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Одвајкадасеприповеда(ипроповеда)дасу
Србинебескинарод,иакојезатојединидо

казнароднопредање.Одскорасе,безималопо
дозревања,можерећидасусевинулиуоблаке.
Урачунарске,небиваљалоуатмосферске.
Исподштампарскепресеуправојенаенгле

скомјезикуизишлапрваунасиједнаодретких
усветукњига,чијиназивуслободномпреводу
гласи:„Рачунарствовисокогучинкаиуоблаци
маунаучнимистраживањимаиобразовању”.И
приручникимонографијауистимах.
У16поглављана476 страница, уредници

проф.дрМаријанаДеспотовићЗракићсФа
култетаорганизационихнаука,проф.дрВељко
МилутиновићсЕлектротехничкогфакултета
ипроф.дрАлександарБе
лићизИнститутазафизи
кууврстили сучланке40
врхунскихсрпскихистра
живачаизматицеирасеја
њаитројицестранаца.
Изпредговорапроф.др

ДејанаМилојичића,пред
седника Компјутерског
друштваподокриљемИн
ститута електро и елек
тронскихинжењера(IEEE
ComputerSociety),издвајамореченицу:„Мо
нографијадајеприказсавременихинформа
тичкихтехнологијаињиховогзначајазараз
војИКТтржиштаистручњакаизтеобластидо
2022”.
Замисаодасенапишеовонаучноделопотекла

јесКатедрезаелектронскопословањеФакулте
таорганизационихнаука,познатеширојјавно
стипоновинамауосмишљавањуипримениин
тернеттехнологија.Нећетеверовати,припреме
записањетрајаласудужеодседамгодина.„Када
смопочињали,областјебилауповојуинисмо
ималинакогадасеугледамо”,објашњавапроф.
дрМаријанаДеспотовићЗракић.
Рачунарствоуоблацима(Cloudcomputing)ду

бокојеуздрмалосавременочовечанство,због
чегајеназванореволуцијом.Поменутатехноло
гијаомогућуједаизнајмљујетеиплаћатеопрему
(например,процесореимеморије)ипрограме
прекоинтернета.Премаутрошку,сличноутро
шенимкиловатимаелектричнеструје.

Водећизналцисагласнисудаседогодиотех
нолошкипреврат,јерјеизосновапромењено
пословањенаинтернету,отворенисубројни
пословинасвиммеридијанима,нарочитоза
младе.Безпретеривања,тојеобећавајућепод
ручјеизапосрнулусрпскупривреду.
Претежандеоистраживачкихрезултатаиз

пројектаМинистарствапросвете,наукеитех
нолошкогразвојаСрбијепреточен јеузани
мљивапоглавља,намењенаистручњацимаи
високошколцима(пројектанти,администрато
ри,пограмери,менаџери,предузетницииинве
ститори).Нарочитосукориснестудијеслучаја
ипримериизистраживањаииндустрије.
Запажендоприносималисунаставниции

сарадници ФОНа, у пр
вомредутрикатедре–за
електронско пословање,
за софтверско инжењер
ствоипословнесистеме–
потврдившидасуусамом
светскомврхуинформати
ке.Уиздавачкомподухва
ту без премца у нас уче
ствовалисујошодабрани
стручњаци Електротех
ничкогиСаобраћајногфа

култета,Институтазафизику,Математичког
институтаСАНУ,Институтазасрпскијезик
САНУ,Институтазаводопривреду„Јарослав
Черни”иУниверзитетауКрагујевцу.Главни
нуприлоганаписалисумладиизБеоградаи
Крагујевца(плодовидесетакдокторскихди
сертација).
„Драгоцене савете дали су наши угледни

стручњациизрасејања(проф.дрИванСтој
меновићсУниверзитетаОтава,најцитиранији
српскинаучникуинформатици,проф.дрВла
димирБрусићсУниверзитетаХарвардипроф.
дрБоркоФурхтсУниверзитетаФлорида)ииз
матице(проф.дрМилорадСтанојевићидоцент
дрСрђанКрчо)”,истичедрМаријанаДеспото
вићЗракић.
Монографијаћебитипредстављена15.мајау

15сатиуСвечанојсалиРектората,узприсуство
високихзваничникаСАНУ,УниверзитетауБе
оградуипојединихминистарстава.

