ПРПГРАМ РАДА УДРУЖЕОА МИЛУТИН МИЛАНКПВИЋ
ЗА 2013. ГПДИНУ
(усвпјен на Гпдишопј скупштини пдржанпј 23. априла 2013. гпдине)
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I. Увпд
Главне прпграмске активнпсти Удружеоа у 2013. гпдини биће усмерене на реализацију тема из
дугпрпшнпг прпјеката „Миланкпвић у свпм и нашем времену“ и реализацију прпјеката кпје
финансијски ппдржавају државни пргани и наменски фпндпви.
Од тих активнпсти истишу се: прганизпваое активнпсти у прпстпријама Удружеоа (наушни скуппви,
семинари, пкругли стплпви, излпжбе, пријем ппсета - екскурзија пснпвних и средоих щкпла,
студената и других заинтереспваних), фпрмираое сталне излпжбене ппставке (лишне ствари,
фптпграфије, издаоа старих коига, вредна дпкумента...), прганизпваое Шкпле за младе таленте,
усппстављаое Дигиталнпг легата Милутин Миланкпвић, израда интерактивне, мултимедијалне,
инфпрмативне спфтверске апликације, ушещће (са пдгпварајућим прпграмима) у манифестацијама
ппсвећених лику и делу Милутина Миланкпвића кпје прганизују друге институције, ствараое
услпва за медијску или јавну презентацију резултата рада Удружеоа, у прпстпријама Удружеоа
или на другим пдгпварајућим лпкацијама.
У првпј пплпвини гпдине активнпсти Удружеоа биће усмерене на заврщетак ппремаоа и уређеоа
ентеријера прпстприја (увпђеое система за грејаое, вентилацију и дпјаву ппжара, набавку и
уградоу аудип-визуелне и инфпрматишке ппреме) и фпрмираое пригпдне библиптеке
(Миланкпвићевих коига и коига п Миланкпвићу).
Активнпсти Удружеоа биће, такпђе, усмерене на прганизаципна питаоа и прилагпђаваое рада у
нпвим услпвима.

II. Активнпсти Удружеоа на завршетку заппчетих активнпсти у 2012. гпдини
2.1. Наставак рада на ТВ-серији „Од армиранпг бетпна дп Канпна псунчаваоа”
Нпсилац активнпсти: Удружеое
Рпк заврщетка: септембар 2013. гпдине.

2.2 Ппдизаое Сппмен-пбележја Милутину Миланкпвићу у Парку Милутина
Миланкпвића
Одлукпм Скупщтина Града Бепграда, за спрпвпђеое активнпсти пкп ппдизаоа Сппмен-пбележја
Милутину Миланкпвићу, пбразпван је Одбпр за ппдизаое Сппмен-пбележја Милутину
Миланкпвићу. Секретаријат за културу Града Бепграда је нпсилац активнпсти (пбезбеђеое
средстава у Бучету Града и пбављаое административних ппслпва). Удружеое даје струшну
ппдрщку Одбпру и Кпнкурснпј кпмисији за пцену приспелих радпва.
Нпсилац активнпсти: Одбпр за ппдизаое Сппмен-пбележја Милутину Миланкпвићу у
сарадои са Удружеоем
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Рпк за избпр награђених радпва: Фебруар 2013. гпдине; изградоа Сппмен-пбележја у
зависнпсти пд средстава у бучету Града Бепграда

2.3. Ппстављаое сппмен-плпче на згради у кпјпј је Милутин Миланкпвић живеп
за време бправка у Будимпешти
Припремне радое у вези ппстављаоа сппмен-плпше су дпгпвпрене и усаглащене са Сампуправпм
Срба у Мађарскпј. Удружеое пбезбеђује рељеф са Миланкпвићевим ликпм и превпз дп
Будимпещте, а пстале трпщкпве, кап и административну прпцедуру, пбезбедиће Сампуправа Срба.
Нпсилац активнпсти: Удружеое и Сампуправа Срба у Мађарскпј
Рпк: Прва пплпвина 2013. гпдине

2.4. Ппстављаое сппмен-пбележја у Булевару Милутина Миланкпвића на Нпвпм
Бепграду
Нпсилац активнпсти: Градска ппщтина Нпви Бепград у сарадои са Удружеоем и Центрпм
за прпмпцију науке
Рпк: Дп реализације

III. Планиране активнпсти у 2013. гпдини
3. Адаптација ппслпвнпг прпстпра
3.1. Увпђеое система за грејаое, вентилацију и дпјаву ппжара
Нпсилац активнпсти: Удружеое, у сарадои са Ппслпвним прпстпрпм Стари град и Савезпм
грађевинских инжеоера и технишара Србије
Рпк: Крај маја 2012. гпдине

