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остали пропратни материјали са Конференције.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Савез инжењера и техничара Србије

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовани за учешће у комерцијалним презентацијама треба да се пријаве
Савезу инжењера и техничара Србије.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА (НЕТО)
1. За фирме које су заинтересоване да своје активности презентују у радном делу
Конференције и изложе свој производни програм на штанду од 2m2, котизација износи 13.000,00 дин. + ПДВ и могу
се пријавити најкасније до 01. јуна 2022.
године:
- Презентација програма фирме у трајању
до 10 мин., на Конференцији према програму,
2. За фирме које су заинтересоване за
учешће на Конференцији у форми коришћења изложбеног простора 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 страна Б5
формат црно-бели оглас) у Зборнику
радова, котизација износи 4.000,00 дин.
+ ПДВ и могу се пријавити најкасније до
23. маја 2022. године.
За све фирме које узму учешће на Конференцији биће обезбеђено истицање назива
и лога фирме на видном месту у сали у којој
се одржава Конференција, као и на wеб сајту организатора и у пратећим материјалима
Конференције.

КОНФЕРЕНЦИЈА РЕАЛИЗОВАНА У
САРАДЊИ СА:
Грађевинским факултетом, Универзитета
у Београду
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Инжењерском академијом Србије

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

ПРОГРАМСКИ ОДБОР
КОНФЕРЕНЦИЈЕ

САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И
ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
организујe

Конференцију

ГУБИЦИ ВОДЕ
У СИСТЕМУ ЈАВНОГ
ВОДОСНАБДЕВАЊА

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

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 ofﬁce@sits.rs

Београд
03. јун 2022. године
Дом инжењера «Никола Тесла»
Кнеза Милоша 9/3
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ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Ʉао дугогодишњим организаторима Међународне конференције „Водовод и канализација“ у непосредној комуникацији са учесницима исте указано је на потребу за организовањем једне овакве конференције.
Проблематика губитака воде у систему
јавног водоснабдевања се већ дуже време
намеће као веома актуелна са више аспеката. Конференција се организује у сарадњи
са релевантним институцијама са циљем
да се у првом реду укаже на значај управљања питким водама, као најважнијим
светским ресурсом, као и на проблематику
одговорног пословања и управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за
генерације које долазе. На Конференцији
ће бити разматрана проблематика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања и одлуке
системски пренесу на сва три новоа, ниво
предузећа, оснивача и министарстава. Циљ
Конференције је и да се укаже на последице расутих и недефинисаних надлежности,
као и на чињеницу да успешна и одржива
редукција губитака воде тражи политички,
законски и финасијски оквир из којих проистичу обавезујући прописи, дефинисани
циљеви стимулативне мере и финансијски
извори. Конференција ће бити и прилика за
размену искустава и примера добре праксе,
као и могућност да се присутни упознају са
најновијим достигнућима у овој области и
опремом за надзор и управљање губицима.
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ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
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

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

РАДНИ ДЕО 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

ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаве за Конференцију подносе се на
адресу: Савез инжењера и техничара Србије, 11000 Београд, Кнеза Милоша 7а, на приложеном формулару, тел/фаx: (011) 32 37 363
или 32 30 067 или на е-маил: ofﬁce@sits.rs
Котизација за учешће на Конференцији
износи 4.000,00 дин. + ПДВ, а за све редовне учеснике Међународне конференције „Водовод и канализација“ котизација за
учешће износи 3.000,00 дин. + ПДВ. Уплата
се врши на текући рачун Савеза инжењера
и техничара Србије број: 170-260-10 по пријави за учешће и добијеном предрачуну
Службе рачуноводства Савеза.
Учесницима Конференције са плаћеном
котизацијом припада: Зборник радова са
Конференције у штампаној верзији, сертификат о учешћу на Конференцији, ручак и

