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САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И 
ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

организујe

Конференцију

ГУБИЦИ ВОДЕ 
У СИСТЕМУ ЈАВНОГ 
ВОДОСНАБДЕВАЊА

Београд
03. јун 2022. године

Дом инжењера «Никола Тесла»
Кнеза Милоша 9/3

Доц. др Бранислав Бабић, Никица Ивић, 
Владимир Милојевић, проф. др Горан 
Орашанин, проф. др Драган Милићевић, 
Иван Богдановић, Марија Меденица, 
Иконија Караџић

ПРОГРАМСКИ ОДБОР 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Мр Богдан Влаховић, емеритус проф. др 
Илија Ћосић, Далибор Јокнић, проф. др 
Александар Ђукић, Небојша Јаковљевић, 
Оливера Ћосовић MSc, Маријана 
Михајловић

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Савез инжењера и техничара Србије

КОНФЕРЕНЦИЈА РЕАЛИЗОВАНА У 

САРАДЊИ СА:

Грађевинским факултетом, Универзитета 
у Београду
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Инжењерском академијом Србије

оста ли про прат ни мате ри ја ли са Кон фе рен-

ци је.

КОМЕР ЦИ ЈАЛ НЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ

Заин те ре со ва ни за уче шће у комер ци јал-

ним пре зен та ци ја ма тре ба да се при ја ве 

Саве зу инже ње ра и тех ни ча ра Србије.

ЦЕНОВ НИК УСЛУ ГА (НЕТО)

1.  За фир ме које су заин те ре со ва не да сво-
је актив но сти пре зен ту ју у рад ном делу 
Кон фе рен ци је и изло же свој про из вод-

ни про грам на штан ду од 2m2, коти за-
ци ја изно си 13.000,00 дин. + ПДВ и могу 
се при ја ви ти нај ка сни је до 01. јуна 2022. 
годи не:

-  Пре зен та ци ја про гра ма фир ме у тра ја њу 

до 10 мин., на Кон фе рен ци ји пре ма про-

гра му,

2.  За фир ме које су заин те ре со ва не за 
уче шће на Кон фе рен ци ји у фор ми кор-

ишће ња изло жбе ног про сто ра од 2m2 
котизација износи 7.000,00 динара + 
ПДВ и могу се пријавити до 1. јуна 2022. 
године.

3.  За фирме које су заинтересоване у 
форми објављивања огласа (1 стра на Б5 
формат црно-бели оглас) у Збор ни ку 
радо ва, коти за ци ја изно си 4.000,00 дин. 
+ ПДВ и могу се при ја ви ти нај ка сни је до 
23. маја 2022. годи не.

За све фир ме које узму уче шће на Кон фе-

рен ци ји биће обез бе ђе но исти ца ње нази ва 

и лога фир ме на вид ном месту у сали у којој 

се одр жа ва Кон фе рен ци ја, као и на wеб сај-

ту орга ни за то ра и у пра те ћим мате ри ја ли ма 

Кон фе рен ци је.

Све остале информације о 
Конференцији можете добити у 
Савезу инжењера и техничара 

Србије на тел/факс (011) 32 30 067, 
32 35 891 или на е-маил offi ce@sits.rs



1 2 3

ао дуго го ди шњим орга ни за то ри ма Међу-

на род не кон фе рен ци је „Водо вод и кана ли-

за ци ја“ у непо сред ној кому ни ка ци ји са уче-

сни ци ма исте ука за но је на потре бу за орга-

ни зо ва њем јед не ова кве конференције. 

