   Контрола свих учесника инвестиционе изградње од програмирања и пројектовања до грађења и  

      одржавања на аеродрому Ортијеш код Мостара, са реконструкцијом подземног дела објекта са 

      свим инсталацијама и опремом,по плану Војно грађевинске инспекције (ВГИ), у току 1980.год.  

10. Контрола свих учесника инвестиционе изградње над изградњом објеката Аеродромс Лађевци  

      код Краљева, по плану Војно грађевинске инспекције (ВГИ), више година,од 1978 до 1981.год. 

11. Контрола свих учесника инвестиционе изградње над изградњом објеката Аеродрома Сјеница по  

      по плану Војно грађевинске инспекције (ВГИ), више година, од 1978.год 1981. год. 

12. Учешће на избору локације за Аеродрома на Романији.,„Алтипорт” по посебном задатку Главне  

      Главне инспекције народне одбране (ГИНО), за Олимпијске игре у Сарајево, марта 1983.год.   

13. Контрола свих учесника инвестичционе изградње над изградњом свих објеката на аеродромској  

      бази- Бихаћ. (Писта, подземни део великих попречних површина, са шахтовима, инсталацијама,  

      уређајима и опремом).Спада међу највеће инвестиције у СФРЈ,свих времена.Инспекција вршена  

      вше пута, у току 1980. до 1988.год. 

14. Контрола свих учесника инвестиционе изградње на Грађевинском обезбеђењу, од програмирар  

      ања, пројектовања, грађења и одржавања на преко 50% свих задатака К-де РВ и ПВО, на целом   

      простору СФРЈ, са посебним тежиштем на реконструкцији и инвстиционом одржавау свих аер  

      одрома и изградњи подземним објеката већих попречних профилима, са  сложеним системима  

      инсталација, уређаја и опреме, посебне технолошке намене и значаја. 

      Реализација изградње објеката спада међу најсложеније инжењерске подухвате.  

      Као војнограђевински инспектор, контрола и инспекција је вршена у току 1974. до 1988.год. 

15. Контрола свих учесника инвестиционе изградње на задацима Грађевинског обезбеђења одбране  

      на целој територији СФРЈ, као војнограђевински инспектор и начелник ВГИ, и то: 

      -свих објеката из надлежности команди армија, 

      -свих објеката из надлежности установа које послују као војно доходовне установе,  

      -свих објеката уређења територије и акваторије, 

      -свих објеката материјалних резерви федерације (ускладиштење нафте у надземним и подзем  

       ним резервоарима, укључујући и зградњу подземних простора, тзв. „аква систем"), 

      -свих објеката посебне поверљивости и технолошке сложености. 
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      -свих стамбених објеката за потребе ЈНА,око 35.000,оо станова на простору СФРЈ,  

16. Као војнограђевински инспектор и начелник Војнограђевинске инспекције, у периоду од марта  

      1974.год, до септембра 1988.год, извршио је инспекцју и контролу рада свих учесника инвести  

      ционе изградње на простору СФРЈ, свих носиоца политике реализације инвестиционе изградње,  

      од свих војних структура,преко објеката од значаја за одбрану,чији носиоци су биле политичке,   

      привредне структуре,(наведене под тач.15.).За наведени период изврена је инепкција и контрола 

      са инспекцијским записницима на око 10.000 (десет хиљада) објеката  и око 35.000. станова, за   

      потребе структура одбране и привреде земље.   

17. Кроз инспекцијску контролу рада на ускалђености развоних и урбанистичких планова друштва  

      са потребама одбране, контроле рада свих учесника инвестиционе изградње, за објекте најсложе   

      нијих техничко-технолошких садржаја и посебне поверљивости, великом броју стручне помоћи  

      кроз арбитражу, по позиву инвеститра и извођача радова, изнете стручне ставове, сви учесници  

      инвестиционе изградне су прихватали, чиме су избегнути дуготрајни и скупи судски спорои, са  

      уштедама у буџету одбране и друштва, процењених на више стотина миллиона УСА долара.  

      Посебан допринос је дат у тумачењу целокупне опште и техничке регулативе којом је прописана 

      област Грађевинског обезбеђења одбране и привреде, у целини.  

 

3.5.2 Нацрти опште регулативе и правилници  

 

1.   Правилник о организацији и раду Војнограђевинске инспекције ССНО,“Сл.војни лист“ 12/75 и  

      16/75.(Обухвата прописани поступак контроле свих учсника инвестиционе изградње на Грађе-     

      вискм  обезбеђењу, на  областима: просторног и урбанистичког палнирања  за потребе одбарне,  

      војне изградње, стамбене изградње, објеката уређења територије и акваторије, материјалних ре      

      зерви федерације,заштите на раду и заштите од пожара,електро-енергетске инспекције,објеката     

      посебне намнеи, и др.), (аутор правилника).  

2.   Правилник о изградњи војних објеката и других објеката од значаја за одбрану земље,“Сл.војни  

      лист“ број 20/76,(аутор правилника) 

3.   Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и грађење тунела на путевима 

      (предлог нацрта), (рад за потребе Друштва за цесте СР Хрватске), март 1980. год. 

4.   Правилник о катастру јавних путева и објеката (нацрт), издање Савеза друштава за путеве (СДПЈ) 

      рецензент и глани и одговорни уредник публикације број 31 од јуна 1983. год.  

5.   Учешће у раду радне групе на изради Правилника о техничким нормативима за склоништа,        

      објављен у „Сл. листу СФРЈ" број 55/83. 

6.   Руковођење изрдаом нацрта Закона о одбрани,припремљен са коаутором Г.Милетићем, правник,  

      М.Терзић је одређен од Владе СРЈ за стручну помоћ при разматрању истог у Савезој Скупштини  

      1993.год. Закон је усвојен и објављен у „Сл. лист СРЈ“ број 43/94.   

7.   Правилник о начину коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда које користи Савез   

      но министарство одбране и Војска Југославије, Сл.војни лист број 21/95.(рецензент) 

8.   Правилник о планирању и уређењу простора за потребе одбране земље, објављен у „Сл. војни   

      лист“ број 21/96.(аутор правилника). 

9.   Закон о стандардизацији (аутор чланова који се односе на стандарде одбране) објављен  у „Сл.     

      листу СРЈ“ број 30/96.  

10. Правилник о изградњи објекта за потребе одбране земље, „Сл.војни лист“ број 5/98. (стручни  

      рецезент правилника), 

11. Решење о доношењу техничких прописа за склоништа и друге заштитне објекта, „Сл. војни  

      лист“ број 13/98.(аутор решења). 

12. Правилник о техничкој контроли у области одбране, „Сл. војни лист“ број 17/98.(радна група) 

 

3.5.3 Техничка упутства и стручне одлуке 

 

1.   Техничко упутство за пројектовање војних путева и улица (аутор). Књига штампана у 800.приме     

      рака у Збирци прописа за грађевинско обезбеђење, књига III, издање ГУ ССНО инт.број 85-1 од  

      21.01.1972. год. 

2.   Техничко упутство за одржавање војних путева и улица (аутор). Књига штампана у 800 примера  

      ка у Збирци прописа за грађевинско обезбеђење, издање Грађевиска упрва ГУ ССНО, 1972. год. 

3.   Техничко упутство за изградњу и прибављање станова за потребе ЈНА (коаутор). Књига штампа   

      на у Зборци прописа за Грађевинско обезбеђење ГУ ССНО, инт.број 84-1 од 01.02.1972. год.  
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4.   Техничко упутство за израду и издавање Збирке прописа (коаутор). Материјал штампан у Збирци  

      прописа за Грађевинско обезбеђење ГУ ССНО, инт.број 239-1 од 11.02.1972. год. 

5.   Упутство за изградњу надземних склоништа и складишних објеката, смештај муниције и минско    

      експлозивних средстава ( аутор и коаутор). Књига штампана у 800 примерака у Збирци прописа  

      за грађевинско обезбеђење, књига II, издање ГУ ССНО, инт.број 852 од 28.07.1972. год. 

6.   Техничко упутство за израду и опремање инвестиционо техничке документације за објекте путо  

      градње. Књига штампана у 800 примерака у Збирци прописа за грађевинско обезбеђење, ( издање   

      ГУ ССНО), инт.број 1705-1 од 01.02.1974. год. (аутор сепарата за путоградњу). 

7.   Техничко упутство за израду и опремање инвестиционо-техничке документације за објекте      

      високоградње (коаутор).  Материјал штампан у Зборци прописа за Грађевинско обезбеђење ( ГУ  

      ССНО), 1974.год. 

8.   Предлог за израду техничког упутства о садржају и опремању пројектне документације у ниско    

      градњи. Објављено у Зборнику за IX Конгрес ЈДП, Порторож 23-25.10.1975. год. 

9.   Контрола и одржавање тунела и галерија на путевима, рецензент и уредник, Збирка упутстава за      

      одржавање путева. Нацрт упутства, број 26 од 12.04.1980. год. 

10. Приручник за техничку регулативу инспекције парних котлова у ОС СФРЈ, који садржи четири    

      правилника и три упутстава, са списком Југословенских стандарда, штампан у 800.примерака,  

      са Саветовања инспекора термотехничких и термоенергетских инсталација, котловских построје  

      ња и стабилних судова под притиском. Аутор и редактор Проф.др Мартин Богнер,дип.инж.маш. 

      Рецезенти: пук.др Милорад Терзић,дипл.инж.грађ. и Мр Слободан Живи,дипл.инж.маш. 

      Приручник заведен у ССНО-ВГИ под број 116-1/89 од 28.04.1989.год. 

11. Упутство за пројектовање саобраћајних чворова у нивоу и ван нивоа укрштања (нацрт), издање  

      Савеза друштава за путеве Југославије(СДПЈ), брoj 27.од 1980.год.(главни и одговорни  уредник) 

12. Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за     

      одбрану земље, „Сл. лист СРЈ", брoj 39/95 (аутор и коаутор), 

13. Одлука о одређивању великих техничких система од интереса за одбрану земље (коаутор и  

      рецензент за поједина поглавља) „Сл.лист СРЈ“ брoj 54/94;58/94;65/94 и 10/97. 

14. Упутство о садржају и контроли документације за изградњу објеката за потребе одбране земље,  

      „Сл.војни лист“ број 17/98.(рецензент упутства). 

 

3.5.4 Остале публикације које нису наведене у списку радова 

 

1.   Планирање, пресвлаке, минимални трошкови за обнову и истраживање горњег строја. Аутора     

      Лоуис Бергер, Превод са словеначког М. Терзић за потребе Пројектног бироа "Центропројект"  

      Београд 1971. год. (спољна сарадња). 

2.   Модел природних величина за одређивање притиска земљишта, Р.дел гаудио-п.гианнатасио-ф.      

      руссо, XVII национални скуп градитеља, Венеција, 03.07. јун 1974. год. Превод М. Терзић. 

3.   XV међународни конгрес за путеве - генерални извештаји, рецензент и уредник, Мексико 11- 

      08.10.1975. год. Публикација има 343 стране издање СДПЈ, октобра 1975. год. 

4.   VIII Светски конгрес за путеве, међународне путне федерације ИРФ, генерални извештаји, Токио   

      октобра 1977. год, рецензент и главни и одговорни уредник. Публикација има 309.страна,издање  

      СДПЈ, октобра 1977. год. 

5.   Материјал са XVI Светског конгреса за путеве АИПЦР, одржаног у Бечу од 17-21.09.1979. год.,  

      издање СДПЈ, као публикација број 28 на 75 стр. Члан редакциje, главни и одговорни  уредник. 

6.   Једно остварење ван уобичајених оквира. Нови међународни аеродром у Џеди, преводилац М.  

      Терзић, Ита Булл, број 32, септембар 1981. год. 

7.   Приказ Саветовања на тему: Актуелни проблеми планирања, пројектовања, грађења и одржава        

      ња путева, улица и аеродрома, у организацији СГИТ Србије и Друштва за путеве Србије.  

      одржаном у Аранђеловац 18-19.04.1985. год. Часопис „Пут и саобраћај" број 5-6 од 1986. год. 

8.    Каталог опште и техничке регулативе за грађевинско обезбеђење –уредник (књига од 230 страна)  

      Издато од ССНО - Војнограђевинска инспекција, априла 1988. год, (аутор). 

9.   Каталог општих и техничких прописа и стандарда у грађвинско-урбанистичкој делатности. Издат  

      од Савезног Министарства одбране, Сектор за урбанистичко-грађевинску делатност,припремио  

      М. Терзић, са пет сарадника-коаутора Штампан у Београду, јуна 1998.год. (аутор).   

10. Одлука о утврђивању великих техницких система  од интереса за одбрану земље, објављена у    

      „Сл.лист.СРЈ" број 54/1994.год.(припремио М.Терзић). 

11. Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистицких планова значајних за  
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      одбрану  земље, објављена у „Сл. лист СРЈ", бр. 39/1995.год. (припремио М.Терзић). 

12. Збирка прописа из Грађевинарства, издање “Комплеx енгинееринг”,д.о.о, Београд, интегралним 

      текстом Закона о планирању и изградњи и 18. Правилнбика, најчешће коришћених у области  

      грађевинарства, издање септембра 2004.год. (аутор). 

13. Каталог опште и техничке регулативе са тежиштем на Грађевинарство, издање “Комплеx енгиее  

      ринг”,д.о.о, са пописом свих прописа издатих у Републици Србији од 1945-закључно са 2007.год  

      са интегралним текстом Закона о планирању и изградњи. (аутор).  

14. Технологија бетона, приручник издат од „Комплеx енгинееринг”д.o.o, Београд, на 240.страница 

      за коришћење свих учесника изградње на пројектовању, изградни и одржавању објеката, издат 

      2009.год. (аутор), 

 

3.5.5 Судска вештачења 

 

1.  Вештачење по захтевима надлежних судова по разним технолошким садржајима, сложености и 

     инвестиционе вредности, као и по захтевима привредних субјекта, органа локалне управе, града  

     и Владе, као и појединаца, у преко 300. предмета. Извршене су анализе, процене и вештачења за  

     привредне структуре, у периоду 1970-1990.год. 

2.  Вештачење преко 50. објеката различитих технолошких намена, сложености и поверљивости, по  

     захтевима Војног тужилаштва и других органа. (војни судови), период, 1970-1990.год.    

3.  Вештачење објекта  програма „Врело-1980”,преко 2.милиона долра.Спор између ГП„Темпо” и  

     К-да Војно поморске области, по Одлуци ССНО и Војно привредне арбитраже, на око 50.објеката 

     Елаборат предат јуна 1980.год. 

