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При по врат ку са струч не прак се у Бе чу, 
кра јем ју ла 1968. го ди не, остао сам не
ко ли ко да на у Бра ти сла ви где су се сва
ке ве че ри на град ским тр го ви ма одр жа
ва ли ми тин зи по др шке ре фор ма ма у зе
мљи. Јед не но ћи ше тао сам се по ред Ду
на ва, ка да је на и шла ко ло на цр них ауто
мо би ла мар ке „пра га”, у ко ји ма су би ли 
Алек сан дар Дуп чек, Јо зеф Смр ков ски, 
Ол дрих Чер нек и Фран ти шек Би лак, ко
ји су се вра ћа ли из ма лог ме ста Чер ни ја 
на Ти си, где су на са стан ку с пред сед ни
ца ма пар ти ја Ис точ ног бло ка бра ни ли 
ре фор ме у Че хо сло вач кој. На ро ду ко ји 
им је кли цао, Алек сан дар Дуп чек обра
тио се ре чи ма: „Пот пи са ли смо, жи ве ла 
Че хо сло вач ка!”
По сле два да на про ду жио сам у Бу дим
пе шту, где сам на же ле знич кој ста ни ци 
угле дао мно штво на о ру жа них со вјет ских 
вој ни ка у рат ној опре ми. Тру пе Вар шав
ског пак та, без Ру му ни је, у но ћи из ме ђу 
20. и 21. ав гу ста ушле су с ви ше од 
300.000 вој ни ка и 2.000 тен ко ва у Че хо
сло вач ку. Ва зду шноде сант не је ди ни це 
су за у зе ле аеро дро ме. Усле ди ла су хап
ше ња. По ги ну ло је сто Че хо сло ва ка, у 
цен тру Пра га се спа лио Јан Па лах. На че
ло Че хо сло вач ке је до шло кон зер ва тив
но ру ко вод ство, а Дуп чек је по слат за ам
ба са до ра у Тур ску, ода кле је убр зо по ву
чен, из ба чен из пар ти је по сле че га се по
ву као из по ли тич ког жи во та. Ра дио је у 
шу мар ском пред у зе ћу у Бра ти сла ви. Ум
ро је 7. но вем бра 1992. од по сле ди ца са
о бра ћај ног уде са. Са хра њен је у Бра ти
сла ви.  СлободанТ.Петровић,

Кла до во 

Коћедазаради,
акодасеугради

Да на 30. 8. 2018. у овој ру бри ци об ја
вљен је мој до пис, под на сло вом „Шта 
да ра дим са ба ја тим ле ко ви ма”. На мо
је при јат но из не на ђе ње, већ 5. 9. 2018. 
у ру бри ци „Дру штво” об ја вљен је до бар 
текст на ову те му „Сва ка по ро ди ца чу
ва око 500 гра ма ба ја тих ле ко ва”. За 
по хва лу. Ме ђу тим, од го во ри до би је ни 
од над ле жних ин сти ту ци ја су крај ње 
сму ше ни, па чак и кон тра дик тор ни. 
Кре ни мо ре дом. 
Ка же се да се мно ге апо те ке „из вла че” 
да не мо гу да при ку пља ју те ле ко ве, јер 
не по сто ји пра вил ник о упра вља њу 
фар ма це ут ским от па дом. А он да се ка
же да је тај про блем ре шен у Су бо ти ци, 
Но вом Са ду, Кру шев цу, Кра гу јев цу, Ни
шу. Да ли то зна чи да се у тим гра до ви
ма ра ди про тив за ко ни то? 
Он да се ка же да мно ги за ступ ни ци или 
про из во ђа чи не ма ју усло ве за скла ди
ште ње, јер ра де у про сто ри ја ма ве ли чи
не шпај за!? Ко је ов де луд? Па ваљ да по
сто је про пи си о на чи ну и усло ви ма скла
ди ште ња ле ко ва! Да ље, ка же се да апо
те ке тре ба да скло пе уго во ре са уста но
ва ма ко је су овла шће не за по сту па ње са 
опа сним от па дом. Ви ди вра га! То тре ба 
да ура ди над ле жно ми ни стар ство! Као и 
да обез бе ди скла ди шта. А за ступ ни ци и 
про из во ђа чи ле ко ва има ју сво ја до став
на во зи ла, ко ја би при ли ком ре дов не до
ста ве мо гла да по ку пе и ове ле ко ве и 
пре не су их у ова скла ди шта. А не би био 
ни про блем да др жа ва то ура ди. Тро шко
ви би би ли за не мар љи ви. 
У Апо те кар ској уста но ви Бе о град пр во 
ка жу да ни је де фи ни сан „опе ра тер”, а 