3.2. Ппремаое ппслпвнпг прпстпра аудип-визуелнпм и инфпрматичкпм ппремпм
Нпсилац активнпсти: Удружеое у сарадои са Математишким факултетпм
Рпк: Тпкпм гпдине

3.3. Израда прпјекта уређеоа ентеријера и сређиваое прпстприја
Нпсилац активнпсти: Удружеое у сарадои са Институтпм за впдппривреду „Јарпслав
Черни" и Центрпм за прпмпцију науке
Рпк: Крај маја 2013. Гпдине
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3.4. Прикупљаое експпната и ппстављаое сталне излпжбене ппставке п живпту и
раду Милутина Миланкпвића у прпстпријама Удружеоа
Изливаое брпнзане бисте Миланкпвића, прикупљаое лишних ствари, старих издаоа коига и
радпва, наушних и других дпкумената и ппставка излпжбе
Нпсилац активнпсти: Удружеое у сарадои са Центрпм за прпмпцију науке,
Универзитетскпм библиптекпм „Светпзар Маркпвић” и Педагпщким музејпм Србије
Рпк: Крај маја 2013. гпдине

4. Прганизација дпгађаја
4.1. Окупљаое шланпва и пријатеља Удружеоа ппсвећенп актуелним дпгађајима или
занимљивпстима из делатнпсти Удружеоа и другим актуелним темама
Нпсилац активнпсти: Удружеое
Рпк: Тпкпм целе гпдине, свакпг утпрка (среде)
4.2. Пријем прганизпваних ппсета
Нпсилац активнпсти: Удружеое
Рпк: Тпкпм целе гпдине

5. Прпјекти и научнп-стручни скуппви у прганизацији или учешћу Удружеоа
5.1. Реализација Друге фазе дугпрпчнпг прпјекта „Истраживаое, пбрада,
систематизација и мултимедијска презентација архивске запставштине
Милутина Миланкпвића“






Набавка ппреме за пперативнп функципнисаое Дигиталнпг легата Милутин
Миланкпвић, смещтај архивске грађе и визуелну презентацију (набавка дпдатне
рашунарске инфраструктуре, ппстављаое пперативнпг система, прикљушеое на
Интернет, усппстављаое рашунарске кпмуникације Математишки факултет –
Удружеое);
Израда спфтверских пакета за фпрмираое и пуоеое архивских база ппдатака;
Прикупљаое, пбрада, систематизација и дигитализација архивске грађе;
Израда интерактивне, мултимедијалне, инфпрмативне спфтверске апликације за јавни
приступ ппдацима и инфпрмацијама.

Нпсилац активнпсти: Удружеое и Математишки факултет уз финансијску ппдрщку Центра
за прпмпцију науке, Министарства културе и инфпрмисаоа, Секретаријата за културу Града
Бепграда и Скупщтине ппщтине Стари Град
Рпк: Крај 2013. Гпдине
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5.2. Прганизпваое међунарпднпг семинара: „Инстуципналнп партнетствп кап
мпдел сарадое у бпрби прптив климатских прпмена“
Нпсилац активнпсти: Удружеое у сарадои са Институтпм за науку п живптнпј средини
Универзитета у Женеви и Факултетпм за примеоену екплпгију „Футура“ Универзитета
Сингидунум Бепград
Рпк. 07. 05. 2013. гпдине
Наппмена: Удружеое ће учествпвати у прганизацији научних и других скуппва са другим
удружеоима и институцијама. Удружеое ће такпђе бити дпмаћин скуппвима кпје прганизују
друга удружеоа и институције.

6. Фпрмираое и прганизпваое активнпсти у пквиру Истраживачкпг центра и
Шкпле за младе таленте
Нпсилац активнпсти: Удружеое у сарадои са Центрпм за прпмпцију науке, Истраживашкпм
станицпм Петница, Математишким друщтвпм Србије, Друщтвпм физишара Србије, средоим
щкплама кпје нпсе име Милутина Миланкпвића
Рпк: Тпкпм целе гпдине

7. Мајски дани ппсвећени Милутину Миланкпвићу







Обележаваое славе Удружеоа Ђурђевдан – 06. 05. 2013. гпдине;
Организпваое свешанпг скупа и свешанп птвараое „Дпма Удружеоа Милутин
Миланкпвић” - 28. 05. 2013. гпдине;
Дпдела признаоа дпнатприма (институцијама и ппјединцима) за дппринпс
афирмацији лика и дела Милутина Миланкпвића - у пквиру свешанпг скупа;
Организпваое сусрета щкпла кпје нпсе име Милутина Миланкпвића;
Награднп такмишеое ушеника и студената у пквиру щкпла кпје нпсе име Милутин
Миланкпвић;
Ушещће у акцији Мај месец математике, у сарадои са Центрпм за прпмпцију науке и
Математишким институтпм САНУ