4.  Вештачење после експлозије у фабрици „Прва искра"-Барич,  захтев Војног тужилаштва, Објекат   

     са грудобранима, инсталацијама и опремом, веће инвстиционе вредности, маја, 1982.год. 

5.  Вештачење стамбених објеката у Блоку 24. у Нови  Београд, по спору између ГП „Рад”Београд и  

     Инвеститора Војнограђевиснка дирекција (ВГД) Београд ,на локацији око 300.станова, по одлуци  

     ССНО, током јула 1984.год. 

6.  Вештачење комплекса „Фрушка гора", по спору између ГП „Планум ” и Воно грађевинске дирек   

     ције (ВГД) Београд. Објекат је специфичне сложености, подземних  и надземних садржаја, по  

     одлуци ССНО, током 1985.год. 

7.  Вештачење непокретности у фабрици „Самоковлија"-Македонски Брод", за Војнопривредни сек 

     тор, локација има око30.објката, по одлуци ССНО, инвстиционе вредности око 6. милона долара, 

     током 1986.год. 

8.  Вештачење непокретности аеродрома  Буфарик,у Алжиру, инвестиција око 350.милиона долара. 

     Спор између СЦТ-Љубљана и Хидроелекре-Загреб, преко 42 милона УСА $, по захтеву СИВ и 

     ССНО, (председник комисије за утврђивање пресека стања). Боравак  око 30 дана у Алжиру, 

     Елаборат -анализа стања предата током јула 1988.год. 

9.  Вештачење по налогу Трговиског суда –Београд, Предмет Ки. 637/2001, од априла 2002.год,   

     Задатак:Анализа технолошког поступка изградње објеката на локцији „Кванташ" у Београду, са 

     израдом анализе Окончане ситуације. Укупна површина под објектима износи 7.249,95 м2,  

     Вредност изведених радова износи 131.865.785,33 дин.(око 10.милиона долара),августа 2001.год. 

10.Супервештачење тачности и законитости спроведеног поступка коначног обрачуна, по налогу 

     Трговински суд-Београд, предмет П2 бр.2802/2000, јуна 2002.год. 

11.Вештачење по предмету XXIII П.бр.1988/02 , Трговински суд-Београд, спор "Рај Банка- Титан",  

      вреност око 6. милона долара, децембра 2002.год. 

12. Вештачење, (допунско вештечење), по предмету XXIII П.бр.1988/02, Трговински суд  Београд  

      спор „ Рај Банка-Титан".Основни Извештај предат на 15.старницва,02.12.2002.год,  Допунски   

      Извештај предат на 4 старнице, 30.01.2003.год. 

13. Анализа тачности и законитости обрачуна међусобних обавеза између Предузећа “Велеградња” 

      Београд и Предузећа „Југово" из Смедерава, Привредни суд, предмет XXXIII П.бр. 4992/2001,за  

      објекте на локацијама :     

      а).Стамбени објекат у Устаничкој број 180 , Београд, вредност услуге 1.388.792,оо дин.     

      б).Пословни објекат "Аутокомерц комисион", сервис у Облаковска  бб-Београд, вредност  услуге 

          око 1.589.939,32 динара, 

      ц).Стамебено-пословни објекат Дорћол,  улица  Hерцег Стјепана број 10-Беогад, вредност услуге  

           око 1.010.705,08 динара. 

      д).Стамбени објекат 011 у улици Милана Ракића бб - Београд, вредност износи око  1.762.705,08  
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           динара. Елаборат-Извештај предат јануара 2003.године. 

      Укупна вредност услуге за сва четирти објекта износи око 6.500.000 евра. 

      Извештај - Елаборат предат јануара 2003.год. 

14. Вештачење по предмет XXIII П.бр.320/03,од 07.06.2003.г, Трговински суд-Београд,спор између 

      АД ”БИП”- Београд, Булевар Војводе путника бр.5 и АМСС-Рузвелтова 18. 

      Извештај и допунски извештај предати уз допис од 24.06.2003.год. 

15. Вештачење по предмет XXI П.бр.1725/03 од 17.6.2003, Трговински суд-Београд по спору између 

      „Consseco coulors",д.о.о, из Беогрда и „Годус ",д.о.о, из Беогрда, за :    

      а) Стамбени објекат у низовима Х-1 до Х-19 у Вишњичкој бањи, Беогрaд,      

      б) Извођење грубих грађ.радова на ламелама Х-7-9 (5. објеката) у стамбеном низу, 

      ц) Извођење грубих грађ.радова на објекту  у VB, VIII фаза-стамбени низ, Х-1 до Х-6, 

      д) Извођење грубих грађ.радова на ламелама Х10 до Х15, (6.објеката), у В.Бањи, 

      е) Извођење грубих грађ.радова на ламелама Х16-19((5. објеката) у стамбеном низу, 

          Елаборати на 19. страница предат 22.03.2004.год. 

16. Вештачење по предмету XXIII  П.бр.1725/03,  Трговински суд-Београд, за стамбени низ објеката  

      Ламела Х16-Х19,спор између ГОДУС,д.о.о и „Consseco coulors",д.о.о, из Беогрда, јула 2003.год.  

17. Допунско вештачење по предмету XXIII  П2.бр.3304/03, Трговински суд-Београд,спор"Лик 2"  

      из Качарева и „Веко инжењеринг",д.о.о, из Беогрда. 

      Допунски Елаборат на 10 страница, предат 05.05.2004.год.  

18. Вештачење по предмету Ки бр. 268/03,Окружни суд-Београд, спор „Нафтна индустрија Србије  

      и „Југословенска левица”,августа 2005.год. 

19. Вештачење по предмету П.XXIII П.бр.320/03, Трговински суд-Београд по спору између туженог- 

      АМСЈ и тужиоца „Цвијовић",д.о.о, из Будве. Елаборат на 12 страница предат 7.јуна 2006.год. 

20. Супервештачење по предмету П2 број 2802/2000 од 22.2.2002, Трговински суд-Београд по спору 

      између: ЕПС-Белаћевац, предузећа "Копинвест"из Беогрда, ГП „Вијадукт"  Београд и „Ласер" из   

      Врања. Елаборат предат на 26 страница, 27.06.2006.год. 

21. Вештачење настале штете на стамбеном објекту у ул. Марка Бањевића бр.7, последица избијања  

      пожара у подруму, степеништу, стану и фасади објекта, за потребе ОЗ  „Дунав” из Београд, и  

      адвоката: Шаљић Миломир, улица Милоша Поцерца 15 из Беогрда, Налаз предат 12.11.2006.год.  

22. Вештачење по предмету-решењу Ки бр.187/04, Трећи ОС, на околности : вредност радова које  

      треба извести на санацији стамбеног простора и подрума, као последице пожара у згради.  

      Допунски Налаз, предат на 7. страница, 13.11.2007.год.  

23. Извештај -анализом и мишљењем законитости и тачности спроведеног поступка уградње бетона  

      по предмету К-бр.908/20089-03, Први општински суд у Београду,  

      Елаборат предат на 18. страница текста, фебруара 2009.год.   

24. Вештачење-Анализа документације по спору између „Станком“, као Инвеститора и „Цуминг“ 

      као Суинвеститора, на изградњи стамбено пословног објекат низа 1. и низа 2. на локацији  Церак, 

      општина Чукарица, укупне површине свх спорних садржаја 18.094,82м2,по захтеву адвокатске 

      канцеларије: Јеврић-Шаљић, ул.Милоша Поцерца бр.15,   

      Елаборат на 100. старница предат маја 2010.год. 

25. Вештачење по Решењу Истражног судије-Виши суд у Београду, Ки.бр.2083//2010.од 08.12.2010.       

      год, због кривичног дела злоупотребе службеног положаја и захтева за проширене истраге ВЈТ  

      кт.бр.747/10 од 7.12.2010.год. Наређено је економско финасијско и грађевинско вештачење,стим  

      што ће прво обавити вештачење вештаке грађевинске струке. 

      Извештаја са Мишљењем вештака предат као Елаборат,19.01.2011.год, на 40.старница текста, 

26. Вештачење по Наредби Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.1771/11 од   

      09.02.2011.год, између „Унион инжењеринг“,а.д, и ГИП „Хидротехника-Београдња“ за радове 

      изведене на објекту Болница у Москви. 

      Нацрт Извештаја у завршној фази предат Суду, по којем је тужилац одустао од спора. 

      Нацрт Извештаја предат 29.02.2011.год. 

27. Вештачење по Решењу Вишег суда у Зренњанин, предмет 3П-42/10 од 08.марта 2011.год. око 

      Стамбене зграде у Будви, нето Ф =855 м2,спратности П+3+Пк, са три стана у спору, површине 

      144,оом2,(станови: 1+2 +6.) 

      Извештај прдат Суду на 27 страница, на дан 28.03.2011.год. (поштом) 

28. Вештачење по предмету-Решење 12.К.број:14975/10 од 19.07.2011 Први основни суд у Београду,   

      Истаржно оделење против осумњиченог из Беогрда. 

      Извештај предат Суду на 28.страница текста, дан 11.08.2011.год.  
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29. Запажања на налаз вештака по Решењу Привредног суда у Београду,са рочишта одржаног 26.05. 

      2011.год. Сор између: „SOCKS BMD“,д.о.о, Београд, и Београдски вунарски комбинат Београд,  

      Налаз-запажање предато Привредном суду, на дан 16.08.2011.год. 

30. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника, из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Стамбена зграда са подземном гаражом Хамовическиј вал 38,  

      Инвеститор: Затворено акционарско друштво „Штрабаг” из Москве;  

      Налаз-Елаборат бр.3.1. предат на укупно=120.страница, 19.12.2011.год.    

31. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Вишефункционални објекат у улици Академика Сахарова број 30. 

      Уговорена вредност пројектовања= 669.300,оо УСД.   

      Налаз-Елаборат бр.3.2. предат на укупно=117.страница, 19.12.2011.год. 

32. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Вишефункционални објекат у улици Академика Сахарова број 30-Нови Уговор. 

      Уговорена вредност пројектовања= 8.188.640,оорубља, са ПДВ у износу 18%.   

      Налаз-Елаборат бр.3.2.А предат на укупно=116.страница, 19.12.2011.год. 

33. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Вишефункционални комплекс хотела „МОСКВА”, у Москви, површине 117.000 м2. 

      Уговорена вредност пројектовања= 1.559.016,оо УСД.   

      Налаз-Елаборат предат на укупно=121.страница, 19.12.2011.год. 

34. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Културно просветни центар „РУБИН”, Москва,  

      Уговорена вредност пројектовања= 14.509.870,оо рубаља..   

      Налаз-Елаборат бр.3.4. предат на укупно=116.страница, 19.12.2011.год. 

35. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Пословно трговински комплекс у Краснодору, ,  

      Уговорена вредност пројектовања= 24.952.516,оо рубаља..   

      Налаз-Елаборат бр.3.5. предат на =123.страница, 19.12.2011.год. 

36. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Комплексна реконструкција хотела “МИНСК” у Москви. 

      Уговорена вредност пројектовања = 56.292.418,оо рубаља..   

      Налаз-Елаборат бр.3.6. предат на укупно=118.страница, 19.12.2011.год. 

37. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Фирме из Русије: „Екострој”; „Стројпрофи” „Дијагонал” и „Милленијун констракшн” 

      Налаз-Елаборат бр.3.7. предат на укупно=124.страница, 19.12.2011.год. 

38. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Одржавање пословних просторија у Беогрдау, 

      Налаз-Елаборат бр.4.1. предат на укупно =12.страница, 19.12.2011.год. 

39. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Превод са енглеског језика Главног пројекта за изградњу граничнох прелаза „Хоргош“      

      Налаз- Елаборат бр.4.2. предат на укупно =11.страница, 19.12.2011.год. 

40. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Израда Главног пројекта Фарадејев кавез, у Београду.   

      Налаз-Елаборат бр.4.3. предат на укупно =11.страница, 19.12.2011.год. 

41. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Техничка контрола Идејног и Главног пројекта МЦ у Великом Градишту,     
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      Налаз-Елаборат бр.4.4. предат на укупно=9.страница, 19.12.2011.год. 

42. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Идејно решење пословно-енергетског комплекса у Крњачи,     

      Налаз-Елаборат бр.4.5. предат на укупно =9.страница, 19.12.2011.год. 

43. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Разрада пројектне документације за културно пословни цеднтар „Рубин”, Москва,   

      Налаз-Елаборат бр.4.6. предат на укупно =9.страница, 19.12.2011.год. 

44. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат:Израда пројектне документације за изградњу Стамбено пословног блока„Пашино брдо“  

      на углу улица Војислава Илића и Радмиле Милановић-Шнајдер, Београд. 

      Налаз-Елаборат бр.4.7. предат на укупно =11.страница, 19.12.2011.год. 

45. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Израда Идејног и Главног пројекта Маxи Маркет, у Чачку,  

      Налаз-Елаборат бр.4.8. предат на укупно=12.страница, 19.12.2011.год. 

46. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Израда Идејног и Главног пројекта Маxи Супермаркет, у Вршцу,  

      Налаз-Елаборат бр.4.9. предат на укупно =9.страница, 19.12.2011.год. 

47. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Израда Идејног и Главног пројекта Маxи Супермаркет, у Зајечару,  

      Налаз-Елаборат бр.4.10. предат на укупно =9.страница, 19.12.2011.год. 

48. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Пројектна документација за адпатацију и реконтрукцију Пословног објекта улица Кнез 

      Михајлова, Београд.   

      Налаз-Елаборат бр.4.11. предат на укупно =9.страница, 19.12.2011.год. 

49. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Пројектна документација за  „Јухор-Еxспорт” из Јагоде. 

      Налаз-Елаборат бр.4.12. предат на укупно =12.страница, 19.12.2011.год. 

50. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Пројектна документација за Комплексну реконструкцију хотела “Минск”, у Москви.  

      Уговорена вредност пројектовања износи = 638.000,оо долара.   

      Налаз-Елаборат бр.4.13. предат на укупно =6.страница, 19.12.2011.год. 

51. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Радна документација подземног и надземног Вишефункционалног комплекса  хотела 

      „Москва”, у Москви. Инвеститор: „Штрабаг АГ”, из Москве   

      Налаз-Елаборат бр.4.14. предат на uкупно =11.страница, 19.12.2011.год.. 

52. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Налаз-Елаборат бр.5.1. предат на укупно =6.страница, 19.12.2011.год. 

53. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Израда пројектне документације за Главни корпус за спавање, град Сочи,  

      Инвеститор:„Јувентастрој”,као Генерални Извођач, Уговорени износ 210.000,ооУСД. 

      Налаз-Елаборат бр.6.1. предат на укупно =106.страница, 19.12.2011.год. 

54. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат:Израда комплетне пројектне документације, студија Пројекат и Радна документације за  

      објекат: Стамбена зграда бр.32, град Сургут, површине 62.276,22 м2   
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      Налаз-Елаборат бр.7.1. предат на укупно =311.страница, 21.12.2011.год. 

55. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Израда и предаја пројектне документације, Фаза Пројекат и фаза извођачки пројекат,на 

      објекат: Трговинско забавни комплекс са објектима друштвене исхране у микроереону 38, града  

      Сургута, Руска Федерција, површине 127.354,оо м2. 

      Налаз-Елаборат бр.7.2.предат на укупно =359.страница, 23.12.2011.год. 

56. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Израда Радне документације за објекат Хотелски комплекс у ул.Подлужнаја,град Казањ 

      Руска Федерација. Уговорена вредност пројектовања износи = 540.000,оо УДФ.   

      Налаз-Елаборат бр.7.3.предат на  укупно =160.страница, 25.12.2011.год. 

57. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Израда пројектне документације за Трговинско забавни комплекс „Јужни”, Руска Феде  

      рација, Република Татарстан, гард Казањ, проспект Победе број 91.  

      Уговорена вредност пројектовања износи = 540.000,оо УДФ..   

      Налаз-Елаборат бр.7.4. предат на укупно =72.страница, 26.12.2011.год. 

58. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010, против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Пројектовање у улици Шћапова у граду Казањ,у обиму по Прилогу. Руска Федерација,  

      Република Татарстан, гард Казањ, проспект Победе број 91.  

      Инвеститор: МД „Енгинееринг“ „Јоинг-Стоцк Kомпанy МД „Енгинееринг”, 

      Уговоренa вредност пројектовања износи = 429.000,оо долара, без ПДВ =18%. 

      Налаз-Елаборат бр.7.5. предат на укупно =149.страница, 26.12.2011.год. 

59. Вештачење по Решењу Привредног суда у Београду, пред.8.П.6611/201 од 11.6.2012.Спор између 

      Земљорадничка задруга “Клас”из Иђоша,Кикиндски пут бб, и Агенцја за приватизацију Београд.   

      Изградња објекта, инвестиционе вредности око 700.000,оо Е. 

      Налаз-Извештај пердат на укупно =15.страница, 11.6.2012.год. 

60. Вештачење по Решењу Привредног суда у Београду,премет Посл.10.П.11216/2011.Спор између: 

      „Смб Градња“, доо, Субоица и „Медиа Хоусе“,доо, Београд, 

      Налаз-Извештај пердат на 17.+142.странице, 26.6.2012.год. 

61. Вештачење по Решењу Привредног суда у Београду,премет Пос.30.П.11498//2011.Спор између: 

      „Тектон“,д.о.о., Београд, Џорџа Вашингтона брј 21а, Београд и ЈКП ”Погребне услуге”,Београд,  

      Рузвелтова број 50, Београд. Налаз-Извештај прадат на 30+56.страница, 01.11..2012,год. 

62. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010,против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Пројектовање Трговинско забавног комплекса са паркинзима ,ул. Николаја Остовског, 

      Совјетски савез, реон Астрахањ. Инвеститор: МД „Енгинееринг”,  

      Уговорена врдност пројектовања износи = 1.000.000,оо Е или 1.353.801,оодолар.     

      Налаз-Елаборат бр.7.6. предат на укупно =96.страница, 27.12.2011.год. 

63. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010,проптив 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.    

      Уговорена вредност пројектовања,за 32.објекта, износи = 8.500.000,оо долара. 

      Налаз-Елаборати  од 32.наслова-објекта, штапани у 12.књига, обилма 274.+2.602, укупног обима  

      свих књига износи 2.876,оо страница.   

      Налаз -Елабората за 32.наслова-објекта, у 12.књига предат Вишем суду, 27.12.2011.год. 

64. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду,предмет Ки.2188/2010,против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку:  

      Налаз-Елаборат бр.2.0,предат на укупно=213.страница, 19.12.2011.год.  

65. Вештачење по Решењу Истражног судије Вишег суда у Београду, предмет Ки.2188/2010,против 

      осумњичених радника из Београда, према наведеном списку.  

      Објекат: Хотелски комплекс град Липецк, позоришни трг, Руска Федерација, површине објекта 

      29.901,оом2; Инвеститор: 000 СУ-11 Липецкстрој, град Липецк, Извођач: 000”Архстрој-П”, из    

      Москве. Уговорена вредност пројектовања= 980.000,оо долара. 

      Налаз-Елаборат бр.2.1. предат на укупно=309.страница, 19.12.2011.год.    

66. Вештачење по Решењу Привредног суда у Београду, премет Пос.10.П.12394/2011.Спор између: 
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      „Гeoр Продукт“, доо, Београд, Сланачки пуз 5 и ПС „Станкомм“, ад, у стечају, Београд.  

      Изградња станова, гаража и пословног објекта, инвестиционе вредности око 3,5 милона Е. 

      Нaлаз-Извештај предат на укупно  =45.страница, 26.3.2012.год. 

67. Допунско вештачење по Решењу Привредног суда у Београду, предмет Пос.бр.10.П.11. 216/2011. 

      Спор између: „Смб Градња“, доо, Субоица и „Медиа Хоусе“ ,доо, Београд, 

      Утрврђивање урока штете и недостатка на овјекту,  

      Утврђивање висине штете за попртавку стања на објекту, Булевар Ослобођења број 107. Београд. 

      Налаз-Извештај пердат на укупно 104.странице, 28.12.2012.год. 

68. Вештачење по Решењу Привредног суда у Београду, премет Посл.9.П.4677//2011.Спор између: 

      „Фортуна Интернационал”,доо, Земун, Батајнички друм бб и „Континенетал Мобиле”доо, Нови  

      Сад, улица Игманска број 19,  

      Изградња објекта: Хала-Шимановци, површине 5.000 м2, доказ квалитета на бетонском поду са  

      каменим посипом (производње „Сика“ доо.). Вредност спора око 4.милона динара, без камата. 

      Налаз-Извештај прадат на укупно = 35.станица, 13.маја 2013.год. 

69. Вештачење по Решењу Вишег суда у Београду, Истражно оделење, пред. Ки.152/13.од 17.4.2013. 

      Окривљени: 6. лица из Сурчина. Вредност спора око 4.милона динара, без затезних камата . 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 88.страниц, 24.маја 2013.год. 

70. Вештачење по Решењу Вишег суда у Београду, Истражно оделење,пред. Ки.275/13. од 3.9.2013. 

      Окривљени: 4.лица из Ресника. Вредност спора око око 900.000,ооЕ, без затезних камата . 

      Налаз-Извештај предат на укупно =118.сттраница, 01.10.2013.год. 

71. Вештачење по Решењу:Други Основни суд у Београду, премет 1.П.1 број 585/13. Спор између 

      Ћулафић Мило, из Београда, и Војнограђевински центар “Београд” улица Немањина 15. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 8.страница, 07.маја 2014.год. 

72. Вештачење по Решењу:Трећи Основни суд у Београду, премет 4-П број 824/14. Спор између 

      Градска општина Сурчин и извођача радова. 

      Изградње инсталација водовода, кабловске и гасне инсталације у Сурчину.  

      Вредност спора око 5.милона динара, без ПДВ и затезних камата . 

      Налаз-Извештај пердат на укупно =49.станица, 27.10.2014.год. 

73. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца   

      и „Инжењеринг плус пројекaт“, из Београда, као Извршиоца, на дан 08.02.2011,год, за изради  

      комплетне пројетно-техничке документације за објекат: 

      Основна школа ““Душан Радовић”, Нови Сад, 

      Вештачење се ради по захтеву Извшиоца, маја-јуна 2015.год. 

74. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца  

      и „Инжењеринг плус пројекaт“,, из Београда, као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за вођење стрчног надзора над изградњом објеката: Основна школа „Душан Рдовић”, Нови Сад. 

      Вештаченеј се ради по захтеву Извшиоца, маја-јуна 2015.год. 

      Налаз-Извештај пердат на укупно =230.станица, јула 2015.год. 

75. Вештачење за Више јавно тужилаштво, предмет Кти.број 128/15 од 08.04.2015. за извођење радо  

      ва на реконструкцији Карађорђеве улице у Ваљеву, по уговору између инвеститоар Република  

      Србија и Суинвститор-корисник Град Ваљево и Извођача радова Предузеће „Инграп- Омни”,доо 

      по захтеву Извођача радова. 

      Налаз-Извештај предат Вишем суду у Београду,на укупно 111.страница, 16.јула 2015.год. 

76. Вештачење за Више јавно тужилаштво, предмет Кти.број 128/15 од 08.04.2015. за извођење радо  

      ва -производње асфалтне масе, њене отпреме, продаје и уградње саобраћајне површине улица  

      у Ваљеву, у периоду од 03,08.2013 до 26.10.2013.год, обухватајући количине асфалта испоруче-   

      не и фактурисане Наручиоцу, односно утврдити да ли су сви фактурисани и наплећени радови 

      заиста и изведнии од извођача  „Инграп-омни”д.о.о. 

      Налаз-Извештај предат Вишем суду у Београду, на укупно 275.страница, 16.јула 2015.год.  

77. Вештачење за Више јавно тужилаштво, предмет Кти.број 128/15 од 08.04.2015. на околности из  

      вођења радова на изградњи вреловдне мреже у Ваљеву по уговору Ј.П. Дирекција за урбанизам, 

      грађевиско земљиште, путеве и изградњу Ваљева и предузећа  „Инграп-Омни”д.о.о. 

      Налаз-Извештај предат Вишем суду у Београду, на укупно = 132.странице, 16.ула 2015.год. 

78. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца  

      и „Инжењеринг плус пројекaт“, из Београда, као Извршиоца, на дан 08.02.2011,год. 

      за изради комплетне пројетно-техничке документације за објекат:  

      Основна школа „Рифар Бурђжевић Тршо, Нови Пазар. Вештачење се ради по захтеву Извшиоца. 
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      Налаз-Извештај предат на укупн =221.страница, августа 2015.год. 

79. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца  

      и  „Инжењеринг плус пројекaт“, из Београда,као Извршиоца, на дан 08.02.2011,год, 

      за изради комплетне пројетно-техничке документације за објекат:  

      Основна школа „Љупче Николић”, Алексинац, 

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год. 

      Налаз-Извештај предат на укупно =223.страница, августа 2015.год.. 

80. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Нсручиоца 

      и „Инжењеринг плус пројекaт“,, из Београда,као Извршиоца, на дан 08.02.2011,год, 

      за изради комплетне пројетно-техничке документације за објекат:  

      Основна школа „Војвода Степа”,Београд. 

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-августа 2015.год. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 273.странца, августа 2015.год.  

81. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца  

      и „Инжењеринг плус пројекaт“из Београда,као Извршиоца, на дан 08.02.2011.год. 

      за изради комплетне пројетно-техничке документације за објекат:  

      Основна школа „Братство”,Новби Пазар. 

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-августа 2015.год.  

      Налаз-Извештај предат на укупно =162.странице,августа 2015.год. 

82. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца  

      и „Инжењеринг плус пројекaт“из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Основна школа „Душан Радовић”,Нови Сад, 

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 267.страница, августа 2015.год. 

83. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије- Наручиоца  

      и „Инжењеринг плус пројекaт“из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Основна школа „Рифат Бурџевић-Тршо”, Нови Пазар, 

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 192.странице, августа 2015.год. 

84. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије -Наручиоца   

      и „Инжењеринг плус пројекaт“ из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Основна школа „Љупче Николић”, Алексинац.      

      Вештаченеј се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 214.страница, августа 2015.год. 

85. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца   

      и „Инжењеринг плус пројекaт“ из Београда ,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Основна школа “Војвода Степа”,Београд, 

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год.. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 50 .страница, августа 2015.год. 

86. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца   

      и „Инжењеринг плус пројекaт“ из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Средња техничка школа, “Лапово”, Лапово,    

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год.. 

      Налаз-Извештај предат на укупно 159 = страница, аагуста 2015.год. 

87. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца   

      и „Инжењеринг плус пројекaт“ из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Основна школа “Братство”, Нови Пазар,(„Меша Селимовић”),   

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год.. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 131. страницу, августа 2015.год. 

88. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца   

      и „Инжењеринг плус пројекaт“,, из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  
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      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Основна школа „Бранко Бјеговић”, Ниш,(“Иво Андрић”),  

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год.. 

      Налаз-Извештај предат на  укупно = 168. страница, августа 2015.год. 

89. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца   

      и „Инжењеринг плус пројекaт“ из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Средња електро-техничка и грађевинска школа,“Никола Тесла”, Јагодина,  

      Вештаченеј се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год.. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 149. страница, августа 2015.год. 

90. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије-Наручиоца   

      и „Инжењеринг плус пројекaт“,, из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Основна школа „Светозар Тоза Марковић”,Нови Сад,  

      Вештачење се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год. 

      Налаз-Извештај предат на укупно = 149. страница, августа 2015.год. 

91. Вештачење по закљученом уговру између Министарства просвете Републике Србије- Наручиоца 

      и „Инжењеринг плус пројекaт“,  из Београда,као Извршиоца,на дан 08.02.2011.год,  

      за Стрчни надзор над изградњом објеката: 

      Основна школа „Коста Трифковић”, НовиСад.  

      Вештачене се ради по захтеву Извршиоца, маја-август 2015.год.  

      Налаз-Извештај предат на укупно = 174. странице, августа 2015.год. 

92. Збирна књига Извештаја  по уговру између Министарства просвете Републике Србије, Наручио  

      ца и „Инжењеринг плус пројекaт“из Београда,као Извршиоца, на дан 08.02.2011.год, 

      за услугу израде комплетне пројетно-техничке документације за 5.објеката и за услугу стручног   

      надзора над изградњом 10.објеката. 

      Налаз-Извештај предат на  укупно = 36. страница, августа 2015.год. 

        

3.5.6   Процена фер тржишне вредности објеката и непокретности  

 

1.   Израда процене бонитета локације за стамбену зграду у улици  Смиљанић , П = 320,оо м2, по      

      захтеву председника „Атлас Банке“ Беогaрд, маја 1999.год. 