он да ка жу да су „овла шће ном опе ра те
ру” пре да ли 13,63 то не ба ја тих ле ко ва! 
Што је мно го, мно го је. 
По се бан про блем је це на од три евра 
по ки ло гра му. А ови ле ко ви се на уни
шта ва ње од но се у ино стран ство! Е па 
ако се Обре нов ча ни ни су над ро ги ра ли 
од спа љи ва ња дро ге у тер мо е лек тра
ни, не ће се ни отро ва ти ни ти из ле чи ти 
од спа љи ва ња ле ко ва! Ре као бих да је 
про блем у то ме ко ће ов де да за ра ди, 
а ко да се угра ди! Ето но ве ин спи ра ци
је за ва ше но ви на ре.  МикицаКецић,

Бе о град 

Најзадистина
Био сам и ви ше не го при јат но из не на ђен 
ка да сам у „По ли ти ки ном” Ма га зи ну (не
де ља, 16. сеп тем бар 2018) про чи тао чла
нак Не ма ње Де ви ћа и Дра го љу ба Сте ва
но ви ћа „Исто ри ја на наш на чин”. Као чо
век ко ји је пре жи вео Дру ги свет ски рат 
и сва зби ва ња по сле ње га, био сам за па
њен чи ње ни цом да је у на шим ме ди ји ма 
нај зад об ја вљен текст ко ји вер но и исти
ни то при ка зу је оно што се у на шој зе мљи 
де ша ва ло. Исто ри ја пи са на код нас по
сле ра та, пар ти зан ски фил мо ви и све 
што смо смо по след њих се дам де це ни ја 
ов де мо гли чи та ти, да ва ли су нам пот пу
но не и сти ни ту сли ку о то ме. 
Је ди на је гре шка што под на слов тог 
члан ка гла си „Сви ан ти фа ши сти за слу
жу ју по ча сти”. Ов де фа ши ста ни је би ло, 
а чет ни ци и пар ти за ни су се бо ри ли про
тив на ци ста. Због то га би би ло ло гич ни
је бор бу про тив на ци стич ког оку па то ра 
на зва ти ан ти на ци стич ком, а бор це ан
ти на ци сте. 

Арх. АлександарАјзинберг
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РуглоибрукауцентруБеограда

Сва ко ју тро, и ви ше пу та у то ку да на, про ла зим по ред Бај ло ни је ве пи ја це, тач ни
је по ред „се би ља”, ко пи је истог са Ба шчар ши је, по кло на гра да Са ра је ва гра ду 
Бе о гра ду. И сва ки пут се згро зим пред истим при зо ром. Гру па но тор них ал ко хо
ли ча ра оку пи ра ла клу пе на се би љу и око ње га. Го ми ле раз ба ца не и ис по вра ћа не 
хра не, го ми ле ке са, фла ша и дру гог ђу бре та, и они. Не ки спа ва ју, буд ни пи ја ни 
ба ље зга ју, не ки тра же „ком ши ја, два де сет ди на ра”. Ма лу и ве ли ку ну жду вр ше 
на тро то а ру по ред ауто мо би ла у бли зи ни, на дну Це тињ ске ули це!? 
Ужас од при зо ра ко ји, гле дам, сни ма ју не ки ја пан ски ту ри сти. И пи там се, да ли 
је за то Бе о град „јед на од нај леп ших и нај а трак тив ни јих пре сто ни ца Евро пе”, ка
ко ре че је дан од чел ни ка овог гра да? И пи там се да ли је то сли ка и при ли ка нас 
гра ђа на Бе о гра да, гра до на чел ни ка и дру гих с вр ха град ске упра ве? И пи там се 
– да ли по сто ји ко му нал на ин спек ци ја ко ју пла ћа мо, и шта за име бо га ра ди? И 
пи там се, до кле тај срам од свињ ца у цен тру Бе о гра да?  БориславСтојков