8. Излпжбе п Милутину Миланкпвићу
8.1. Излпжба радпва примљених на Јавни пглас за избпр идејнпг решеоа Сппмен
- пбележја Милутину Миланкпвићу
Нпсилац активнпсти: Удружеое и Одбпр за ппдизаое Сппмен-пбележја Милутину
Миланкпвићу
Рпк: 19. 02. - 03. 04. 2013. гпдине

8.2. Излпжба: Записи у камену (аутпрска излпжба вајара Мија Мијушкпвића) у
Наципналнпј галерији у Бепграду
Нпсилац активнпсти: Удружеое у сарадои са Наципналнпм галеријпм и аутпрпм
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Рпк: 09. 05. - 31. 05. 2013. гпдине

8.3. Излпжба: Земља и васипна у сунчанпм пку Милутина Миланкпвића у
Библиптеци Града Бепграда
Нпсилац активнпсти: Удружеое и Библиптека Града Бепграда
Рпк: 22. 11. - 02. 12. 2013. гпдине

8.4. Излпжба: Научнп и уметничкп у делима Милутина Миланкпвића и Паје
Јпванпвића у Градскпм музеју Вршац
Нпсилац активнпсти: Удружеое и Градски музеј Врщца
Рпк: Септембар 2013. гпдине

Удружеое ће на захтев заинтереспваних институција прганизпвати и друге излпжбе
са тематикпм из живпта и рада Милутина Миланкпвића.

9. Издавачка делатнпст и видеп прпдукција
9.1. Другп издаое коиге: Милутин Миланкпвић - Путник крпз васипну и векпве
Нпсилац активнпсти: Удружеое
Рпк: У зависнпсти пд средстава

9.2. Мпнпграфија: Календарскп знаое и дппринпс Милутина Миланкпвића
Нпсилац активнпсти: Удружеое
Рпк: У зависнпсти пд средстава

10. Прганизаципна питаоа
10.1. Псниваое секције Удружеоа у Ппдгприци
Нпсилац активнпсти: Удружеое
Рпк: Фебруар 2013. гпдине

10.2. Псниваое секције Удружеоа у Баоа Луци
Нпсилац активнпсти: Удружеое
Рпк: Јун 2013. гпдине

10.3. Фпрмираое радних група пп делатнпстима Удружеоа
Нпсилац активнпсти: Управни пдбпр
Рпк: Јун 2013. гпдине
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10.4. Прганизација сусрета у Даљу
Организпвати сусрет представника Удружеоа, секција, щкпла и других институција кпје
нпсе име Милутина Миланкпвића у Даљу
Нпсилац активнпсти: Управни пдбпр
Рпк: Крај јуна или пплпвинпм септембра 2013. гпдине

10.5. Прганизација сусрета у Милићима
Нпсилац активнпсти: Управни пдбпр
Рпк: Друга пплпвина гпдине

11. Израда нпрмативних аката







Ппслпвника п раду Управнпг пдбпра;
Правилника п дпдели ппсебних признаоа - Ппвеља Милутин Миланкпвић и
Захвалница, истакнутим прегапцима и институцијама за оихпв укупни струшни, наушни
и друщтвени дппринпс на пппуларизацији лика и дела Милутина Миланкпвића;
Правилника п дпдели награда у виду ппхвала, коига, видеп-прпдукције и других
прпизвпда Удружеоа, кпја се дпдељују ушеницима и студентима за дппринпс
пппуларизацији лика и дела Милутина Миланкпвића, или псвпјена признаоа у пквиру
дпмаћих и међунарпдних такмишеоа;
Правилника п дпдели стимулација у виду нпвшане ппдрщке ушеницима, студентима или
младим прпналазашима и истраживашима за извпђеое истраживашких или других
прпјеката, или за стипендије;
Израда прптивппжарнпг елабпрата.

Нпсилац активнпсти: Управни пдбпр
Рпк: Мај 2013. гпдине

12. Израда сувенира Удружеоа
Нпсилац активнпсти: Управни пдбпр
Рпк: Мај 2013. гпдине

IV. Финансираое прпграмских задатака
Средства за реализацију прпграмских активнпсти пбезбедиће се пд шланарине (ппјединашних и
кплективних), пружаоем услуга (Изнајмљиваоем прпстприја, прпдајпм коига и филмпва,
сувенира), кпнкурисаоем кпд надлежних државних пргана и институција, дпнацијпм, кап и
кпнкурисаоем кпд међунарпдних фпндпва.
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