2.   Израда Студије оправданости изгрдање Пословног објекта улица Француска бр.17-19, Београд, 

      за потребе „Атлас Банке“, из Београда, августа 1999.гoд. 

3.   Анализа бонитета локације у улици Француска бр.17-19 у Београду, за изградњу СПО, за потре 

      бе  „Атлас Банке“ , Беогрда. Елаборат оправданости реализације ПО са основним Извештајем и  

      прилозима на 150. страница, предат „Атлас Банци“, септембра 1999.год. 

4.   Учешће у изради Инвестиционог програма и ревизији Главног пројекта адаптације и реконсрук 

      ције пословног објекта-Банка , у улици Емилијана Јосиповића бр.4, Београд, чији је пројектант 

      „Атеље", Стари град, из Беогрда, за потребе „Атлас Банке“, октобра, 1999.год. 

5.   Учешће у експертском тиму за израду инвстиционог програнма и усаглашавање уговора између  

      МП „Yупеx Миx" и ДД „Јадрански сајам "- Будва, октобра,1999.год. 

6.   Анализа стања и процена тржишне вредности Пословног објкта ГП „Нови аутопут",Устаничка  

      број 69, Београд, укупне површине под објектима П=1.983,28 м2, као сардик за Економски Инс    

      титут, Београд. Вредности 1.441.399,83 Е, маја 2001.год. 

7.   Анализа и процена свих непокретности на локцији „ Демеx-Алтина“, у Земуну, процењене вре 

      дности 2.507.001,43 ДМ, укупно око 20.стрна, 15.11.2002.год. 

8.   Анализа тачности и законитости обрачуна међусобних обавеза између Предузећа „Велеградња"        

      из Београда и Предузећа „Југово" из Смедерава, по захтеву Привредног суда, предмет XXXIII П 

      бр.4992/2001, за објекте на локацијама: 

      а).Стамбени објекат у Устаничкој број 180, Београд, вредност уговора 1.388.792,оо Е.     

      б).Пословни објекат "Аутокомерц комисион", сервис у Облаковској бб-Београд, вредност  

          уговора износи око 1.589.939,32 Е. 

      ц).Стамебено-пословни објекат Дорћол, у ул.Херцег Стјепана број 10-Беогад, вредност услуге 

          износи 1.010.705,08 Е. 

      д).Стамбени објекат 011 у улици Милана Ракића бб - Београд, вредност уговора износи  

          1.762.217,50 Е. 
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      Укупна вредност уговора, за сва четирти објекта, износи око 6.500.000,оо Е, јануара 2003.год. 

9.   Процена фер тржишне вредности стана у Булевару Авноја број 10, XI. спрат, стан 47,по захтеву: 

      Ивош  (Слободан) Владимир, власник стана,18.07.2003.год.                   

10. Процена тржишне ведности пословног објекта „Посејдон“, на локацији  Старо сајмиште  бр.20,  

      Нови Београд, Вредност 4,200.000,оо Е, марта 2004.год. 

11. Процена тржишне вредности Реструктуирање и приватизација предузећа „Индустрија стакла 

      Панчево”- Панчево, за Економски инситут, Процењено 138. објеката на свим локацијама, са   

      укупном површине објеката 92.935,оо м2, Вредност: 16.048.553,83 Е,  маја 2004.год.   

12. Процена фер тржишне вредности псловног простора, улица Македонска број 19, за потребе ИГ 

      РО „Спортска књига“ Београд, током 2004.год. 

13. Израда бонитета локације и Гланих пројеката за потребе „Бренера“ на Батајничком путу,инвес 

      тиционе вредности око 1.милон Е. Главни пројекти обухватају:  

      архитектонсо грађевински део, статику, В+К, ЕИ НН, ЕЕ и ТТ, МИ и ППЗ, Анализа утицаја на  

      животну средину. Вредност 1.500.000,оо Е, октобра 2004.год. 

14. Израда бонитета локације за изгрдању хале Брусница код Бруса за Инвеститора „Помпеја-серб“ 

      из Александровца, априла 2005.год. 

15. Процена тржишне вредности Реструктурирање и приватизација предузећа „Делишес"-Владичин 

      Хан, за Економски Институ-Београд. Процена извршена за 112. објеката, укупне површине свих  

      објеката високоградње П=97.482,46 м2, вредности 3.971.387,13 Е, маја 2005.год.  

16. Процена свих садржаја непокретрности власништво „Нови дом“, Београд, за потребе удружене  

      групе Инвеститора. Процењена вредност непокретности износи 23.163.606,оо Е,маја 2005.год. 

17. Извештај процене тржишне вредности основних средстава према МР Стандару, Предузећа АД 

     „Икарбус"-Београд. Процењена вредност износи 1.648,80 милиона динара. 

      Извештј предат на дан 01.маја.2005.год                                          

18. Процена фер тржишне вредности плаца и објеката на локацији у Земуну за потрее Предузеће за  

      производњу и трговину „Семенара“,д.о.о из Љубљане, представништво Беогрдад, улица Гаврила 

      Принципа број 25.априла 2005.год. 

19. Процена бонитета локације „Фабрика-Нови дом“,улица Војводе Степе број 310, површине свих  

      саржаја објеката високоградње око 15.000,оом2, процењена вредност непокретности износи око 

      24.795.069,68 Е, јуна 2005.год.  

20. Приказ стања и процена тржишне вредности пословног простора - канцеларија са припадајћим  

      садржајима и гаражног места у пословном објекту, улица Таковска број 45-а, Општина Палилула 

      Београд, за Економски Институт-Београд, површине 206,98 м2, процењене вредности свих садр 

      жаја 456.255,93 Е, децембра 2005.год. 

21. Процена тржишне вредности породичне стамбене зградае на локацији у улици Синђелићева број  

      34,микролокација „Гардош“, општина Земун, укупне површине П=335,43 м2, по захтеву Пиљак  

      Љиљане у циљу добијања хипотекарног кредита. Вредност:345.740,78 Е, децембра 2005.год. 

22. Извештај о процени тржишне вредности некретнине Предузећа „АЕРО“ д.о.о., улица Живка Да  

      видовића број 86, Београд, на локацији Панчевачки пут број 85.Процењна вредност некретнина  

      износи 4.039.247,оо Е, марта 2006.год. 

23. Приказ стања и процене тржишне вредности Пословног објекта „Бест Мен", д.о.о, улица  Кнез   

      Михајлова број 27, Београд, по захтеву Економског Института-Београд.Укупна површина објек  

      та износи= 4.356,оо м2. Процењна вредност износи 15.086.964,оо Е, априла 2006.год. 

24. Процена тржишне вредности Реструктурирање и приватизација предузећа ДП „Индустрија тепи 

      ха Ивањица",из Ивањице, за Еконопмски Институт-Београд.за укупну површину 96.објеката на 

      10.локација, укупне нето површине = 51.318,22 м2. Процењена вредност свих објеката износи 

      10.380.502,60 Е, априла 2006.год. 

25. Процена вредности некретнина специјалне болнице за пластичну, реконструктивну и естетску 

      хиртургију „Галатхеа",улица Михаила Аврамовића број 14, Дедиље-Београд. Процњна вредност  

      болнице износи 6.535.318,оо Е, маја 2006.год. 

26. Процена тржишне вредности Пословног простора-занатска радионица , на локацији у улици 

      Смедеревски пут број 28 у Болечу, код Београда, површине 221,оом2, по захтеву Ђорђевић  

      Милорада, за хипотекарни кредит. Вредност: 71.683,56 ЕУР, маја 2006.год. 

27. Процена тржишне вредности Реструктурирање и приватизација предузећа ДП „Нови дом"а.д. 

      из Београда, улица Цара Душана број 58, за Економски Институт-Београд. Процењна вредност 

      објеката износи =23.163.696,оо Е, површине 36.432,91 м2, јуна 2006.год. 

28. Приказ стања и процене тржишне вредности непокретности фабрике лекова „Бест Мен" Цо, 
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      д.о.о, на локацији Мареза код Подгорице, за потребе "Бест мен" Цо.д.о.о, (Ландстрассе 140, 

      Сцхаан Драјзерова број 31, Подгорица), јула, 2006.год. Наручилац одустао од предаје процене.                                                                        

29. Извештај о процени фер тржишне вредности стана у Косовској број 39, Београд, за потребе  

      Дамјановић Миливоја из Београд, 8.07.2006.год. 

30. Процена непокретности - стана број 03,  који се налази у приземљу колективне стамбене зграде   

      на Новом Београду, улица Булевар Лењина број 147, површине 68,55м2.Наручиалц: Савез еконо    

      миста Србије. Процењена вредност износи = 90.691,65 Е, августа 2006.год. 

 

31. Анализа процене вредности радова у вези одржавања инсталације грејања улица Ђуре Ђаковића  

      број 3, у Београду, по захтеву Окружног суда, предмет: ки бр.268/2003.год. 

      Процена извршена октобра 2006.год..  

32. Приказ стања и процене тржишне вредности Пословног простора објекта у улици Ђуре Јакшића 

      број 8. у Београду, за „Меркурри Интернатионал" а.д, Ивањица, Прилике, бб. Поцењна вредност  

      износи = 5.001.321,40 Е,за бруто површину = 720,86 м2, новембра 2006.год.  

33. Извештај о процени вредности реконструкције, адаптације и доградње хотела „Александар,“ул.   

      Чајкина број 7,Врњачка бања, по захтеву Економског института -Београд.Укупне површине обје 

      кта =1.356,55м2 са 5.спратова, вредност објеката износи =4.402.575,оо Е, децембра 2006.год. 

34. Процена тржишне вредности појединих удела у ТВ „Кошава", захтеву Окружног суда Београд,по 

      предмету : Ки.бр.268/2003,  јануара 2007.год. 

35. Процена тржишне вредности непокретности - стана у стамбеном објекту, улица 16.Октобра број  

      15, спрат X, стан број 75, насеље Миријево, Општина Звездара, Београд, у циљу добијања хипоте 

      карног кредита, по заххеву Шиповац Наде, априла 2007.год.     

36. Процена тржишне вредности непокретности објекта Кланице и прераде меса "Медић",д.о.о., за  

      производњу, трговину и услуге, улица Босанска бб,  Нови Бановци, укупне површине под објект 

      тима високоградње =1.541,45м2. Процењњна вредност:1.127.664,61 Е,  јула 2007.год. 

37. Процена бонитета локације за изградњу Стамбено-пословног објекат на локацији ул. Зрмањска   

      број 17-19, спратности По+Су+П+5+Пк, Бруто површине свих садржаја =3.078,37 м2,  

      Процењена вредност непокретности износи 2.454.488,оо Е, за Инвеститора: „Ада Терраце“д.о.о,  

      улица Илије Гарашанина бр.53А. Извештај предат инветитору 15.12.2007.год. 

38. Приказ стања и процена тржишне вредности еквивалента улагања у реконструкцијиу пословног 

      објекта „Танјуг",спратности По+Ст+Дп+П+5,за потребе „Луциа Стелла-Секуритy”доо, Београд 

      априла 2008.год. 

39. Израда Анализа бонитета за око 40 локација, различитих просторно-урбанистичких намена веће  

      инвестицоионе вредности, од јануара 2005-до маја 2008.год. 

40. Процена штете на стамбеном објекту улица Браће Миладинов број 8,општина Звездара, Красић 

      Живана, за потрбе „БДБ Агент“,улица Краља Милутина број 27, јуна 2008.год. 

41. Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова, Пословна зграда ХЕ „Ђердап  2“ 

      у Кусјаку код Неготина, за потребе ПД „ХЕ Ђердап“д.о.о., 19.320-Кладово. 

      Инвестициона врередност =25.000.000,оо дин. Анализа извршена јуна 2008.год. 

42. Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на Пејзажно уређење око Пословне 

      зграде ХЕ „Ђердап  2“ у Кусјаку код Неготина, за потребе ПД „ХЕ „Ђердап“, Кладово.  

      Инвестициона врередност = 20.624.409,70 дин. Анализа извршена јуна 2008.год. 

43. Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на Изградњи Фонтане уз Пословну  

      зграду ХЕ „Ђердап 2“ у Кусјаку код Неготина, за потребе ПД „ХЕ  „Ђердап -II“, Кладово.  

      Инвестициона вредност = 2.110.71дин. Анализа извршена јуна 2008.год. 

44. Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на Санацији основне електране ХЕ 

      „Ђердап II“ у Кусјаку код Неготина, за потребе ПД „ХЕ Ђердап“, д.о.о., Кладово. 

      Инвестициона врередност = 35.889.515,оо дин. Анализа извршена јуна 2008.год. 

45.Анализа утицаја изгрдње ХЕ„Ђердап I“ и „Ђедап II“ на угроженост објеката у приобаљу: Кладу 

       шницa, Кладовo, Голубaц, Великоселског рита код Беогрда, итд, Председник радне групе форми  

       ране решењем Директора  "Ђердап " од експерата, са задатком заштите итереса наrучиоца код  

       судских спорова по накнади штете око успора ХЕЂ-I и ХЕЂ-II,(преко 300.спорова од 01.08.2008 

       до закључно са фебруаром 2010.год).  

46. Процена фер тржишне вредности Управне зграде са пратећим садржајима, КМГ „Трудбеник“ из    

      Београда, улица Булевар Краља Александра број 79, спратности  По1+По2 +П +6+ Пк, површине  

      бруто =4.162,53м2, фер тржишне вредности = 10.183.030,оо Е, на дан 3.11.2008.год. 

47. Анализа законтости и тачности спроведеног поступка набавке главног пројект: поправке друмс  
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      ког моста на међународном путу, на главном објекту „Ђердап-2"-мост на страни Републике  

      Србије, по захтеву управе ХЕ „Ђердап“,, 08.06.2009.год.    

48. Анализа законтости и тачности спроведеног поступка набавке главног пројекта: поправка друмс 

      ког моста на међународном путу, на главном објекту „Ђердап-2"-мост на Румунској страни,  

      Кусјак, Неготин, по захтеву управе ХЕ „Ђердап“, 08.06.2009.год.   

49. Анализа законтости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Парк 1, у Неготину,за  

      потреебе општине Неготин, децембра 2009.год. 

50. Анализа законтости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Парк 2, у Неготину, за  

      потреебе општине Неготин, децембра 2009.год. 

51. Анализа законтости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Санација трибина на ста  

      диону у Неготину, за потребе општине Неготин, децембра 2009.год. 

