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15. КОНГРЕС

ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ
КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ - ДГКС
Друштво грађевинских конструктера Србије – ДГКС, у сарадњи
са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду и
Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду,
одржаће 15. Конгрес на Златибору од 6-8. септембра 2018.
године у хотелу "Палисад".
Организациони одбор 15. Конгреса чини Председништво ДГКС:
проф. др Ђорђе Лађиновић, председник, Александар Бојовић,
потпредседник, проф. др Бошко Стевановић, секретар, проф.
др Златко Марковић, генерални секретар, проф. др Снежана
Маринковић, проф. др Мира Петронијевић, проф. др
Драгослав Стојић, в. проф. др Данијел Кукарас, доц. др
Селимир Леловић, доц. др Бранко Милосављевић, Бранко
Кнежевић, Душко Томић, Ђорђе Павков, Лазар Марковић,
Горан Тадић, Гојко Грбић и Горан Вукобратовић.
Научни одбор Конгреса: prof. dr György Balazs (Мађарска), prof.
dr Radu Banchila (Румунија), проф. др Дубравка Бјеговић
(Хрватска), prof. dr František Wald (Чешка Република), проф. др
Милан Вељковић (Холандија), в. проф. др Мирjaна Вукићевић
(Србија), проф. др Татјана Исаковић (Словенија), проф. др
Милош Кнежевић (Црна Гора), проф. др Ђорђе Лађиновић
(Србија), prof. dr Asterios Liolios (Грчка), проф. др Јоже Лопатич
(Словенија), проф. др Душко Лучић (Црна Гора), проф. др
Снежана Маринковић (Србија), проф. др Златко Марковић
(Србија), проф. др Горан Марковски (Македонија) доц. др
Бранко Милосављевић (Србија), проф. др Примож Може
(Словенија), проф. др Тихомир Николовски (Македонија),
prof. dr Dоncho Partov (Бугарска), проф. др Раденко Пејовић
(Црна Гора), проф. др Мира Петронијевић (Србија), проф. др
Миленко Пржуљ (Словенија), проф. др Властимир Радоњанин
(Србија), проф. др Бошко Стевановић (Србија), проф. др
Драгослав Стојић (Србија), prof. dr David Fernández-Ordóñez
(Шпанија), проф. др Радомир Фолић (Србија), prof. dr Rüdiger
Höffer (Немачка), проф. др Мери Цветковска (Македонија),
prof. dr Hugo Corres Peiretti (Шпанија).

иностранства, тако да ће овај Конгрес имати суштински
међународни карактер. На 15. Конгресу ће бити приказана
најзначајнија
конструктерска
остварења
из
области
пројектовања, извођења, одржавања и рехабилитације
грађевинских објеката. Значајан простор намењен је развоју и
примени савремених материјала, технологија грађења и
информационих технологија и приказу резултата најновијих
теоријских и експерименталних истраживања у области
грађевинског конструктерства. Биће презентована наша и
светска сазнања, вештине и искуства у савременом грађењу,
одржавању и рехабилитацији конструкција. Посебна пажња
биће посвећена новим стандардима за грађевинске
конструкције – еврокодовима и њиховој примени у Србији и
земљама окружења.
Стваралачки опуси конструктера добитника Повеље за животно дело ће бити приказани на Конгресу и објављени у
Зборнику радова.
На 15. Конгресу ће бити уручена и признања за најбоља
стручна и научна остварења из области конструктерства, а
добитници ће своја достигнућа презентовати учесницима
Конгреса.
15. Конгрес ће, као и увек до сада, представљати прилику за
непосредне сусрете, стара и нова дружења и пријатељства,
као и за размену стручних и научних искустава.
Теме Конгреса
На 15. Конгресу ће истакнуто место заузети актуелне теме из
различитих области грађевинског конструктерства:

Основне активности

• Пројектовање и извођење конструкција
• Прорачун и моделирање конструкција
• Теоријска и експериментална истраживања у
грађевинском конструктерству
• Асеизмичко пројектовање и грађење
• Нови материјали и технологије грађења
• Техничка регулатива – Еврокодови за конструкције
• Процена стања, санација и реконструкција постојећих
објеката
• Праћење стања, одржавање и трајност конструкција
• Фундирање и геотехнички радови
• Управљање пројектима
• Утицај грађења на животну средину

У раду 15. Конгреса ДГКС ће, осим учесника из Србије,
учествовати и знатан број грађевинских конструктера из

У Зборнику радова биће публиковани сви прихваћени радови.
Део радова ће се излагати усмено, уз резервисано време за

ПРОГРАМ КОНГРЕСА

дискусију, а део ће бити приказан на постерима. Научни
одбор ће извршити рецензију и одабир радова за усмену и
постер презентацију, а ауторима ће благовремено бити
достављена одлука о начину презентације.
ДГКС посебно води рачуна о научном подмлатку, па је у том
циљу предвиђено да се и овај пут три најбоља рада младих
аутора (до 30 година), по оцени Научног одбора, публикују у
часопису Грађевински материjали и конструкције (М24).
Уводна предавања

• Prof. dr Hugo Corres Peiretti, Technical University of Madrid,
Spain, President of fib (International Federation of concrete),
• Prof. dr David Fernández-Ordóñez Hernández, Polytechnic
University of Madrid, Spain, Secretary General of fib
(International Federation of concrete),
Prof. dr František Wald, Department of Steel and Timber
Structures, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical
University in Prague, Czech Repiblic, Secretary general of
Eurosteel conference,

• Prof. dr Milenko Pržulj, profesor u penziji, Slovenija,
• Prof. dr Meri Cvetkovska,
University-Skopje, Macedonia.