ПризориспредчесмекодБајлонијевепијаце

Поводом двадесет година 
постојања и рада Академије 
инжењерских наука Србије 

Петар Б. 
Петровић*

Мало је стру-
ка које тако 

суштински од-
ређују будућност 
сваког друшт-
ва као што је ин-
жењерство. Пре свега, без снажног 
инжењерства нема снажне, одрживе 
и конкурентне привреде; идеје се не 
могу претворити у иновације, а наука 
нужно остаје заробљена у оквирима 
филозофије, сазнања самог по себи, 
лишена сваке практичне користи за 
друштво; развојне страте-
гије се не могу валоризо-
вати, без обзира на напор 
које друштво улаже у њихо-
во спровођење. Нагли заок-
рет од утопијског концепта 
економског развоја базира-
ног на услугама ка понов-
ном откривању индустрије 
и суочавања с чињеницом 
да економска снага једног 
друштва превасходно по-
чива на његовој способнос-
ти да ефикасно производи 
материјалне вредности, до-
вео је инжењерство и тех-
нологију у најужи друшт-
вени и политички фокус. 
На почетку трећег миле-
нијума инжењерство у Ев-
ропи и свету доживљава 
своју ренесансу. 

Србија се може похвали-
ти богатом инжењерском 
традицијом и посебним 
талентом за инжењерс-
тво, нечим што је без 
сумње део нашег културног иденти-
тета. Атанасије Николић је био први 
школовани инжењер у Србији, а иг-
ром случаја, или са разлогом, први 
ректор Лицеја (1839) и један од ос-
нивача Друштва српске словесности 
(1841), претече данашње САНУ. Прва 
школа за образовање инжењера уст-
ројена је 1846, затим се 1853. у окви-
рима крагујевачког Лицеја издваја 
Одељење за природно-техничке на-
уке, и напокон, 1863. године, форми-
рају се први инжењерски факултети и 
тиме успоставља јака и модерна инс-
титуционална основа за самостално 

образовање инжењера и индустрија-
лизацију. Појава индустрије у Србији 
повезује се са изградњом прве српс-
ке фабрике, Крагујевачке тополивни-
це, 1853. године. Индустријски раз-
вој је био интензиван, а одвијао се у 
таласима – у миру смо градили фаб-
рике, а у рату су их наши непријатељи 
уништавали. 

Та трагична матрица прати као суд-
бина комплетну историју модерне 
Србије, у деветнаестом, двадесетом, 
а нажалост и у двадесет првом веку. 
Други талас индустријализације од-
вијао се између два велика рата, када 
смо изградили пет фабрика за про-
изводњу авиона, раковички ИМР 
извозио француској војсци авионс-
ке моторе, а у Смедереву изграђена 
железара која ће 1939. постати нај-
већа на Балкану, са 900 радника и го-

дишњом производњом од 18.000 тона 
челика. Трећи талас индустријализа-
ције Србије одвијао са после Другог 
светског рата, све до трагичних де-
шавања на простору Балкана деведе-
сетих. У том периоду, 1960. године, 
Србија је изашла из оквира аграрне 
економије, а домети које смо тада ос-
тварили су били једном речју фасци-
нантни. У једном тренутку смо чак 
изградили и сопствену фабрику ро-
бота, а на тржиште Немачке и САД 
извозили тако софистициране произ-
воде као што су нумерички управља-
не алатне машине! 

Србија данас, плански, или мање 
плански, улази у четврти талас ин-
дустријализације. То је, без сумње, 
огроман подухват, мегапројекат од 
највећег друштвеног значаја, који 
ће неминовно одредити њену будућ-
ност. За успех тог процеса од примар-
ног значаја није новац, већ људски 
ресурс, а пре свега, инжењери.

Србија поседује изузетно снажну 
инфраструктуру за образовање ин-

жењера по највишим светским стан-
дардима. Кичму тог образовног 
система, магистралу будућег индуст-
ријског и сваког другог развоја, чине 
четири универзитетска центра – уни-
верзитети у Новом Саду, Београду, 
Крагујевцу и Нишу. Само на Универ-
зитету у Београду, најбоље рангира-
ном на Шангајској листи јужно од 
Беча, на 17 СТЕМ факултета образо-
вано је преко 42.000 студената током 
школске 2017/2018. године, од чега 
преко 33.000 на једанаест инжењер-
ских факултета. То је огроман ре-
сурс, моћан инжењерски потенцијал 

за убрзани економски развој Србије 
и успешан четврти талас индустрија-
лизације. Нажалост, не тако ретко, он 
измиче пажњи друштва.