52. Анализа законтости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Дом у Ковилову, за пот  

      реебе општине Неготин, децембра 2009.год. 

53. Анализа законтости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Дом у Уровици, за потре   

      бе општине Неготин, децембра 2009.год. 

54. Приказ стања и процена фер тржишне вредности Пословног објекта „Смедеревка" у улици Цара  

      Душана број 77, у Београду, за потребе „Ирва Инвестиције“;д.о.о,Трг Републике број 3,Београд, 

      03.10.12.2009.год.  

55. Анализа стања и степен изведених радова на Пословном објекту  „Минел - Еним”.д.о.о, у стечају  

      улица Булевар Црвене Армије број 8, укупне површине 3.500,оо м2,за МП „Посејдон” д.о.о,  из  

      Београда и стечајног управника.  Елаборат предат децембра 1999.год.   

56. Процена бонитета надоградње стамбеног објеката на III-ћем спрату,улица Угриновачка број 88,  

      у Земуну за потребе Инвеститора Барац Рада, из Београда, марта 2000.год.  

57. Израда инвестиционог програма за Производњу пластичних затварача, за потребе Енергопроје- 

      кта - Београд  и МП  „Кроон “д.о.о., Београд, на локцији Батајнички пут, јула  2000.год. 

58. Управљање изградњом СПО „Славија”, спратности По+С+М+П+8, на углу ул. Ивана Милутино 

      вића и Бирјузове, по уговору са Предузећем „Иван Милутиновић” А-125/I , Током 2000/01.год. 

59. Анализа технолошког поступка изградње објекта ХАЛА на Новом Беогрдау, за потребе Инвести       

      тора „Блиц Принт”,д.о.о, Београд, Извођач радова “Велирад”,д.о.о, из Београда, спратности П+1 

      укупне површине 895,оо м2. Елаборат предат 30.03.2001.год. 

60. Анализа стања и процена тржишне вредности Пословног објкта ГП „НОВИ  АУТОПУТ", улица 

      Устаничка број 69-Београд, укупне површине под објектима P=1.983,28 м2, за  потребе Економ  

      ског Института, Вредности 1.441.399,83 Е, маја 2001.год. 

61. Анализа стања и процена тржишне вредности Пословног објкта ГП „НОВИ  АУТОПУТ", улица 

      Устаничка број 69-Београд, укупне површине под објектима P=1.983,28 м2, за  потребе Економ  

      ског Института, Вредности 1.441.399,83 Е, (допуна извештаја), јуна 2001.год. 

62. Анализа технолошког поступка изградње објеката на локацији „Кванташ" у Београду,са израдом 

      анализе Окончaне ситуације, по налогу Трговинског суда-Београд. Предмет Ки 637/2001,априла 

      2002.год..Укупна површина под објектима P=7.249,95 м2, 

      Потраживања извођача са клизном скалом око 10.милиона УСА $, августа 2002.год. 

      Допунски Извештај предат 11.11.2002.год. 

      Допунски Извештај предат 10.08.2004.год. 

63. Анализа и процена свих непокретности на локцији Демеx-Алтина, у Земуну, процењене вредно 

      сти  2.507.001,43 ДМ, на дан 15.11.2002.год 

64. Процена фер тржишне вредности изведених радова на објекту у улици Добановачка број 48, у  

      Бечмену, на кат.парц.359/1 КО Бечмен, за Инвститора Чекић Стевана из Новог Београда, улица 

      Врдничка бр.3. Елабират предат 03.03.2003.год. 

65. Процена фер тржишне вреднсоти стана у Булевару Авноја број 10, XI. спрат, стан 47. за потребе 

      Ивош (Слободан) Владимир, власник стана,18.07.2003.год.                   

66. Израда процена бонитета локација за потртебе потенцијалног инвеститорта, за локације, и то:   

     -Будимска (Цариградска) и Бачванска, СПО, спратности По+4+Пл=17ст, јануара.2004год. 

     -Кнеза Милоша број 32, Београд, ( локација дата ЦИП-у), 10.3.2004.год. 

     -Мутапова 11,  П+1+14 ГМ=1.530м2, марта.2004.год. 

     -Госволтијерева број 24, 30.12.2004.год. 

     -Огњена Прице (угао Небојшине и Јужни булевар), СПО, П+3+локали. 

      Извештај-Елаборат прдата децембра 2004.год.  

67. Известај о мерењу корисне површине тавана у улици Михајила Пупина 10Г, Нови Београд, по  
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      захтеву Кућног савета, за инвеститоре : 

     -Суботић Милица, таван изнад стана број 563, марта 2004.год. 

     -Дамјанац Срђан, таван изнад стана број 261, марта 2008.год. 

     -Дреновац Ђорђје, таван изнад стана број 264, јуна 2004.год. 

     -Стаменковић Александар, таван изнад стана број 562, јуна 2004.год. 

     -Стијепић Славко, таван изнад стана број 246, јуна 2004.год. 

     -Радуловиц Рајко, таван изнад стана број 563, марта 2005.год. 

     -Танасковић Слободан, таван изнад стана број 462, марта 2005.год. 

68 .Израда бонитета за доградњу и реконструкцију равног крова, са израдом идејног и главног проје 

      кта, вођење надзора и управљање реализацијом пројекта у целини, на стамбеној згради П + 3  у  

      улици Светог Наума број 1, општина Савски венац, у свему према планској и пројектној докумен 

      тацији, по Одлуци Савета стамбене зграде у Светог Наума бр.1, током јануара-априла 2004.год.    

69. Процена фер тржишне вредности Фабрике Ферита у кругу Електронске индустрије, Батајнички   

      друм бр. 23, Земун (производне хале,анекса објекта П+1, магацин за складиштење,надстрешнице  

      надстшнице, станице за пропан бутан гас, резервоара нафте Д2 од 32.тоне, инсталација лож уља) 

      нето површие свих садржаја 6.925,оо м2, за потребе потенцијалних купаца у поступку приватиза  

      ције. Елаборат предат  05. 05.2004.год 

70. Допунска процена тржишне вредности Реструктуирање и приватизација предузећа „Индустрија  

      стакла Панчево, за Економски инситут, Процењено 138. објеката на свим локацијама, укупне   

      површине објеката 92.935,оо м2, Вредност: 16.048.553,83 Е,  авгута 2004.год.   

71. Процену фер тржишне вредности непокретност, захтев Савета министара Србије и Црне Горе, у  

      циљу утврђиваа :  

     а)Однос тржишне вередности узајамних давања по основном уговору и уступања права изград  

        ње објеката на неизграђеном грађев.земљишту на углу улица Паје Адамова  и Незнаног Јунака,  

        површне1.431,оо м2,чији је корисник била Држава СРЈ, са једне стране и права власништва на 

        36% бруто површине изграђеног објекта, са друге старне;   

     б)Однос тржишне вредности размењених непокретности по Анексу уговора и то 36% површине 

        објеката из основног уговора, са једне стране и шест понуђених станова са друге старне.  

        Извештај-Елаборат предат Савету министара 12.09.2004.год.  

72. Процена фер тржишне вредности пословног простора у Македонскј број 19, за потребе ИГ РО. 

      „Спортска књига“ Београд. 

      Извештај предат октобра 2004.год. 

73. Процена фер тржишне вредности псловног простора, улица Македонска број 19, за потребе ИГ 

      РО „Спортска књига“ Београд, Допуна процене, јануара 2005.год. 

74. Израда бонитета локације и Гланих пројеката за потребе „Бренера“ улиа на Батајничком путу,  

      инвестиционе вредности око 1.милон Е. Главни пројекти обухватају: арх. грађевински пројекат, 

      и статику, са  стационарним инсталациајама.  

      Допунски извештај процене, јануара  2005.год. 

75. Аналиаза бонитета локације за изгрдању Пословног објекта у улици Вишњичка 8. у Београду,  

      за „Југодрво“,Београд, улица Васе Чарапића број 2-4, марта 2005.год. 

76. Израда бонитета локације за изгрдању хале Брусница код Бруса за Инвеститора „Помпеја-Серб“, 

      из Александровац, априла 2005.год. 

77. Анализа трошкова изгрдање Пословног објекта „Орач”, на углу Булевар.ЈНА и Ивана Милутино- 

      вића, за потребе разграничења међусобних потраживања, површине објекта 3.970,оом2 између  

      МП „Кррон”д.о.о, и Предузећа „Неимар В” из Београда, маја 2005.год. 

78. Процена тржишне вредности реструктурирање и приватизација предузећа „Делишес"-Владичин  

      Хан, за Економски Институ-Београд. Процена извршена за 112 објеката, укупне површине свих 

      објеката високоградње износи=97.482,46 м2. Процењена вредност износи за све непокретности  

      3.971.387,13 Е. 

      Допунски извештај предат Економском институту 30.маја 2005.год.,   

79. Процена свих садржаја непокретрности власништво „Нови дом“,а.д, из Београда, улица Бачван 

      ска број 21, за потребе удружене групе Инвеститора. 

     Допунски извештај предат Економском институту 30.маја 2005.год.,   

80. Анализа стања и процена фер тржишне вредности објекат ГП „Нови Аутопут”уллица Устаничка 

      број 69, општина Вождовац, спратности По+п+2, укупне нето површине 1.818,32м2. Наручилац  

      Еки инвестмент, улица Краља Милана број 16, Београд. 

      Процењена фер тржишна вредност земљишта, објекат и гараже износи 1.441.399,83 Е,на дан про  
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      цене маја 2005.год. 

81. Допунска процена фер тржишне вредности непокретности на локацији у Земуну за Предузеће за  

      производњу и трговину Семенара,д.о.о из Љубљане, представништво Беогрдад, улица  Гаврила  

      Принципа број 25, јуна 2005.год.(накнадни захтев Наручиоца). 

82. Процена бонитета лкације „Фабрика-Нови дом“ у улици Војводе Степе број 310, површине свих  

      саржаја објеката високоградње око 15.000,оом2,  

      Извештај-допуна процењене вредности непокретности предата  јула 2005.год.  

83. Процна фер тржишне вредности стана број 2 на I спрату у улица Веле Нигриновић, за наручиоца 

      Трајковић Љиљана, кћи власнице стана Никодијевић Надежда, у циљу обезбеђења хипотекарног 

      кредита, 30.11.2005.год.  

84. Приказ стања и процена тржишне вредности пословног простора-канцеларија са припадајућим 

      садржајима и гаражног места у пословном објекту, улица Таковска број 45-а, Општина Палилула 

      Београд, за Економски Институт-Београд, површине 206,98 м2. Процењена вредност сдражаја 

      износи = 456.255,93Е, децембра 2005.год. 

85. Процена имовине породичне стамбене зградае на локацији у улици Синђелићева број 34,Гардош 

      општина Земун, укупне површине П=335,43м2, по захтеву Пиљак Љиљане у циљу добијања  

      хипотекарног кредита. Процењена вредност:345.740,78 Е,децембра 2005.год.  

86. Извештај о процени тржишне вредности некретнине Предузећа „АЕРО“ д.о.о., улица Живка Да  

      видовића број 86- Београд, на локацији Панчевачки пут број 85. 

      Вредност 4.039.247,оо Е, марта 2006.год. 

87. Приказ стања и процене тржишне вредности Пословног објекта „Бест Мен", д.о.о, улица Кнез  

      Михајлова број 27- Боград, по захтеву Економског Института-Београд.  

      Процењена вредност износи 15.086.964,оо Е, за површину =4.356,оо м2, априла 2006.год. 

88. Процена тржишне вредности Реструктурирање и приватизација предузећа ДП „Индустрија тепи- 

      ха Ивањица"- Ивањица, за Еконопмски Институт-Београд.за укупну површину објеката 

      на 10. локација П= 51.318,22м2, Вреднсост: 10.380.502,60 Е, априла 2006.год. 

      Процењена вредност износи 10.380.502,60 Е, за површину =51.318,22 м2, 

     Допунски извештј предат маја 2006.год. 

89. Процена  вредности некретнина специјалне болнице за пластичну, реконструктивну и естетску 

      хиртургију „Галатхеа",ул. Михаила Аврамовића број 14,  Београд 

      Процњена вредност изоси = 6.535.318,оо Е, маја 2006.год. 

90. Извештај процене тржишне вредности основних средстава према МРС,Предузећа АД „Икарбус” 

      из Београда. Допуна Извештаја предата маја. 2006.год.                                        

91. Процена тржишне вредности Пословног простора-занатска радионица, Смедеревски пут број 28  

      у Болечу, код Београда, површине 221,оом2, по захтеву Ђорђевић Милорада, за хипотекарни  

      кредит. Вредност: 71.683,56 ЕУР, маја 2006.год. 

92. Процена тржишне вредности Реструктурирање и приватизација предузећа ДП „Нови дом"а.д, из 

      Београда, улица Цара Душана број 58, за Економски Институт-Београд. Процењена вредност 

      објеката површине 36.432,91 м2.Нова процена износи 23.163.696,оо ЕУР, јуна 2006.год. 

93. Приказ стања и процене тржишне вредности непокретности фабрике лекова „Бест Мен" Цо,д.о.о. 

      на локацији Мареза-Подгорица,  за потребе "Бест мен"Цо.д.о.о, (Ландстрассе 140, Сцхаан Драјзе 

      рова бр.31, Подгорица), јула, 2006.год.                                                                        

94. Извештај о процени фер тржишне вредности стана у Косовској број 39, Београд, за Дамјановић  

      Миливоја из Београд Допунски извештај предат авгута.2006.год. 

95. Процена непокретности- стана број 03,  који се налази у приземљу колективне стамбене зграде,   

      на Новом Беогрдау, улица Булевар Лењина број 147, површине 68,55м2.   

      Процењена вредност износи : 90.691,65 ЕУР, августа 2006.год. 

      Допунски извештај прдат октобра 2006.год. 

96. Анализа процене вредности радова у вези одржавања инсталације грејања у ул. Ђуре Ђковића  

      број 31.у Београду, по захтеву Окружног суда, предмет: ки бр.268/2003.г. Спор између „Нафтне  

      индустрије Србије” и “Југословенске левице”. 

      Процена извршена октобра 2006.год. Допуна предата новембра 2006.год. 

97. Приказ стања и процене тржишне вредности Пословног простора објекта у улици Ђуре Јакши- 

      ћа број 8. у Београду, за "Мерцурри Интернатионал" а.д, Ивањица, Прилике, бб, Процењна врд 

      вредност износи 5.001.321,40 ЕУР, за бруто површину П= 720,8640 м2, 30. новембра 2006.год. 

