
  проф. др Жељ ко Кам бе ро вић, проф. др То пли ца 
Па вло вић, др Ми ро слав Со кић
Ви ше од 150 го ди на ме та лур шког ин же њер ства 
у Ср би ји 

Дру ги дан - че твр так 24.05.2018.
Све ча на са ла СИТС, Дом ин же ње ра „Ни ко ла Те сла“, 
Кне за Ми ло ша 9 

1000 – 1230 Пре да ва ња

  проф. др Жи во слав Те шић, проф. др Урош Га шић, 
Иван ка Ћи рић, проф. др Мир ја на Пе шић, 
проф. др За на До ли ћа нин
На но ма те ри ја ли у хе ми ји хра не

  проф. др Ма ној ло Ми ла ди но вић, 
проф. др За гор ка Го спа вић
Про шлост, са да шњост и бу дућ ност ге о де зи је 
у Ср би ји

  проф. др Ср ђан Ко ла ко вић, доц. др Сло бо дан 
Ко ла ко вић, проф. др San dor Ko vacs 
Раз вој во до при вре де и но ва са гле да ва ња 
упра вља ња по пла ва ма на ве ли ким ре ка ма 
у све тлу кли мат ских про ме на

  проф. др Бра ни мир Гр гур
Мо гућ ност при ме не ал тер на тив них из во ра 
енер ги је за по гон ау то мо би ла

  проф. др Ми хај ло Му ра вљов, 
проф. др Де јан Ба јић
Раз вој и до ме ти у обла сти гра ђе вин ског 
кон струк тер ства

  доц. др Нeвена Ва си ље вић
Пеј за жна ар хи тек ту ра: О кон цеп ти ма и 
пер спек ти ви

  доц. др Ни ко ла Ко ру но вић доц. др Ми лош 
Сто јkо вић, проф. др Ми ро слав Тра ја но вић
Ра чу нар ски по др жа но про јек то ва ње 
и про из вод ња пне у ма ти ка

1230 – 1245 Па у за
1245 – 1330 До де ла при зна ња
1330 Koк тел

Све информације везано за Скуп можете 
добити у 

Савезу инжењера и техничара Србије, 
тел. 011/3235-891, offi  ce@sits.rs 

Обавезна пријава учешћа

4 СА ВЕЗ ИН ЖЕ ЊЕ РА И ТЕХ НИ ЧА РА 
СР БИ ЈЕ

 

ПО ВО ДОМ ЈУ БИ ЛЕ ЈА 
150 ГО ДИ НА СИТС 

а под по кро ви тељ ством 
СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ

ор га ни зу је
На уч ни скуп

 
„ПРО ШЛОСТ, 

СА ДА ШЊОСТ И БУ ДУЋ НОСТ 
ИН ЖЕ ЊЕР СТВА 

И АР ХИ ТЕК ТУ РЕ У СР БИ ЈИ“

Бе о град, 23. и 24. мај 2018. го ди не
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СА ВЕЗ ИН ЖЕ ЊЕ РА И ТЕХ НИ ЧА РА СР БИ ЈЕ

По кро ви тељ Ску па 
СРП СКА АКА ДЕ МИ ЈА НА У КА И УМЕТ НО СТИ

На уч ни скуп

„Прошлост, садашњост и 
будућност инжењерства и 

архитектуре у Србији“ 

Одр жа ва ње Ску па по др жа ло 
Ми ни стар ство пр све те, на у ке и тех но ло шког 

раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 

ОРГАНИЗАТОР НАУЧНОГ СКУПА 1130 – 1200 Кок тел
1200 – 1400 Пре да ва ња
  ака де мик Де јан По по вић 

Ин те лек ту ал ни ре сур си: Бу дућ ност Ср би је
  проф. др Ра ди во је Ми тро вић, 

проф. др Ви до сав Мај сто ро вић, Пе тар Ко чо вић
Обра зо ва ње ин же ње ра за еру ди ги тал не 
еко но ми је

  ака де мик Ми лан Ло ја ни ца
Ис ку ства и ис ку ше ња из град ње и уре ђе ња 
гра до ва у Ср би ји да нас и у бу дућ но сти

  проф. др Бра ни слав  Ђор ђе вић
Из град ња хи дро тех нич ких си сте ма и њи хо ва 
уло га у еко ном ском и дру штве ном раз во ју 
Ср би је то ком 150 го ди на 

  проф. др Бо жо Дал ма ци ја, доц. др Сне жа на 
Ма ле тић, проф. др Ја сми на Аг ба ба
Уло га ре фе рент них до ку ме на та за нај бо ље 
до стиг ну те тех ни ке (BREF) у про јек то ва њу си-
сте ма за пре чи шћа ва ње от пад них во да

1400 – 1600 Ру чак 
1600 – 1710 Пре да ва ња 
  проф. др Не бој ша Бо јо вић

Са о бра ћај но ин же њер ство: про шлост, 
са да шњост и бу дућ ност 

  проф. др Пе тар Пе тро вић
Ин ду стриј ска ро бо ти ка еко ном ски кон текст, 
исто риј ски раз вој и по тен ци јал на уло га у 
ре ин ду стри ја ли за ци ји

  проф. др Адам Дан гић, проф. др Ду шко 
Су на рић
Срп ска ге о ло ги ја – про шлост, са да шњост 
и бу дућ ност

  Ми лан Про стран 
По љо при вре да Ср би је у про це су ка Европ ској уни ји

1710 – 1725 Ка фе  па у за
1725 – 1845 Пре да ва ња
  проф. др Ми ро слав Тра ја но вић

Про јек то ва ње и про из вод ња људ ских ор га на
  проф. др Јо ван Де спо то вић

Хи дро тех нич ки ин фра струк тур ни си сте ми у 
гра до ви ма у Ср би ји: по че ци, раз вој, за о ста ја ње … 
до 2018. го ди не

  проф. др Ми лан Ме да ре вић, доц. др Не над 
Пе тро вић, доц. др Би ља на Шљу кић, др Сне жа-
на Об ра до вић
Са вре ме но пла ни ра ње одр жи вог га здо ва ња 
шу ма ма у Ср би ји
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ЦИЉ СКУПА
На уч ни скуп „Про шлост, са да шњост и бу дућ ност 
ин же њер ства и ар хи тек ту ре у Ср би ји“ одр жа ва се 
по во дом обе ле жа ва ња ве ли ког Ју би ле ја - 150 го ди-
на Са ве за ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је. Циљ Ску-
па је да се при ка же раз вој ин же њер ства у Ср би ји у 
пе ри о ду од XIX ве ка до да нас и да се ука же на пер-
спек ти ву ин же њер ства у Ср би ји у XXI ве ку.

ПРОГРАМ СКУПА
Пр ви дан - сре да 23.05.2018.

Све ча на са ла Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти, Кнез Ми ха и ло ва 35

  900 – 1000 При јем зва ни ца, го сти и уче сни ка
1000 – 1100 Све ча но отва ра ње – по здрав ни го во ри
   проф. др Ча слав Лач ње вац, 

ге не рал ни се кре тар СИТС
   ака де мик проф. др Вла ди мир Ко стић, 

пред сед ник СА НУ
  др Игор Ма рић, пред сед ник СИТС
  по здрав на реч го сти ју

1100 – 1130 Увод но пре да ва ње 
  ака де мик Зо ран По по вић

До при нос чла но ва Ака де ми је раз во ју 
ин жи ње ри је у Ср би ји