Србија има своју академију ин-
жењерских наука – АИНС, који нас 
сврстава у ред оних држава Европе 
и света у којој се инжењерске науке 
и технологија експлицитно препоз-
нају и институционално развијају. 
АИНС је члан европске асоцијације 
академија инжењерских наука, Еуро-
ЦАСЕ (Тхе Еуропеан Цоунцил оф Аца-
демиес оф Апплиед Сциенцес, Тецхно-
логиес анд Енгинееринг), коју чине 24 
националне академије инжењерс-
ких наука Европе. АИНС се својом 
агилношћу и радом изборио да има 
свог представника у Извршном одбо-
ру ове елитне европске институције 
и да координира рад на Еуро-ЦАСЕ 

платформи за образовање 
инжењера. Такође, преко 
САПЕА пројекта, АИНС 
кроз Еуро-ЦАСЕ оства-
рује директну саветодав-
ну функцију Европској ко-
мисији о питањима која су 
релевантна за грађење раз-
личитих политика, дирек-
тно или индиректно по-
везаних са технологијом 
и инжењерством. Данас, 
када Кина израста у во-
дећег економског партне-
ра Србије, посебан значај 
добија билатерални уговор 
о сарадњи који постоји из-
међу АИНС-а и Акаде-
мије инжењерских наука 
Кине – ЦАЕ, водеће наци-
оналне институције Кине 
за област инжењерства и 
кључног партнера Владе 
Народне Републике Кине 
у осмишљавању стратегија 
привредног и технолошког 
развоја и одговора на раз-

личите друштвене изазове с којима се 
кинеско друштво суочава. 

Академија инжењерских наука Ср-
бије ове године обележава респекти-
ван јубилеј – 20 година постојања, 
рада и развоја. Нажалост, још увек без 
статуса институције од националног 
значаја, за разлику од других европ-
ских академија инжењерских наука, 
укључујући и академије наших су-
седа, Хрватске и Словеније. Али, на 
томе се стрпљиво ради. ¶

*Професор Машинског  
факултета Универзитета  

у Београду, Редовни члан АИНС

Без снажног инжењерства нема снажне привреде



Србија се може похвалити богатом 
инжењерском традицијом и 
посебним талентом за инжењерство, 
нечим што је без сумње део нашег 
културног идентитета
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АФОРИЗМИ
Александар Баљак
•  Увек смо се борили против неупоре

диво јачег противника и губили од 
слабијег.

•  Ставили смо окупатора пред свршен 
чин. Пристали смо на све!

•  Капитулација је наше тајно оружје.

•  Крајње је време да се затвори једно 
болно поглавље и отвори ново!

•  Ми смо лидери у региону по броју твр
дњи да смо лидери у региону.

•  Уколико не уважите наше захтеве, 
бићемо принуђени да вам пљунемо 
под прозор!

•  У Хашком трибуналу Срби су разгра
били све високе казне, тако да су Хр
ватима, Бошњацима и Албанцима ос
тале само мрвице.

•  Нисмо џаба кречили! Одрали су нас 
мајстори.

•  Драге су ми историјске чињенице, 
али ми је истина дража.

•  Органи гоњења су криминалцима за 
петама, што значи да је само питање 
дана, месеца или године кад ће поче
ти да их гоне.

•  И обожаваоци су популарни. Свако 
жели да их има.

•  Тешко је погодити која је наша болни
ца најстарија на Балкану. Све тако из
гледају.

•  За педесет година неће нас бити! И 
шта ћемо онда?

•  Народ све паре даје на храну, а после 
се жали како нема чиме да се прехра
ни.

•  Све се нема, а пензионери хране го
лубове мрвицама хлеба.

•  Једем кришом од укућана и опет се 
гојим.

•  Није важно како се српски језик зове, 
важно је да се разумемо.

•  Књиге које чекају да буду прочитане 
имају бескрајно стрпљење.

•  Код нас, брале, осим свега, да се пла
шиш немаш чега.

Радмило Мићковић

•  Разумем клетве Кнеза Лазара. Вук 
Бранковић се позвао на приговор са
вести!

•  Неки посланици гађају се ципелама, 
а неки падежима!

•  Привикавам се да је живот стање без 
ја!

•  Не само да немамо море, већ немамо 
ни мере!

•  Откуцавање је срчана мана!

•  Живимо као у Африци. За неке нема 
хране, за неке нема зиме!

•  Од глуварења. преко доушништва, до 
гласноговорника!

•  Ниске пензије скупо коштају ову 
државу. Гладни дуго живе!