98 .Процена тржишне вредности појединих удела у ТВ „Кошава", по захтеву Окружног суда, 

       Београд, предмет: Ки.бр.268/2003.,(дпунски ), јануара 2007.год. 
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99.  Извештај  о процени вредности реконструкције, адаптације и доградње хотела „Александар”,   

       улица Чајкина број 7,-Врњачка бања, по захтеву Економског института -Београд, 

       Допунскии извештј предат фебруара 2007.год. 

100.Процена тржишне вредности непокретности - стана у стамбеном објекту, улица 16.Октобра број   

       15, спрат X, стан број 75, насеље Миријево, Општина Звездара, Београд, у циљу добијања хипо 

       текарног кредита, по заххеву Шиповац Наде, априла 2007.год.  

       Допунски извештај прета јула 2007.год.    

101.Ирада Извештаја по мерењу стварно изведених површина на Пословно комерцијалном објекту  

       По+Пр+2, укупне нето површине 3.058,81м2, на локацији Омладинских бригада број 21, Нови 

       Београд, јула 2007.год. 

102.Процена фер тржишне вредности непокретности Предузећа МП Велика Морава, Кнеза Милоша  

       број 9/В, у циљу поделе власничког удела имовимн, за објекте на локацијама: 

      -Пословни објекат у Свилајнцу, 

      -Пословни објекат у Блоку 41, на Новом Беогарду, 

      -Објекат у Баточини. 

       Процењена фер тржишна вредност свих садржаја износи 3.416.693,1154 Е,децембра 2007.год.   

103.Процена бонитета локације за изградњу Стамбено-пословног објекат на локацији ул. Зрмањска   

       број 17-19, спратности По+Су+П+5+Пк, БРГП свих садржаја =3.078,37 м2. Инвеститор „Ада  

       Терраце“д.о.о, ул.Илије Гарашанина број 53А, Београд.      

       Процењена вредност непокретности износи 2.454.488,оо Е, на дан 15.12.2007.год. 

104.Процена тржишне вредности непокретности-Кланице и прераде меса „Медић",д.о.о., за произво 

       дњу, трговину и услуге, улица Босанска бб,  Нови Бановци, укупне површине под објектима вис 

       окоградње Ф=1.541,45м2, Вредност:1.127.664,61 Е, јула 2007.год. 

      Допуски извештај предат марта 2008.год. 

105.Процена штете на породичном стамбеном објекту улици Браће Миладинов број 8, општина  

       Звездара, власништво Красић Живне, за потребе БДБ Агента, улица Краља Милана број 27,  

       Београд, услед радова на темељној јами за изградњу стамбеног објеката на суседној парцели.  

       Елаборат предат марта 2008.год. 

106.Израда Анализа бонитета локација за око 40. локација, различитих просторно-урбанистичких  

       намена, веће инвестицоионе вредности, од јануара 2005-до маја 2008.год. 

107.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова Пословна зграда ХЕ „Ђердп 2“ у  

       Кусјаку код Неготина, за потребе ПД „ХЕ Ђердап“д.о.о., Кладово. 

       Процењена инвестициона врередност =25.000.000,оо дин. Анализа извршена јуна 2008.год. 

108.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на Изградњи Фонтане код Послов  

       не зграде ХЕ  „Ђердап 2“ у Кусјаку код Неготина, за потребе ПД „ХЕ Ђердап“ код Кадова.   

       Процењена инвестициона врередност износи = 2.110.71дин. Анализа извршена јуна 2008.год. 

109.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на Пејзажно уређење око послов 

       не зграде ХЕ Ђердап 2 у Кусјаку код Неготина, за потребе ПД „ХЕ Ђердап, Кладово. 

       Процењена инвестициона врередност = 20.624.409,70 дин. Анализа извршена јуна 2008.год. 

110.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на Санацији основне електране 

       ХЕ „Ђердап II“ у Кусјаку код Неготина, за потребе ПД „ХЕ Ђердап“,д.о.о., Кладово. 

       Процењена инвестициона вредност износи =35.889.515,оо дин. Анализа извршена јуна 2008.год. 

111.Анализа стања и процена фер тржишне вредности Стамбено пословног објекта,  Кнез Михајлова 

       број 33. за предусзеће “Југоелектро” и “Резиме грооп”, августа 2008.год. 

112.Приказ стања и проценас тржишне вредности еквивалента улагања у реконструкц.пословног 

       објекта „Танјуг", спратности По+Ст+Дп+П+5, за потребе „Луциа Стелла-Секуритy”, д.о.о. из 

       Београда, априла 2008.год.Допунски извштај предат августа 2028.год. 

113.Процена фер тржишне вредности Управне зграде са пратећим садржајима, КМГ „Трудбеник“  

       из Београда, ул. Булевар Краља Александра број 79, спратности По1+По2+П+6+Пк, бруто повр  

       шине 4.312,53м2, фер тржишне вредности 10.183.030,оо Е, на дан 3.11.2008.год. 

114.Приказ стања и процена фер тржишне вредности Пословног објекта "Смедеревка" у улици Цара  

       Цара Душана број 77, у Београду, за потребе „Ирва инветиције“;д.о.о,Трг Републике број 3, од  

       10.12.2009.год. 

115.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Парк 1, у Неготину,за 

       потреебе општине Неготин, децембра 2009.год. 

116.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Парк 2, у Неготину, за  

       потреебе општине Неготин, децембра 2009.год. 
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117.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Санација трибина  на  

       стадиону у Неготину, за потребе општине Неготин, децембра 2009.год. 

118.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Дом у Ковилову,  пот   

       реебе општине Неготин, децембра 2009.год. 

119.Анализа законитости, тачности и квалитета изведених радова на објекту: Дом у Уровици, за пот   

       реебе општине Неготин, децембра 2009.год., 

120.Поцена фер тржишне вредности непокретности-земљишта наведених у : 

       а) Лист непокретности бр. 16,  К.О. Шатра, општина Куршумлија,   површине =   52.796,оо м2. 

       б) Лист непокретности бр. 70,  К.О.Шатра, општина Куршумлија,   површине =   26.493,оо м2. 

       ц) Лист непокретности бр.211, К.О.Шатра, општина Куршумлија,   површине =   48.384,оо м2. 

       д) Лист непокретности бр.212, К.О.Шатра, општина Куршумлија,   површине =   42.497,оо м2. 

          Укупна површина све четири непокретности / а)+б)+ц)+д) /, износи              = 170.170,оо м2. 

       Процена извшена по захетву „Cosmopharm“, д.о.о.,из Београд, Панчевачки пут бр.152, у циљу   

       добијања хипотекарног кредита код Приврдне банке Београд, 30.08.2010.год. 

121.Извештај о процебни тржишне вредности грађевинског земљишта, за Министарство финансија, 

       Пореска управа, Филијала Савски венац, по Закључку Пореске управе број 413-5-6/10 од 22.09.  

       2010,г, по подносиоцу захтева за конверзију-Акционарско друштво за издавање публикација  

       БИГЗ „Publishing“, Београд, Булевар војводе Мишића 17, који је власник 2.518,83 м2 на објекту  

       укупне бруто површине 28.593,оо м2. 

       Извештај предат Пореској управи 30.09.2010.год. 

122.Извештај о процебни фер тржишне вредности грађевинског земљишта, на захтев Министарства 

       финансија, Пореска управа, Филијала Савски венац, по Закључку Пореске управе број 413-5-7/ 

       /10 од 22.09.2010,год, по подносиоцу захтева за конверију „Geofizika Internacioal“д.о.о,Београд,  

       Булевар војводе Мишића 17/III, која је власник, 50380/2382800 ( или 503,80 м2 ), идалних дело  

       ва целог пословног објекта, спратности По2+По1+С+Пр+10,укупнe нето површине 23.828,оом2 

       Укупна површина парцеле износи 7.057,ом2,површина под објектом 3.696,оом2.  

       Извештај предат Пореској управи 30.09.2010.год. 

123.Извештај о проценни фер тржишне вредности грађевинског земљишта, на захтев Министарства 

       финансија, Пореска управа, Савски венац, по Закључку Пореске управе бр.413-5-5/10 од 25.10. 

       2010, по подносиоцу захтева за конверзију Предузећа „Неимар В“,а.д. Београд, Књегиње Зорке 

       број 2, који је корисник земљишта 3.821,оом2,ка.пар.11108/5 К.О. Савски венац, Косте Главини  

       ћа број 12, Сењак, легално саграђеног објекта бруто површине 1.410,оо м2 са дозволом и 186,оо  

       м2 објеката изгређених без дозволе.  

       Извештај предат Пореској управи у Београду, на дан 01.11.2010.год.  

124.Извештај о процебни фер тржишне вредности грађевинског земљишта, на захтев Министарства 

       финансија, Пореска управа,Филијала Крагујевац, Закључку Пореске управе број  413-07-1-31/ 

       /2010 од 27.10.2010, по захтева за конверзију-Млекара“Младост”, д.о.о, из Крагујвца, ул.Саве  

       Ковачевића број 58, која је корисник земљишта површине 22.502,оо м2, на кат.пар.40465 К.О.  

       Крагујевац,објеката бруто површине 4.231,оо м2 и саобраћајница савременим коловозом, повр 

       шине=4.500,оом2, новембра 2010.год. 

       Извештај предат Пореској управи у Крагујевцу, на дан 10.11.2010.год. 

125.Извештај о процебни тржишне вредности грађевинског земљишта, на захтев Предузећа “Неи- 

       мар В”,а.д, из Београда, ул. Књегиње Зорке бр.2, који је корисник земљишта 9.000,оо м2, на 

       кат.парц.10033 К.О. Земун, у улици Банатска број 83, и легално саграђеног објекта, спратно 

       сти П+1+Пс, укупне бруто површине 1.023,оом2. 

       Извештај предат „Неинра В“ а.д, на дан 15.01.2011.год. 

126.Извештај о процени фер тржишне вредности грађевинског земљишта, захтев Предузећа „Неим 

       ар В“,а.д, из Београда, ул. Књегиње Зорке бр.2, који је корисник земљишта 7.972,оо м2, на кат. 

       парц.2906/9 К.О. Нови Београд, ул. Омладинских бригада број 1 легално саграђена три објекта-  

       ливнице, купљене од ИМТ-Београд, са грађевинским дозволама. 

       Извештај урађен као интерни материјал, за потребе наручиоца.       

       Извештај предат „Неинра В“, а. д, на дан 20.01.2011.год.  

127.Извештај о процени фер тржишне вредности грађевинског земљишта, на захтев Министарства 

       финансија, Пореска управа, Савски венац, по Закључку Пореске управе бр.413-5-78/10 од 21.02. 

       2011, по подносиоцу захтева за конверзију-Предузећа „Шумадија“ прва  београдска стамбена  

       задруга, улица Васе Пелагића број 54, Београд, која је корисник градско грађевиснког земљишта 

       површине 195.448,оо м2 за 29. кат.парцела, и површине  60.579,оо м2 за 1. кат.парцелу, укупно=  
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       256.027,оо м2. градског грађевинског земљишта,Сремчица, и  легално саграђених објеката повр 

       шине 82.000,оо м2.Извештај  предат ПУ Филијала Савски венац, 239.станица, 10.маја 2011.год.  

128.Управна зграда  „УНИ-ПРЕСС”,д.о.о, са пратрећим садржаијима на к.п. 4797/1 КО Зрењанин 1,  

       улица Бригадира Ристића бр.1 у Зрењанину, са: 

       а) Приказ стања и технолошке функвције објката-управне зграде и  

       б) Процена фер тржишне вредности непокретности,    

           по захтеву „Уни-Пресс”,д.о.о, за производњу,услуге, унутрашњи транспорт и спољњу тргови 

           ну, из Зрењанина, а на захтев Републичког геодетског завода-Служба за катастар непокретнос 

           ти , Зрењанин, око промене статуса у катстру. 

       Извештај- Елаборат предат Суду  на 48.станица 28.04.2011.год. 

129.Утврђивање Инвеститора у функцији законитости изградње постојећег објекта Земљорадничке 

       задруге „Барајево” у Барајево, улица Душана Дује Дамњановића брoј 6, Барајево, кат. парц. број  

       5436 К.О. Барајево, по захтву директора ЗЗ „Барајево”. 

       Извештај-Елаборат предат Наручиоцу на 18.странца, 28.маја 2013.год. 

130.Извештај о извршеној анализи законитости спроведенг технолошког поступка изградње стамбе  

       но пословног објекта у улици Кулина Бана број у Беогрду, са посебним освртом на недостатке  

       по листи радова, налазима и мишљењу вештака датим 02.06.2011.год. и 15.10.2012.год. Захтев  

       „СМБ-ГРАДЊА”д.о.о, из Суботице, Чантавирски пут бб. 

       Извештај-Елаборта предат Наручиоцу на 22.странице, на дан 03.07.2013.год. 

131.Известај о проценми тржишне вредности грађевиснког земљиста. Наруцилац Пореска управа, 

       регионални центар Нови Сад, филијала Оџаци, јуна 2011.год, за утврђивање тржишне вредности  

       градског грађевинског земљиста, АД „Младост” у стечају улица Грачачки пут бб, Оџаци. 

       Известај-Елаборта предат ПУ Филајала Оџаци на 38.страница, дана 05.07.2011.год. 

132.Процена фер тржишне вреднсоти објекта Материјалних резерви на теретном пристаништу Луке  

       „Београд”, улица Жоржа Клемансоа број 37, Београд. Наручилац: Лука „Беогрд ”А Д,  улица  

       Жожа Клемансоа број 37, Београд, 

       Извештај-Елаборат на 26. страица предат на дан 07.07.2011.год. 

133.Процени  фер тржишне вредности непокретнности-Стана , у улици генерала Арцића број 3/А, 

       стан број 4, по структури 2-собан, површине 38,оо м2, на кат.парц.1178/2, Лист непокретности 

       2532 К.О. Палилула, по захтеву Велимира Васиљевића, ул.генерала Арачића број 16, Београд. 

       Извештај-Елаборат предат Наручиоцу 01.08.2011.год. 

134.Приказ стања и процени  фер тржишне вредности пословног комплекса, локацији Прислоница, 

       код Чачка, на кат.пар. 3074/1 К.О. Прислоница, Лист непокретности број 372, од 02.08.2011.год. 