Про бле ма ти ка губи та ка воде у систе му 

јав ног водо снаб де ва ња се већ дуже вре ме 

наме ће као вео ма акту ел на са више аспе ка-

та. Конференција се орга ни зу је у сарад њи 

са реле вант ним инсти ту ци ја ма са циљем 

да се у првом реду ука же на зна чај упра-

вља ња пит ким вода ма, као нај ва жни јим 

свет ским ресур сом, као и на про бле ма ти ку 

одго вор ног посло ва ња и упра вља ња губи-

ци ма воде, одно сно кори шће ња овог при-

род ног ресур са на начин који је одр жив за 

гене ра ци је које дола зе. На Конференцији 

ће бити раз ма тра на про бле мати ка раз во-

ја и уна пре ђе ња систе ма упра вља ња губи-

ци ма воде у про це си ма водо снаб де ва-

ња с циљем да се сте че на зна ња и одлу ке 

систем ски пре не су на сва три новоа, ниво 

пред у зе ћа, осни ва ча и мини стар ста ва. Циљ 

Конференције је и да се ука же на после ди-

це расу тих и неде фи ни са них над ле жно сти, 

као и на чиње ни цу да успе шна и одр жи ва 

редук ци ја губи та ка воде тра жи поли тич ки, 

закон ски и фина сиј ски окви р из којих про-

ис ти чу оба ве зу ју ћи про пи си, дефи ни са ни 

циље ви сти му ла тив не мере и финан сиј ски 

изво ри. Конференција ће бити и при ли ка за 

раз ме ну иску ста ва и при ме ра добре прак се, 

као и могућ ност да се при сут ни упо зна ју са 

нај но ви јим достиг ну ћи ма у овој обла сти и 

опре мом за над зор и упра вља ње губи ци ма.

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

11:30 - 14:30

1.  Предраг Богдановић, Нинослав Петровић, 
Милан Петровић
Биланси вода у предузећима ВИК 
Републике Србије 2000-2020 – стање 
губитака воде

2.  Доц. др Бранислав Бабић, 
доц. др Дамјан Иветић
Повећање поузданости компоненти водног 
биланса у водоводном систему

3.  Др Драган Радивојевић, проф. др Драган 
Милићевић, Борко Радивојевић
Увођење система за осматрање и 
управљање радом система водоснабдевања 
и активну контролу губитака на примеру 
система водоснабдевања Брестовац – 
Бојник-Дољевац

4.  Никица Ивић
Управљање губицима воде у систему ЈКП 
„Водовод и канализација“ Нови Сад

5.  Марија Меденица, Марина Николић, 
Горан Јовановић
Унапређење рада на смањењу губитака у 
Београдском водоводу

6.  Горан Гавриловић, Иван Богдановић
Анализа губитака воде у дистрибутивној 
мрежи ЈКП „Водовод и канализација“ 
Крагујевац

7.  Јурица Ковач
Садашњост и будућност рада на контроли 
губитака воде и важност људских ресурса

14:30 -15:30 РУЧАК

15:30 – 17:00 ПАНЕЛ

ТЕМА: ГУБИЦИ ВОДЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

10:30 - 11:00 -  Пријава учесника

11:00 - 11:30 -  Поздравни говори

Др ИГОР МАРИЋ, председник 
Савеза инжењера и техничара 
Србије

Г-дин НИКИЦА ИВИЋ, технички 
директор, ЈКП “Водовод и 
канализација” Нови Сад

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

РАДНИ ДЕО КОНФЕРЕНЦИЈЕ

При ја ве за Кон фе рен ци ју под но се се на 
адре су: Савез инже ње ра и тех ни ча ра Срби-
је, 11000 Бео град, Кне за Мило ша 7а, на при-
ло же ном фор му ла ру,  тел/фаx: (011) 32 37 363 
или 32 30 067 или на е-маил: offi ce@sits.rs

Коти за ци ја за уче шће на Кон фе рен ци ји 
изно си  4.000,00 дин. + ПДВ, а за све редов-
не уче сни ке Међу нар од не кон фе рен ци-
је „Водовод  и канализација“ коти за ци ја за 
уче шће изно си 3.000,00 дин. + ПДВ. Упла та 
се врши на теку ћи рачун Саве за инже ње ра 
и тех ни ча ра Срби је број: 170-260-10 по при-
ја ви за уче шће и доби је ном пред ра чу ну 
Слу жбе рачу но вод ства Саве за. 

Уче сни ци ма Кон фе рен ци је са пла ће ном 
коти за ци јом при па да: Збор ник радо ва са  
Кон фе рен ци је у штам па ној вер зи ји, сер ти-
фи кат о уче шћу на Кон фе рен ци ји, ручак и 

ПРИЈАВА УЧЕШЋА