СтанкоСтојиљковић

Л
епдан,симпатичнаманифестаци
ја,помоћу„штапаиканапа”,како
тоувекбудекодорганизатораенту
зијаста,углавномпразнихџепова,
алисусвинекакобилисрећнииза

довољни.ПонајвишемождаНовосађанинПре
драгЋојо,добитникпехаразанајлепшиауто,за
својљубљени„тополино”из1954.године.
КрајемминулогмесецауСомборујеодржана

10.Међународнасмотраолдтајмера,накојојје
учествовалоосамдесетакаутомобилаизСрбије,
алииИталије,ЦрнеГоре,Хрватске,Аустрије,
Мађарске,Швајцарске...СасвимслучајнојеЋо

јоизШвајцарскедошаонаовајскупсвојебра
ћепохобију.Случајносазнаозањега,случајно
кренуо,случајносеипојавио.Могаојеидане
дође,јермујепредБечомпуклагуманаприко
лицикојомјевукао„тополина”,памујетреба
лочитавих12сатидастигне.Тадајевероватно
псоваосамсебештојеуопштекренуо,асадака
жедавишеникаданећепропуститиоводивно
дружење.Иодсадаћемубитимноголакшеда
дође,јерћеубудућеживетиуНовомСаду.
Занимљивајеживотнапричаовогновопече

ногпензионера,којијечитавраднивекпровео
уШвајцарској.Уградучетрдесетаккиломета
раудаљеномодБерна,којисенанемачкомзо
веБил,анафранцускомБјен.Докјекаомлади

бубњарсвираоуновосадским„Златнимакор
дима”,нијеимаопојмадатаконештоипостоји,
акамолидаћесвојусудбинувезатизаовупа
ланкувеличинеСомбора.Сањаојеоблиставој
музичкојкаријери.
–Тадасунасзвалипрангијашима–сећасе,

смешкајућисе,Ћојо.–СпокојнимПлијемпран
гијалисмоједночетиригодине,пасамјапрешао
натанцмузику,забавну,знатеонешлагере…У
једномтренуткухитносутражилибубњарау
Немачкој,јакупимстомаракаухотелу„Парк”,
узмемвознукартуи–остадох.Месецдвасам
тезгариопоНемачкој,папоАустрији,папо

Швајцарској...итакочетиригодине.
Кадсамсеожениоидобиопрводете,
скрасиосамсеовдеуШвајцарској,до
биодозволузакамиони32годинево
зиохладњачупоцелојЕвропи.
ИздвабракаПредрагиматроједеце:

кћеркеод38и25,синаод22године,а
постаојеитрострукидеда.Разведенје,
живиумонтажнојкућицинабрдашцу,
докјеженамаоставиостановеинајве
ћидеоимовине.Њемунетребамного:
овај„тополино”ијошдваолдтајмерау
гаражи–„бјанкино”кабриолетимини
„мерцедес”.Тосуњегове„играчкице”,
којимадосаданијеимаовременадапо
свећујевишепажње,алиоткакосеове
годинепензионисао,моћићедомиле
вољедаихлицкаипоказујенаизло
жбамаисмотрама.
Ипак, ма како лепе и вредне, те

„играчкице” на четири точка нису
довољнечовекуод65година.Неби
билолошеиматии–жену.АПредраг
ћејеимати,овдеуНовомСаду,упра
восевраћазбогње.Засадамујесамо
девојка,али…Лепајеприча:
–Смиљусампознаваојошумладо

сти.Ималаје17годинакадсмосене
штомалољубакали,аондасамјаоти
шаоуНемачкуинисмосеничулини
виделичетиридеценије.Једномсамсе

уНовомСадусреосњенимполубратом,којими
речедаонастанујету,уРуменачкој,дајеразве
дена,папредложидајеназовемо.Итако,већсмо
тригодинезаједно–јаидемтамо,онадођекод
мене,асадажелимсасвимдасевратим.
Осталојејошсамофотографисањепоредпо

бедничког„тополина”,кадПредрагизвадијош
једнузаставу,поредонешвајцарске,изабоде
јеудржач.
–Овојеонајугословенсказастава,спетро

краком.Кажуми:„Немојдајестављаш,садаје
тонезгодно”,анезнамзашто.ЈасамсекаоЈуго
словенродиоиостаосамЈугословен.Јаволим
онунашуЈугославију,многомијежаоштоје
пропала. РадмилаТаминџић

ИакоЉубомирИлићније
припадаонепријатељским
формацијама,штавишебиоје
немачкизаробљеник,одузети
сумудржављанствоиимовина

ПочеткомаприлаМари
јаБоснићиАлексан

дарТитов,правнисукцесо
ричувеногјугословенског
конструктора авионаЉу
бомира Илића, поднели
сузахтевзарехабилитаци
јутворцатриловачкајед
носедаИК1,ИК2иИК3.
Овајслучајјеспецифичан
по томешто се тражире
хабилитација човекакоји
никаданијениосуђен,ни
тијеприпадаобилокојим
непријатељскимформацијама,увојномилипо
литичкомсмислу.
АдвокатДушанНиколајевић,правнизаступ

никпредлагачазахтева,за„Политику”кажеда
конструкторИлићзаслужујенесаморехаби
литацију,већспоменобележјеиулицуусвом
родномБеограду.Илићује,подсетимо,реше
њемСрескогсудауБеограду,28.октобра1949.
годинеконфискованасвапокретнаинепокрет
наимовина.
–Пaрадоксједамујеимовинаодузетазбог

одсутности,апретходнојелишендржављан
стваизистогразлога,каодајетонекакавзло

чин.ОнисутопротумачиликаоИли
ћево идеолошко супротстављање
новомрежиму,штосматрамданеби
смелодабудетретираноникаооби
чанпрекршај–истичеНиколајевић.
Какообјашњава,Илићујеодузета