       Наручилац: Адвокатаска канцеларија Јеврић-Шаљић-Благојевић,  

       Површина парцеле=15.635,оо м2, објекат ауто салон =959,оо м2; салон за возила =1.528,оо м2; 

       портирница =16,оо м2; пратећа инфраструктура =15.635,оом2. 

       Процењена фер тзржишна вредност износи =3.768.150,оо Е. 

       Извештај-Елаборат предат на 41.страницу, на дан 02.септембра 2011.год.  

135.Процени  фер тржисне вредности непокретнности објекта ХАЛА, власништво „Стандрад”,а.д.,  

       за произвводњу кожне галантерије. Нови Сад, улица Новосадског партизанског одреда  број 10,  

       Нови Сад. 

       Извештај-Елаборта предат Наручиоцу на 28.страница, на дан 15.10.2011.год.  

136.Известај о процени  фер тржишне вредности непокретнностзи-куће, улица Далматинска бр.52, 

       спратности Су+П+Пк, корисне поврсине 329,оо м2, к.парц..2559, Лист непокретности 414, К.О.  

       Стари Град, општина Стари Град, по захтеву „Fokus faktori“, д.о.о, улица Прва пруга број 43.N  

       Oпштина Земун, у циљу добијања хипотекарног кредита код Рајфасен Банке, Београд. 

       Извештај-Елаборат предат на 30. страница, на дан 22.11.2011.год.  

117.Процена фер тржишне вреднсти објекта : Магацин –ХАЛА 9, Лука „Београд”,а.д.Жоржа Клема 

       нсоа број 37, Београд. Наруцилац: Лука „Беогрд” А.Д, Жоржа .Клемансоа број 37, Београд, 

       Извештај-Елаборат предат Наручиоцу на 32. странице,на дан 30.11.2011.год. 

138.Процени  фер тржисне вредности непокретнности објекта :Хотел  „Prestige”, локација у улици   

       Булевар Војводе Мишића број 24, Београд, на кат.парц.11591/1 К.О. Савски Венац,  

       Наруцилац: Банка Интеса „W,Б.VC.“ .Мишица број 241. Спратност Хотела: П+I+Пк1+Пк2, уку 

       пне бруто поврсине 3.125,оо м2, нето 2.727,42 м2, процењене вредности 5.686.942,05 Е. 

       Извештај-Елаборат предат Наручиоцу на дан 15.12.2011.год. 

139.Известај о процени  фер тржисне вредности грађевинског земљиста, на захтев Министарства 

       финансија, Пореска управа, Смедерево, подносилац захтева за конверзију „Utva-Ibc“Индустрија 
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       Бусинесс Зоне д.о.о, (круг старе железаре, кат.парц..696/1 К.О. Смедерево). Површина парцеле  

       око 25 хектара, за потребе страног инвеститора око 6.000,оо м2, децембра 2011.год. 

140.Процена фер тржисне вреднсоти непокретности, и то: 

      -Дела пословне зграде, на углу улица Васе Пелагића број 54 и Андре Николића број 1-3, власниш 

       тво ПБСЗ  „Шумадија” из Београда, и  

      -Непокретности која се добија изградњом пословне зграде по параметрима из Информације о ло  

       кацији, по захтеву Прве београдске стамбене задругге “Шумадија” из Београда, Васе Пелагића    

       број 54, у циљу узимања хипотекарног кредита код пословне банке. 

       Извештај-Елаборат предат на 56.станица, на дан 15.02.2012.год. 

141.Извештај о процени фер тржишне вредности непокретности - станова у стамбеној згради, спрат 

       ности :Су+Пр+2+Пл+Тв, кат. парц. број 30/810. Лист непокретаности 4123КО Ресник, издат од     

       РС-РГЗ, Служба за катастар непкретности Београд 2, под бр.952-1-6425/11 од 03.06.2013. год.    

       улица Змајевац бб, Општина Раковица,  

       Извештај-Еаборат предат крајем 2013.год. 

  

4. ОСТАЛИ ПОКАЗАТЕЉИ  УСПЕХА  

 

4.3  Учешће и одбори међународне конференције 

 

1.    Учешће на XXI Светском конгресу за путеве, тунеле и аеродроме АИПЦР одржаном у Бечу, 17-   

      21.09.1979. год. 

2.    Учешће и председавање пленарном свечаном седницом: Међународна конференција о  путевима  

      ИРФ, на којој је учествовало око 99. земаља, на нивоу министара.Руководилац делегације  Савеза  

      друштва за путеве Југославије.(СДПЈ), Софија, маја 1980.год. 

3.   Члан одбора, учешће и руковођење пленарном седницом Међународне конференције о безбедно 

      сти саобраћаја на путевима, Београд од 20-23.04.1981.год. 

4.   Члан одбора и руководилац Међународног саветовања о бетонским конструкцијама, Порторож   

      у организацији Савеза инжењера Словеније, 09-11.10.1985.год. 

5.   Синмпозијум са међународним учешћем  „Превенција саобраћајних незгода на путевима 2000- 

      Безбедност саобраћаја у XXI веку”, у организацији Института за СФТН, Нови Сад, Саобраћајнг   

      факултета Београд, Институт за квалитет радне и животне средине “1 мај“, Ниш  и Југословенско   

      друштво за безбедност саобраћаја (YУБС), одржан у Новом Саду 12-13.октобра 2000.год.    

 

4.4 Уређивачки одбори часописа 

 

Проф.  др Милорад Терзић је био 

а.    Главни уредник часописа: 

•     Техника-целог часописа,(Генерални секретар Савеза инжењеа и техничара Југославие-СИТЈ) 

•     Техника-Организацуја рада-сепарат, 

•     Техника – Менаџмент-сепарат, 

•     Обавештења и коментари. 

б.   Члан уредништва часописа: 

•     Пут и саобраћај, 

•     Цесте и мостови, 

•     Војно дело. 

 

 4.6  Домаће награде, признања и одликовања 

 

Проф. др Милорад Терзић је одликован већим бројем мирнодопских одликовања и награда: 

1.   Орден за војне заслуге са сребрним мачевима,(1971), 

2.   Орден рада са златним венцем(1976.), 

3.   Орден за војне заслуге са златним мачевима(1981.), 

4.   Орден Братства и јединства са сребрним венцем,(1985.), 

5.   Орденом заслуга за народ са сребрним зрацима(1989.), 

6.   као и већим бројем похвала и новчаних награда, везаних за дан ЈНА, односно ВЈ. 

 

5. ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ УСЛОВА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
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5.2 Менторство за израду докторских дисертација и магистарских радова 

 

Проф. др Милорад Терзић је био ангажован као ментор и коментор за неколико специјалистичких 

радова, магистарских теза и докторских дисертација. 

 

5.2. 1 Докторске дисертације 

 

1.  Факултет општенародне одбране, Београд 

•    Коментор за једног кандидата  (Вукајло Влаховић), 

2. .Машински факултет, Београд (интердисциплинарна област), 

•    Коментор за једног кандидата (Д. Рацков) 

3.  Грађевински факултет, Загреб 

•    Члан комисије за оцену подобности за израду докторске дисертације за два кандидата  

 

5.2.2 Магистарске тезе и специјалистички радови 

 

1.   Архитектонски факултет, Београд:  

•     Ментор за три специјалистичка рада, 

•     Коментор за три магистарске тезе (Србољуб Сретеновић, Петар Марков и Стојадин  

      Младеновић) 

2.   Грађевински факултет, Загреб, 

•     Коментор за две магистарске тезе  

 

5.3  Педагошки рад 

5.3.1  Уџбеничка литература 

 

1.   Терзић, М.: Тунели и подземне конструкције, Грађевински факултет Универзитета Црне Горе у  

      Подгорици, 1995.(скриппте одобрене од ННВ Грађевинског факлултета ).   

2.   Крсмановић Б.,Терзић, М.,Брковић, Д., Монографија, обима 7.глава са 744 стр. Изградња војних  

      аеродрома, издање Војно-издавачки завод, Београд, 1977.год, у којој је написао четири поглавља  

      и 2. прилога, која се користи у настави на цивилним факултетима и вишим војним школама. 

3.   Терзић М.: Скрипта за студент факултета за градитељски менаџмент у Београду из предмета 

      Управљање изградњом саобраћајницама и инфрастуктуром (садржаја:Аеродроми, путеви,желе  

      жнице, и комуналана инфрастуктура), 2004.год.  

4.   Терзић М.: Скрипта за студенте факултета за градитељски менаџмент у Београду из предмета  

      Законска регулативе из грађевинарства, 2006.год.  

5.   Терзић, М.,Приручник за бетон, издање„Complex enginering“д.о.о, Београд, за учеснке изградње, 

      (поизводња бетона, транспорт бетона,уградња бетона), на  245.саница, издање 2014.год.  

      Поред навдених публикација, у настави и инжењерској пракси користе се посебни приручници,  

      техничка упутства, каталози опште и техничке регулативе и публикације, чији је аутор или коау 

      тор, наведени у посебном одељку.   

 

5.3.2 Курсеви предавања на основним (додипломским) студијама 

 

1.    Грађевински факултет Подгорица предмет:  

•      Тунели и подземне конструкције 

2.    Факултет за грађевински менаџмент предмет:  

•     Управљање изградњом саобраћајницама и инфраструктуром,,  

•     Надзор над изградњом објекта и  

•     Законска регулатива из грађевинарства.   

 

5.3.3 Курсеви предавања на магистарским студијама 

 

1.    Архитектонски факултет, Београд: 

       Урбанизам и заштита, посебне темататске стручне области,  

2.    Школа националне одбране при центру Виших војних школа у Београду: 
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       Усклађености развојних и просторних планова, са потребама одбране. 

 

Проф. др Милорад Терзић, био је испитивач у Комисији при Центру високих војних школа у 

Београду, за полагање испита за чин мајора и генерала. Положен испит за чи мајора грађевинске 

службе се признавао као положен стручни (државни) испит у цивилству.   

Био је члан Комисије за полагање стручних испита инжењера и техничара за области аеродрома и 

тунели, по Решењу Привредне коморе Србије, при Друштву инжењера и техничара (ДИТ) Србије. 

 

5.5 Одржавање научних и научно-стручних скупова и саветовањима у нашој земљи 

 

5.5.а  Учешће  на скуповима 

                    

1.  Учешће на 6. Конгресу Југословенаког друштва за путеве и аеродроме Будва,1966.год. 

2.  Учешће на 7. Конгресу Југословенаког друштва за путеве и аеродроме, Мостар,21-24.10.1969.год.              

3.  Учешће на Симпозијуму: Изградњи пруге Београд-Бар, поводом двадесетогодишњице оснивања              

     Савеза грађевинскиох инжењера и техничара, Златибор, 23-24. Октобра 1971.год. 

4.  Учешће на 8. Конгресу Савеза друштава за путеве, Скопље, 1972.год. 

5.  Учешће на 9. Конгресу Савеза друштава за путеве, Порторож, 1975 год. 

6.  Учешће на Саветовање "Изградња ауто-пута БЈ“- Значај аутопута БЈ за НО,монографија посве  

     ћена Саветовању, члан одбора и председник комисије за закључке,Пожаревац, 07-08.10.1977.год.     

7.  Учешће на Саветовање о одржавању путева од 31.03.1978. год., одговорни уредник публикације,  

     припремио за штампу, на 112 страница, издање СДПЈ од  јула 1978.год. 

8.  Учешће на 10. Конгресу Савеза друштава за путеве, Аранђеловац, 19-21.10.1978.год.  Известилац  

     Комисија за закључке Конгреса. 

9.  Учешће на XVI Светском конгресу за путеве, тунеле и аеродроме–АИПЦР одржаном у Бечу, 17- 

     21.09.1979. год. 

10. Учешће на 5. Симпозијуму Југословенског друштва за механику стена и подземне  радове, под  

      покровитељством Југословенске академије знаности и умјетности – Загреб, одржаног у Сплиту  

      од 27-31.10.1980. год. 

11. Учешће и преседавање Међународним конгресом:Безбедности саобраћаја на путевима одржан  

      у Београду „Сава центар“,на темe: возач, возило, пут и околина, у органиизацији Савеза организа  

      ција за путеве, са седиштем у Љубљани (СОП). Члан редакционог одбора за припрему Зборника    

      радова и комисије за закључке. Конгрес одржан од 20-23.априла 1981.год.      

12. Учешће на Саветовању о програмирању, пројектовању, изградњи, одрзжавању и експлоатацији   

      аеродрома :  Будућност развоја ваздухоплова и  аеродроме у функцији енергетске кризе. Београд,  

      26.06.1981 год. 

13. Учешће на Саветовање о развојним проблемима у области путева, одржано 19.10.1982. год. у  

      Аранђеловцу, у организацији СДПЈ и Института за путеве Србије. Реферат о стању путне привре  

      де  анализи трошкова одржавања и управљања путевима, објављено у часопсу „Пут и саобраћај"  

      бр. 9-12, 1982.год.   

14. Учешће на Саветовању о саобраћају у ванредним и ратним условима, Стање и правци развоја  

      саобраћајног система и утицај на одбрану земље. Члан одбора и припрема Елабората, урађеног   

      у Београду, 1982.год. 

15. Учешће на XI. Конгресу Савеза друштва за путеве Југославије (СДПЈ), Опатија, 1982.год. Члан  

      Комисије за закључке. Реферат: Планиање аеродромске мреже СФРЈ до 2000.год, 

16. Учешће на XVIII Скупштини Савеза инжењера и техничара Србије, одржаној у Сурдулици,  

      маја 1983.год. 

17. Учешће на Саветовању о актуелним проблемима планирања, пројектовања, грађења и одржава 

      ња путева и  аеродрома, одржано у Аранђеловцу 18 -19.априла 1985.год. 

18. Учешће на семинару: Савремене методе планирања и технологија механизованих радова у грађе  

      винасрству, у организацијхи Савез грађевинских инжењера и техничара Србије (СГИТС),одржа   

      жаном у Горњи Милановац, 21-22.новембра 1985.год.   

19. Учешће на 12.Конгресу СДПЈ, генеарлни известилац по теми III, и Председник Комисије за              

       закључке. Бечићи, 17-19.10.1986. год. 

20. Учешће на XIX Скупштини Савеза инжењера и техничара Србије, одржаној у Обреновцу, маја  

      1987.год.,члан комисија за закључке. 

21. Учешће на XXXI Скупштини друштава за путеве Србије, одржаној 20.јуна 1987.год.,члан oрга  
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      низационог одбора и извстилац комисје за закључке.  