У Зборнику радова 15. Конгреса биће објављена саопштења
само оних учесника који су уплатили котизацију за учешће
на Конгресу. Једна котизација обухвата масимално два рада.
КОТИЗАЦИЈА

Уводна предавања на 15. Конгресу одржаће еминентни
стручњаци из иностранства, са врло актуелним темама из
области грађевинског конструктерства:

•

дато на службеној страници ДГКС). Радови морају бити у
складу са упутством приложеним на сајту ДГКС. Радови који
не буду урађени у складу са упутством ће бити враћени
ауторима на преправку. Број страница писаних саопштења је
6-12 (обавезно паран број).

Civil Engineering Faculty,

ПРИЈАВА УЧЕШЋА И ДОСТАВА РАДОВА
Учесници који планирају да присуствују Конгресу треба да се
пријаве и да доставе радове најкасније до 15. јуна 2018.
године. Пријављивање и достава радова се обавља преко
сајта ДГКС www.dgks.grf.bg.ac.rs, на коме се може и учланити у
ДГКС.
У Зборнику саопштења, у електронском облику, биће објављени радови учесника које прихвати Научни одбор Конгреса.
Радови могу да буду на српском (радови категорије М63) или
енглеском језику (радови категорије М33). Зборник саопштења ће бити штампан у две посебне књиге, на српском и
енглеском језику.
Аутори своје радове, припремљене према упутству (које се
може преузети на сајту ДГКС: www.dgks.grf.bg.ac.rs) треба да
доставе у електронском облику (у MS word и PDF формату)
преко сајта Друштва (инструкције за достављање радова је

Котизација за учешће на 15. Конгресу ДГКС износи 130 ЕUR за
уплате до 30. јуна 2018. године, односно 160 ЕUR за уплате
после тог рока. Студенти мастер и докторских студија плаћају
50% наведеног износа. Ч ланови ДГКС имају попуст од 10% на
цену котизације. Плаћање је у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате. Котизација укључује
учешће у раду и могућност објављивања рада у Зборнику
радова 15. Конгреса, један примерак материјала скупа,
присуство на коктелу на отварању скупа и свечаној
заједничкој вечери.
За све заинтересоване учеснике Конгреса, као и особе у
пратњи, у суботу 9. септембра 2018. године биће организован
излет.
Котизацију треба уплатити према следећим инструкцијама:
Друштво грађевинских конструктера Србије - ДГКС
Булевар краља Александра 73, 11000 Београд
Banca Intesa
Динарски рачун: 160-372745-57
Девизни рачун: 00-540-0000237.5
IBAN број: RS35160005400000237553
РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА
Учесницима 15. Конгреса обезбеђен је смештај у Хотелу
Палисад, Златибор, Језеро бб, по повлашћеним ценама. Цене
полупансиона по особи дневно износе:
•
•
•
•
•
•

1/1 STANDARD соба
1/2 STANDARD соба (по особи)
1/1 SUPERIOR соба
1/2 SUPERIOR соба (по особи)
1/1 LUX соба
1/2 LUX соба (по особи)

70 EUR
50 EUR
80 EUR
60 EUR
85 EUR
65 EUR

Број једнокреветих соба је ограничен. Доплата за ручак
износи 5 EUR по особи. Боравишна такса није укључена у цену
пансиона и износи 1,10 EUR дневно.
Резервација хотелског смештаја може се извршити путем:
• e-maila:
prodaja@palisad.rs
• телефона:
+381 592 100; 841 151; 841 161
ПОЗИВ ЗА СПОНЗОРЕ КОНГРЕСА
Организатор скупа, Друштво грађевинских конструктера
Србије, позива потенцијалне спонзоре и донаторе да узму
учешће у раду 15. Конгреса и допринесу његовом успеху.
Могућности и опције спонзорства:
• Платинасти спонзор
200.000 RSD
• Златни спонзор
150.000 RSD
• Сребрни спонзор
100.000 RSD
• Бронзани спонзор
50.000 RSD
Списак спонзора који су финансијски помогли одржавање
Конгреса биће објављен у Зборнику радова Конгреса и видно
истакнут на скупу. Фирме и институције које планирају да на
Конгресу организују презентацију (изложбу) својих остварења
или производа треба да се писмено обрате Организационом
одбору до 1. августа 2018. године са подацима о карактеру
презентације и неопходном простору за излагање.
Више детаља о погодностима за спонзоре и могућностима за
излагаче могу се наћи на службеној страници ДГКС
www.dgks.grf.bg.ac.rs
*
За све додатне информације обратити се Стоји Тодоровић Сашки, Институт за материјале и конструкције - Грађевински
факултет, 11000 Београд, Булевар краља Александра 73 (соба
7а), e-mail: dgks@.grf.bg.ac.rs,тел: 011/3218-610, 011/3218-505.

