
Организациони одборПрограмски одбор

-  Митровић Ђорђе / ЈП “Путеви Србије”  
(копредседник	одбора)

-  Јокановић Игор / Грађевински факултет 
Суботица Универзитета у Новом Саду  
(копредседник	одбора)

-  Фриц Сања / Грађевински факултет, 
Универзитет у Београду

-  Младеновић Горан / Грађевински 
факултет, Универзитет у Београду

-  Науновић Зорана / Грађевински 
факултет, Универзитет у Београду

-  Деспотовић Јован / Грађевински 
факултет, Универзитет у Београду

-  Радуловић Јевремовић Снежана / 
Институт за путеве, Београд

-  Драговић Нада / Институт за путеве, 
Београд

-  Тасић Владан / Институт за путеве, 
Београд

- Јеличић Мимоза / ЈП “Путеви Србије”
-  Прашчевић Момир / Факултет заштите 

на раду, Универзитет у Нишу
-  Ристић Ратко / Шумарски факултет 

Универзитета у Београду
-  Аболмасов Биљана / Рударско-геолошки 

факултет Универзитета у Београду
-  Марјановић Милош / Рударско-геолошки 

факултет Универзитета у Београду
-  Даниловић Христић Наташа / Институт 

за Архитектуру и Урбанизам Србије (ИАУС)
-  Стефановић Небојша / Институт за 

Архитектуру и Урбанизам Србије (ИАУС)
-  Главић Драженко / Саобраћајни 

факултет Универзитета у Београду
-  Тубић Владан / Саобраћајни факултет 

Универзитета у Београду
-  Ђурђевић Владимир / Физички факултет 

Универзитета у Београду
-  Милинчић Мирољуб / Географски 

факултет Универзитета у Београду

- Андрић Иван / ПЗП Ваљево
 (председник	одбора)
- Савковић Душан / Mott MaccDonald, 

председник СДП Via Vita
- Милентијевић Александар / 
 ЈП “Путеви Београда“
- Вуксановић Биљана / Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије

- Самарџија Валбона / 
 ЈП “Путеви Београда“
- Логарушић Јосип / Шид пројект

Контакт

Српско друштво за путеве Via-Vita
Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд
Тел: +381 11 2493 134
Контакт особа: Весна Митрески
Email: sdp.viavita@gmail.com
Email: offi  ce@putizivotnasredina.rs

Омнибус
Љутице Богдана 20, 11000 Београд
Тел: +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: dejan@omnibus.rs / I. www.omnibus.rs
M. +381 63 250 669 

Конгресна агенција

Организатори скупа

www.putizivotnasredina.rs

Врњачка Бања
Хотел “Фонтана”

7. научно-стручни скуп

Грађевински факултет 
Универзитета у Београду

Српско друштво за путеве
Via-Vita

24 - 26. мај 2023.



Рокови  /  Котизација

Пријављивање

•	 Рок за слање радова ......................... 10. 03.
•	 Последњи рок за пријављивање
 са и без радова ................................... 05. 05.

За уплате до 31. 03. 2023.
-  котизација износи 17.000 динара / 150 eur
За уплате после 31. 03. 2023. 
- котизација износи 20.000 динара  / 170 eur

КОТИЗАЦИЈА подразумева:
-  присуствовање скупу и излагањима радова
-  примерак Зборника абстракта (књига) и 

Зборника радова (DVD)
-  сав пропратни пропагандни материјал
-  оброци и кафе предвиђени програмом
-  свечана вечера

КОТИЗАЦИЈА НЕ подразумева:
-  хотелски смештај

Циљеви скупа

•	 Потенцирање значаја примене принципа 
одрживог развоја у путној привреди 
у савременом друштвено-политичком 
контексту

•	 Препознавање и предлози за решавање 
проблема са којима се путна привреда 
сусреће у остваривању циљева заштите 
животне средине и управљање ресурсима 
од планирања до одржавања путне мреже

•	 Размена искустава и јачање регионалне 
сарадње у области заштите животне средине 
од утицаја путева и саобраћаја

•	 Промоција целовитог приступа и 
континуитета у спровођењу принципа 
и метода заштите животне средине у 
свим фазама животног циклуса пута од 
планирања, преко пројектовања, изградње 
и експлоатације, до одржавања

Пријављивање учесника скупа (са и без 
рада) чију котизацију плаћа правно лице се 
врши слањем неопходних података (име 
и презиме свих учесника, као и подаци 
фирме / институције: назив, адреса, град, 
ПИБ, контакт телефон) на мејл адресу:
office@putizivotnasredina.rs. Након добијене 
профактуре можете извршити плаћање.

Тематске области

1. РЕГУЛАТИВА И МЕЂУНАРОДНА 
САРАДЊА

  Национално законодавство, правилници 
и стандарди ЕУ и међународне 
финансијске институције, карбонски 
кредити, међународна сарадња

2. УТИЦАЈИ ПУТА И САОБРАЋАЈА НА 
ОКРУЖЕЊЕ

 Показатељи, моделовање, праћење 
стања, проучавање утицаја, мере 
заштите, ублажавања утицаја и 
компензације, специфичности утицаја у 
градским условима

3. УТИЦАЈИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И 
ДРУГИХ ФАКТОРА НА САОБРАЋАЈ И 
ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 Утицај временских и климатских екстрема 
(поплаве, снежни наноси, временске 
непогоде), клизишта, примена одрживих 
(environmental	 friendly) мера заштите 
путева, процене ризика од климатских 
промена, прилагођавање на климатске 
промене.

4. УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА У ПУТНОЈ 
ПРИВРЕДИ

 Планирање и заузимање простора, 
управљање отпадом, рециклажа, животни 
циклус материјала и конструкција, 
иновације у циљу уштеде ресурса, 
енергетска ефикасност, приступачност 
атрактивним садржајима (туризам) Место одржавања скупа

Хотел ФОНТАНА у Врњачкој Бањи  је комплетно 
реновиран 2017. године и категорисан је са 
четири звездице. Хотел располаже са 212 
смештајних јединица. 
ПУН ПАНСИОН (није укључено у котизацију)
двокреветна соба ...    5.200 дин / по особи
једнокреветна соба ... 9.600 дин / по особи


