
 

 

Поштоване колеге и пријатељи, 

Част нам је и задовољство да Вас позовемо на Други српски конгрес о путевима који ће се 
одржати 9. и 10. јуна 2016. године у Београду, у хотелу Crowne Plaza. Подсећамо вас да је Први 
српски конгрес о путевима, одржан јуна 2014. године (конгреси се одржавају сваке друге 
године), био изузетно успешан и да је окупио више од 300 учесника и подстакао размену 
искустава и знања путарске заједнице ширег региона. 

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 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 

Позивамо домаће и иностране стручњаке да по задатим темама изнесу своја сазнања и виђења, 
и да са учесницима конгреса поделe своја искуства. За учеснике је предвиђена котизација на 
нивоу претходног конгреса (са скалом попуста за раније уплате).  
 
Позивамо спонзоре да што пре подрже Други српски конгрес о путевима и промовишу своје 
фирме на овом међународном скупу бирајући спонзорски пакет који им највише одговара.  

Све потребне информације о конгресу можете наћи на интернет презентацији: 
www.kongresoputevima.rs на којој ће вршити пријављивање учесника и достављање 
абстраката (рок: 15. јануар 2016.). Рок за слање готових радова је 25. март 2016. године. 

Организатори конгреса 
Српско друштво за путеве “Via-Vita” 
ЈП “Путеви Србије” 

Контакт: 
Српско друштво за путеве “Via-Vita”, Кумодрашка 257, 11000 Београд, Србија 
Тел/фаx: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com 

 

Конгресна агенција: Омнибус, Email: office@kongresoputevima.rs, Т: +381 63 250 669, +381 11 2442 988 