вилауУлициТеодораДрајзера,пре
копутаЖелезничкеболнице,савише
од600квадратастамбеногпростора
иоко12ариплаца.
–Незахвалнојевршитита

квепроцене,аливредностове
имовине процењујем на око
петмилионаевра.Дасеине
говориотомедаје,наравно,
несталоисвештосенала
зилоуовојвили,аречје
о скупоценом намештају,
многобројним уметничким
предметимаисликама, јер је
господинИлић био имућан човек.Ипак,
нетребагрешитидушу,могућеједасувилу
опљачкалииокупатори,посебноимајућиу
видудасуНемциупорнотрагализапројект
номдокументацијомњеговогпоследњегпро
јектаИК3,којијеутомтренуткубиоједанод
најбољихловачкихавионауЕвропи–напоми
њеадвокат.
ЉубомирИлићбиојеводећивојниконструк

торавионаупредратнојЈугославији,шефти
маукомесубилииКостаСивчевиСлободан
Зрнић.АвионИК1настаојепочеткомтриде
сетихгодинапрошлогвекаивећтадабиоза
паженумеђународнимкруговимакаоквали
тетан.Билојетовеликочудо,даједназемља

тогстепенаиндустријскеразвијено
сти створи таконапредан техноло
шкипроизвод.
– Посебно се то односи на ави

онИК3,којијевећбиоурангуне
мачког„месершмита109”,којијета
даважиозанајбољи.ПројекатИК3
настаоје1936,првипутполетео14.
априла1938,аушаоусеријскупроиз
водњупочетком1940.уфабрици„Ро
гожарскиАД”,уЗемуну.Укупноихје

произведеномањеоддесеткомада,
ускладусафинансијскиммогућностима.
ОстајечињеницадајеИК3биоприлично

напреданавионидајењихнеколикоузле
тело6.априлаипружилоотпордалекомного
бројнијемагресору.Свиавионисууништениу
борбамауваздуху–истиченашсаговорник.
Авионјекористиомоторфабрике„Хиспано

Суиза”од920коњскихснага,ипредстављаоје
комбинацијукарактеристикабританског„ха
рикена”инемачког „месершмита 109”, а по
перформансамаидизајнунајвишејеличиона
францускогловца„морансолнијеМС406”.Ме
ђутим,иакоопремљенистиммотором,ИКраз

вијаоје527километараначас,штојеза40ви
шеодфранцускогавиона.
–ПослеАприлскогратаикапитулацијеЈуго

славије, свикраљевскиофицири,укључујући
ипотпуковникаИлића,бивајуинтернираниу
Оснабрик,којијебиологорзаофицире.Немач
киВермахтјеиспитиваосвеавионеуокупира
нимземљама,али,премасведочењима,јединосе
нисудокопалипројектнедокументацијеипри
меркаИК3.Илићочигледнонијепредаони
штаиуспеоједапобегнеизлогора1943,када
јепрешаонасавезничкутериторију.Оње
говимподвизимасведочиисписакратних
одликовања,укључујућифранцускиРатни
крстсабронзаномпалмомивисокејуго
словенскеордене–подсећаНиколајевић.
Поповраткууземљу,нековремејепро

веоуБеограду,алиубрзоодлази,најпреу
ЈужноафричкуРепублику,апотомуШпани

ју,наБалеаре,гдеје1997.годинеумро,додаје
правнизаступникИлићевихнаследника.
–Засвојудржавубиојеурангунекаквогзло

чинца.Нисумупризнаванезаслуге,вероватно
збогтогаштојепобекствуизлогораостатакра
тапровеоунашемвојномштабууЛондону.Ра
дисеочовекуоднационалногпоноса,којије
усложеним,турбулентнимвременима,узсвоју
техничкукреативнугенијалност,показаоимо
ралнувеличину.Нијепомогаонинакојиначин
окупатору.Поњеговимпројектиманаправљен
јеипрвивојниавионТитовеЈугославијеС49,
ањеговогтворцасупосрамилииодреклигасе,
уништившимуживот.КонструкторИлићника
дасенијевратиоуземљу–истичеадвокатДу
шанНиколајевић. БојанБилбија

Дође,видеипобеди

Ф
о
то
З
.А

н
а
ст
а
си

је
ви

ћ

У ра чу нар ским обла ци ма
НаставнициисараднициФОН-а

Ре ха би ли та ци ја кон струк то ра чу ве ног ави о на ИК-3

Конструктор
ЉубомирИлић

Душан
Николајевић

ЛовачкиавионИК-3

��Једаноднајпознатијих
међународнихиздавача
управојеобјавио
монографијуводећих
српскихинформатичара
уматициирасејању

НовосађанинПредрагЋојодошаоjeизШвајцарске
наСусретеолдтајмерауСомбору,гдејењегов
„тополино”из1954.понеотитулунајлепшег

ПредрагЋојоса„тополином”


