
Организатори:

Српско друштво за путеве “Via-Vita”

Јавно предузеће “Путеви Србије”

Суoрганизатори:

Грађевински факултет Универзитета у Београду

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Организациони одборПрограмски одбор

-	 в.проф.др	Горан	Младеновић,	
 (председник одбора)
-			проф.др	Александар	Цветановић
-		 prof.	Cesar	Queiroz,	PhD,	P.E.
-		 проф.др	Ђорђе	Узелац
-		 проф.др	Крсто	Липовац
-		 проф.др	Владан	Тубић
-		 проф.др	Милош	Кнежевић
-		 проф.др	Драган	Лукић
-		 проф.др	Мери	Цветковска
-		 prof.	Gianluca	Dell’Aqua,	PhD
-		 prof.	Александар	Стевановић
-		 в.проф.др	Дејан	Гавран
-		 в.проф.др	Небојша	Радовић
-		 доц.др	Милош	Младеновић
-		 доц.др	Драженко	Главић
-		 доц.др	Мира	Вукићевић
-		 доц.др	Сања	Фриц
-		 доц.др	Бојан	Матић
-		 доц.др	Игор	Јокановић
-		Ђорђе	Митровић,	дипл.	инж.	грађ.	
-		 доц.др	Далибор	Пешић
-		 проф.др	Томаж	Толази

-	 Иван	Андрић,	дипл.	инж.	грађ.,	CeS	
COWI,	Београд	(председник одбора)

-	 Биљана	Вуксановић,	дипл.	инж.	грађ.	ЈП	
Путеви	Србије

-	 доц.др	Драженко	Главић,	дипл.	
инж.	саоб.,	Саобраћајни	факултет	
Универзитета	у	Београду

-	 Душко	Гојић,	дипл.	инж.	технологије,	
	 ЈП	Путеви	Републике	Српске
-	 Душан	Кокић,	дипл.	инж.	грађ.,	Дирекција	
за	саобраћај	Црне	Горе

-	 мр	Јосип	Логарушић,	дипл.	инж.	грађ.,	
Шидпројект,	Шид

-	 Звонимир	Марковић,	дипл.	инж.	грађ.,	
Србијааутопут,	Београд

-	 Валбона	Самарџија,	дипл.	правник,	
Институт	за	путеве,	Београд

-	 мр	Слободан	Станаревић,	дипл.	инж.	
грађ.,	Институт	за	грађевинарство	ИГ	
д.о.о.	Бања	Лука

-	 Душан	Топић,	дипл.	инж.	грађ.,
	 ЈП		Аутопутеви	Републике	Српске	Бања	
Лука	

Контакт

Српско друштво за путеве “Via-Vita”
Кумодрашка 257, 11000 Београд, Србија
Тел/факс: +381 11 2493 134
Интернет: www.viavita.rs
Контакт особа: Весна Митрески
Email: sdp.viavita@gmail.com 

Агенција Омнибус
Љутице Богдана 20, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 2442 988
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: dejan@omnibus.rs
M. +381 63 250 669 

Координатор конгреса

www.kongresoputevima.rs

Уз подршку:

9. и 10. јун 2016.9. и 10. јун 2016.
Београд, СрбијаБеоград, Србија



КотизацијаПријављивање

Пријављивање се врши слањем 
неопходних података (име и презиме 
учесника, назив фирме, пуна адреса 
фирме, ПИБ број) на мејл конгреса: 
office@kongresoputevima.rs.

Износ КОТИЗАЦИЈЕ:
За уплате после 1.04.2016.  /  230 еура

* плативо у динарској противвредности

КОТИЗАЦИЈА подразумева:
- присуствовање конгресу и свим 
излагањима радова

- примерак Зборника абстракта (књига) 
и Зборника радова (DVD)

- сав пропратни конгресни материјал 
- сви предвиђени оброци и кафе 
- свечана вечера 

КОТИЗАЦИЈА НЕ подразумева:
- хотелски смештај

Први српски конгрес о путевима,	 одржан	 јуна	2014.	 године	 (конгреси се одржавају сваке друге 
године),	окупио	је	више	од	300	учесника	и	подстакао	размену	искустава	и	знања	путарске	заједнице	
ширег	региона.	Било	је	приказано	укупно	126	радова	подељених	у	7	тематских	целина.

Теме конгреса

Циљеви конгреса

Путеви обликују живот модерног друштва 
и одређују токове будућег развоја. Кроз 
однос друштва према путевима, као и кроз 
однос путева према природи, огледа се 
однос друштва према својој околини али и 
према себи самом. 
Одговорно одлучивање, засновано на новим 
технологијама планирања и пројектовања, 
као и грађење, базирано на модерним 
техникама материјализације пројектних 
замисли, добре идеје преточиће у још бољу 
путну инфраструктуру. Ове непобитне 
чињенице обликују и теме предстојећег 
Другог српског конгреса о путевима.

• Планирање и пројектовање
• Изградња и одржавање путева
• Управљање путевима
• Саобраћај, ИТС и нове технологије
• Безбедност саобраћаја на путевима
• Одрживи развој и заштита животне 
средине

Хотел Crowne Plaza 
Београд	ће	и	ове	
године	бити	место	
одржавања	конгреса.	
Цене	смештаја	ће	бити	
са	посебним	попустом	
за	учеснике	конгреса,	
а	регистрациони 
формулар	се	може	
преузети	на	сајту	
конгреса	(www.
kongresoputevima.rs) 
како	би	се	оствариo	
одговарајући	попуст.

Прелиминарни програм

8. јун 2016. / среда
регистрација учесника (18 - 21h) и 
коктел добродошлице (20 - 21h)

9. јун 2016. / четвртак
регистрација учесника и I радни дан

10. јун 2016. / петак
II радни дан и завршетак конгреса