22. Учешће на 13. Конгресу Савеза друштва за путеве Југославије (СДПЈ),оджан у Неуму, 1990.год. 

23. Учешће на XX Скупштини Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), одржаној на Златибо  

      ру, маја 1992.год. 

24. Учешће на Скупу: Дани југословенског грађевинарства, посвећеном Актуелним проблемима  

      грађевинарства, одржаном у Херцег Новом, фебруара 1993.год..  

25. Учешће на Комференцији грађевинара Југославије, одржаној у Центру „Сава” у Београду, орга  

      низоавој од СГИТ, ПКЈ и ЦГ и САС и ЦГ, априла 1994.год. 

26. Учешће на Југословенски научни скуп „Пут  и  животна  средина“, у организацији  Друштва за  

      путеве Србије и Црне Горе, Института за путеве Београд, Грађевинског факултета Београд и  

      Југословенског друштва „Екологија“, одржан на Жабљаку, од 27 до 29. Априла 1994.год.   

27. Учешће на 14. Конгресу Савеза друштва за путеве Југославије (СДПЈ), Београд, 1995.год,  

      Известилац комисије за закључке. 

28. Учешће на Научни скуп Института за  архитектуру и урбаниазам Србије, реферат: Усклађеност  

      Планирања и спровођења планова у погледу потреба одбране. Београд, 1998.год. 

29. Учешће на међународном Синмпозијуму „Превенција саобраћајних незгода на путевима 2000- 

      Безбедност саобраћаја у XXI веку”,у организацији: Институт за СФТН, Нови Сад, Саобраћајни  

      факултет Београд, Институт за квалитет радне и животне средине  „1”мај, Ниш  и Југословенско  

      друштво за безбедност саобраћаја (YУБС), одржан у Нови Саду 12-13.октобра 2000.год.    

30. Учешће на 15. Конгресу Друштва за путеве Југославије (ДПЈ). Будва, 26-27.10.2000.год. 

      Председник Комисје за закључке. 

31. Учешће на Стручном скупу: „Савремнене технологије за грађење и одржавање путева и њихова  

      примена у Југославији", Врњачка Бања, 23-24.11.2001.год. 

32. Учешће на преко 15. саветовања од 2004 до 2015.год, у органиизацији струковних организација  

      Србије, посвећених различитим техничким проблемима. 

 

5.5. б Руковођење научним скуповима и саветовањима са поднетим рефератима и учешћем у  

изради закључака  

1.  Руковођење семинаром „Путеви и ОНО" у организацији Савета републичких и покрајинских  

     организација за путеве (СОП), ЈНА и Привредне  коморе Југославиј, одржан на Бледу, маја 

     1977.год.. 

2.  Руковођење Саветовањем о одржавању путева, тунела и аеродрома, у организацији Савеза друш 

     тава за путеве Југославије ( СДПЈ),  Друштва инжењра и техничара Србије (ДИТС), Друштва за  

     путеве Србије (ДПС), Београд, комијсија за закључке, марта 1978. год, 

3.  Учешће и руковођење Симпозијумом о примени камених материјала у коловозним конструкција 

     ма путева, аеродрома и тунела. Зборник од 593. странице А-4, генерални известилац о теми бр.3-  

     „Камени  материјали у  носећим слојевима коловоза", Уредник зборника и  члан одбора за   

     штампање зборника радова, Порторож, октобра, 1979.год. 

4.  Учешће и преседавање Међународним конгресом о безбедности саобраћаја на путевима одржаној  

     у Београду „Сава центар“,на темe: возач, возило, пут и околина, у органиизацији Савеза организа  

     ција за путеве, са седиштем у Љубљани (СОП). Члан редакционог одбора за припрему Зборника    

     радова и комисије за закључке. Конгрес одржан од 20-23.априла 1981.год.      

5.  Учешће и преседавање пленарном свечаном седницом: Међународна конференција о путевима- 

     ИРФ, на којој је учествовало око 99. земаља, на нивоу министара, Руководилац делегације  Савеза  

     друштва за путеве Југославије.(СДПЈ), Софија, мај 1980.год. 

6.  Руководилац, члан одбора и организатор Саветовања о аеродромима и подземним објектима,  у  

     организацији СДПЈ - Секција за аеродроме, Београд, 20.06.1981.год. 

7.  Члан одбора, учешће и руковођење пленарном седницом Међународне конференције о безбедно  

     сти саобраћаја на путевима, Београд од 20-23.10.1981.год. 

8.  Учешће и руковођење Саветовањем из области путева, аеродрома и подземних објеката, у органи  

     зацији СГИТ, САЈ и ССИЗ за путеве, Београд 1983.год. 

9.  Руковођење саветовањем:„Заштита материјалних добара  и мере цивилне заштите у области  

     грађевинарства ", у организацији Савеза архитеката Југославије. Присутно преко 500 учесника  

      из свих република СФРЈ, Будва 04-06.10 1984.год. 

10. Члан одбора и руководилац Међународног саветовања о бетонским конструкцијама,подржаном          

      у Порторожу  09-11.10.1985.год., у организацији Савеза инжењера Словеније. 

11. Руководилац стручног семинара: „Одржавање и техничка контрола склоншта", у организацији  
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      СИТСрбије. Присутно око 500 представника из свих општина и органа,ДПЗ из СФРЈ, семинар  

      одржан у Београду, децембра 1986. год. 

12. Учешће и руковођење Југословенским саветовањем о просторном и урбанистичком плаовима   

      са становишта ОНО, 17-18.06.1987.год. у Београду. 

13. Учешће и руковођење првим стручним саветовањем из области: машинских и термотехничких  

      инсталација,котловских постројења и стабилних судова под притиском за потребе Грађевинског  

      обезбеђења, учешћем свх електро енергетских инспектора задужених за контролу исправности  

      наведене инфраструктуре војног круга. Саветовање одржано у организацији Војнограђевинске 

      инспекције (ВГИ-ССНО)  и Машинског факултета Универзитета у Беогрдау, маја 1989.год. 

      Са саветоавња је издат Приручник за техничку регулативу инспекције парних котлова у ОС  

      СФРЈ, који садржи четири правилника и три упутстава, са списком Југословенских стандарда, 

      штампан у 800.примерака, аутор и редактор Проф.др Мартин Богнер,дипл.инж,маш, рецезенти:  

      пук.др Милорад Терзић,дипл.инж.грађ. и Мр Слободан Живи,дипл.инж.маш. 

      Приручник заведен у ССНО-ВГИ под број 116-1/89 од 28.04.1989.год. 

14. Учешће и руковођење:Први југословенски симпозијум о тунелима-Веишенаменски подземни  

      простори, одржан у организацији Савеза друштава за тунеле Југославије  и Друштва за тунеле    

      Хрватске, на  Брионима, Члан ОО и председавајући радом Секције, број VI. 1988.год. 

15. Организатор и руководилац Саветовања о Инвестиционом одржавању објеката  „Уређења тери  

      ториује и Посебне намене ", са учешћем представника свих Војнодоходовних установа ССНО,    

      по задатку Начелника генраштаба оружаних снага СФРЈ, април 1990.год. 

16. Руковођење саветовањем о критеријумима за планирање склоништа у СФРЈ, у организацији 

      Сектора за одбранбене припреме цивилних структура друштва ССНО, од 30.05.1990.год. 

 

5.5.ц  Члан организационог одбора, председник или члан комисије за закључке, припрема        

зборника и монографије са скупа 

 

1.  Саветовање на тему „Изградња ауто-пута БЈ", Пожаревац, 07-08.10.1977. год.:Значај аутопута БЈ  

     за ОНО, уредник монографије са саветовања, члан одбора и председник комисије за закључке, 

2.  Учешће на 10. Конгресу Савеза друштава за путеве, Аранђеловац, 19-21.10.1978.год.  Известилац  

     Комисија за закључке Конгреса. 

3.  Саветовање о одржавању путева од 31.03.1978. год., одговорни уредник публикације.Припремио  

     за штампу публикацију са Саветовања,.на 112. страница, издање Савеза друштава за путеве  

     Југославије (СДПЈ), од  јула 1978. год. 

4.  Саветовање о проблематици и рада републичких, покраијинских и општинских грађевинских   

     инспектора, са тежиштем на оцену реглутиве којом је прописана предметна област. 

     Саветовање одржано у организацији: Војнограђевинска инспекција ССНО, републичке грађевин 

     ске инспекције Хрватске и републичке грађевинске инспекције Србије, са око 300.учесника.,  

     у Забоку, код Загреба, током маја 1979.год.      

5.  Саветовање о саобраћају у ванредним и ратним условима, Стање и правци развоја саобраћајног  

     система и утицај на одбрану земље. Члан одбора и припрема Елабората  урађеног  у Београду,  

     1982.год. 

6.  Учешће на 11. Конгресу Савеза друштава за путеве Југославије (СДПЈ), Опатија, 1982. год. Члан  

     Комисије за закључке. Учешће у припреми публикације са Конгреса. 

7.  Саветовање о развојним проблемима у области путева 19.10.1982. год., Београд, издање Савеза  

     друштава за путеве Југославије (СДПЈ), ДП Србије и Института за путеве Србије, као посебна  

     публикација бр. 31, члан одбора, одговорни уредник и рецензент. Реферат о стању путне привре 

     де и анализи трошкова одржавања и управљања путевима, објављено у „Пут и  саобраћај" бр. 9- 

     12 од 1982. год.  

8.  Учешће на 12.Конгресу СДПЈ, генеарлни известилац по теми III, и Председник Комиосје за зак  

     ључке. Бечићи, 17-19.10.1986 год. 

9.   Учешће на XIX Скупштини Савеза инжењера и техничара Србије, одржаној у Обреновцу, чллан  

      комисије за закључке, мај 1987.год. 

10. Учешће на XXXI Скупштини друштава за путеве Србије, члан орга организационог одбора и  

      извстилац комисје за закључке, одржаној 20.јуна 1987.год  

11. Учешће и руковођење:Први југословенски симпозијум о тунелима-Веишенаменски подземни  

      простори, одржан у организацији Савеза друштава за тунеле Југославије  и Друштва за тунеле    

      Хрватске, на  Брионима, Члан ОО и председавајући радом Секције, број VI. 1988.год. Учешће у  
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      припреми публикације са Симпозијума.Штампан реферат о подземнм објектима.  

12. Учешће на XX Скупштини Савеза инжењера и техничара Србије, одржаној на Златибору, маја  

      1992.год. 

13. Учешће на 14. Конгресу Друштава за путеве Југославије (ДПЈ), Известилац комисије за закључ  

      ке, Београд, 1995  год. 

15. Научни скуп Института за  архитектуру и урбаниазам Србије, реферат: Усклађеност планирања  

      и спроводјења планова у погледу потреба одбране.члан комисије за азкључке, Београд, 1998.год. 

16. Учешће на 15.Конгресу Друштава за путеве Југославије (ДПЈ), Будва, 26-27.10.2000.год.  

      Председник Комисје за закључке. 

17. Учешће на преко 15. саветовања од 2004 до 2015.год, у органиизацији струковних организација  

      Србије, посвећених различитим техничким проблемима. 

 

Стручни боравци, специјализације, екскурзије и курсеви 

 

1.  Стручна екскурзија на изградњи пруге Сарајево-Плоче, Грађевински  факултет из Београда, уз    

     стручно вођење проф. Марка Аћимовића. Тежиште на тунелским радовима, јуна 1962.год. 

2.  Стручни боравак (екскурзија) преко Грађевинског факултета Универзитета у Београду,обилазак 

     градилишта у: Немачкој, Данској, Шведској, Белгији, Холандији, Француској, Швајцарској, Ита  

     лији и Аустрији, јула 1964. год. 

3.  Стручни боравак од 30 дана у Чехословачкој, у оквиру размене студената социјалистичких зема 

     ља у току августа 1964. год.(градилишта Карлови Вари, Праг, Брно, Братислава, Чешке Буђовице,  

     насуте бране, аеродроми, метро, тунели, путеви, институти, факултети, лабораторије, итд.). 

4.  Спцијализација на изградњи великих подземних ваздухоловних војних база преко ГП „Планум“  

     из Земунуна током 1967.-1968.год.   

5.  Завршен курс примене технике мрежног планирања у грађевинарству, преко Института за систе         

     ме мрежних планирања Београд, у Земуну 1967. год. (диплома специјалисте). 

6.  Завршена специјализација у Школи за усаврсавање официра грађевинске службе ЈНА- инжењера 

     у трајању 3. месеца, почетком 1968. год. (добијено звање специјалисте војног грађевинарства). 

7.  Завршен Курс за изучавање проблематике полигона и стрелишта у  Школи за усаврсавање офици  

     ира грађевинске службе ЈНА- инжењера, децембра 1970.год. 

8.  Руководилац Семинаром на тему:Место и улога инжењеринг организација на релаизацији објека  

     та веће инвстиционе вредности“, у оргаизацији „Смелт“ из Љубљан, по позиву, маја 1979.год. 

9.  Руководилац стручне екскурзије по Италији (4.000 км), обилазак већих тунела, аеродрома,  путева  

     и метроа. Аутобус са 40.учеснка од Београда-Бара-Барија-Напуља, Рима, Ареца, Сијена, Римини,       

     Венеција, Трст, Копар, Љубљана, Загреб и Београд.   

     Стручна екскурзија организована од Савеза друштава за путеве Југославиоије (СДПЈ)  и Друштва  

     за путеве Србије,(ДПС), 25.дана, маја 1982.год. 

 

6.3.  Руковођење стручним друштвима 

 

1.   Савез инжењера и техничара Југославије – генерални секретар  1998-2000.год, 

2.   Савез друштава за путеве Југославије-Председник секције за аеродроме, 1980-1985.год, 

3.   Савез друштава за путеве Југославије-Први председник секције за тунеле, 1988-1990.год, 

4.   Инжењерска комора Србије-Комија за законску и техничку регулативе, 2012-и сада 

5.   Савезни завод за стандардизацију-Комисија за стандарде путогрдање, 1976-1980.год,  

6.   Руководилац Савета за стандардизацију објеката одбране СМО, 1995-1998.год, 

7.   Руководилац Савета за енергетику,просторно планирање и усаглашавање просторних потреба   

      одбране у просторним плановима Р.Србуије и Р.Црне Горе, уз дефинисање перспективних  

      гарнизовна, при СМО, 1993-1997.год. 

 

 

 

Београд, 

01.10.2015                                                                  Проф. др Милорад Терзић,дипл. инж.грађ. 

                                                                           


