
Траговима будућег
развоја

5. и 6. јун 2014.
Београд, Србија

Организатори:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
Јавно предузеће “Путеви Србије”

Суорганизатори:
Грађевински факултет Универзитета у Београду
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

- проф. др Милан Вујанић, председник одбора 
- доц. др Мирјана Вукићевић
- доц. др Дејан Гавран
- др Милан Душков
- проф. др Љубиша Кузовић
- проф. др Милош Лазовић
- проф. др Крсто Липовац
- Ђорђе Митровић
- доц. др Горан Младеновић
- проф. др Cesar Queiroz
- доц. др Александар Стевановић
- проф. др Владан Тубић
- проф.др Ђорђе Узелац
- проф. др Александар Цветановић
- проф. др Мери Цветковска

НАУЧНИ ОДБОР:

- Биљана Вуксановић, председник одбора 
- Иван Андрић
- доц. др Драженко Главић
- мр Небојша Кнежевић
- мр Јосип Логарушић
- Валбона Самарџија
- др Демир Хаџић
- Александар Цвијановић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

У почасни одбор позвани су: 
- Председник Српске Академије Наука и

Уметности 
- Министар грађевинарства, саобраћаја и

инфраструктуре 
- Министар саобраћаја и веза Републике Српске 
- Председник Српског друштва за путеве "Via-

Vita"
- Директор ЈП "Путеви Србије"
- Директор ЈП "Аутопутеви Републике Српске" 
- Директор ЈП "Путеви Републике Српске" 
- Декан Грађевинског факултета у Београду 
- Декан Саобраћајног факултета у Београду 
- Декан Грађевинског факултета у Подгорици

ПОЧАСНИ ОДБОР:

Први Српски конгрес о путевима ће
обезбедити јединствен форум у циљу размене
најновијих научних и стручних сазнања, нових
метода и технологија, које представљају решења
из најбоље праксе из целог света. 

Основни циљ скупа је да учесници конгреса
разменом наведених знања и искустава из
путног и саобраћајног инжењерства, створе
могућност да иста примене у својим срединама-
земљама и тако унапреде путну мрежу и путну
привреду за добробит економије и друштва у
целини. 

ЦИЉЕВИ КОНГРЕСА:

Српско друштво за путеве "Via-Vita"
Кумодрашка 257, 11000 Београд, Србија
Тел /факс: +381 11 2493 134
Email: prijava@kongresoputevima.rs
www.kongresoputevima.rs
Конгресна агенција: Омнибус
Teл: +381 63 250 669
Email: dejan@omnibus.rs

КОНТАКТ:



- Студије и пројектовање 
- Стратегија развоје путног транспортног

система
- Финансирање градње и одржавање путне

инфраструктуре
- Одрживи развој и заштита животне средине
- Управљање путевима
- Изградња и одржавање путева и објеката
- Безбедност саобраћаја на путевима

ТЕМЕ КОНГРЕСА:

- после 1.04.2014... Пријављивање се врши
слањем неопходних података (име и
презиме учесника, фирма, адреса, ПИБ) на
мејл конгреса: prijava@kongresoputevima.rs

ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

- рок за уплате преко рачуна за
учествовање на конгресу ... 26. 5. 2014. 

РОКОВИ:

- За уплате после 1.04.2014... 
котизација износи 230 еура *

- Особа у пратњи... 50% попуста

У котизацију је укључено: присуство свим конгресним
активностима, сав пратећи материјал, DVD са свим
радовима, књига абстраката, коктел, ручак и свечана
вечера.

* плативо у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије

КОТИЗАЦИЈА:

4. јун 2014.   среда
18,00 - 21,00 регистрација учесника
20,00 - 21,00 коктел добродошлице

5. јун 2014.    четвртак
08,30 - 10,00 регистрација учесника
10,00 - 11,00 отварање конгреса
11,00 - 11,30 пауза
11,30 - 14,00 I део / сала Пацифик
14,00 - 15,30 ручак
15,30 - 18,00 II део / сала Пацифик
20,30 - ... свечана вечера

6. јун 2014.    петак
10,00 - 12,30 III део / сала Пацифик
12,30 - 13,30 пауза
13,30 - 16,00 IV део / сала Пацифик
16,30 - 17,00 затварање конгреса

ПРОГРАМ КОНГРЕСА:

- Калемегдан / пешачка тура
- Топоними Београда / аутобуска тура
- Културна тура / нова зграда Кинотеке:

обилазак и пројекција
- Културна тура / Народно позориште:

обилазак зграде изнутра
- Пловидба београдским рекама / бродом
- Виминацијум / аутобусом или минибусом
- Опленац и вински подруми / аутобусом или

минибусом 
- за особе у пратњи посебан програм

* излети нису део котизације и плаћају се посебно; организују
се ако има довољно заинтересованих - до попуне места

ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТИ:

Београд, главни град Србије, трећи највећи
град југоисточне Европе. У њему живи нешто
више од 1.700.000 становника. Град лежи на
јединственом ушћу Саве у Дунав.

Хотел Краун Плаза
Београд (Crowne Plaza
Belgrade) располаже са
416 соба, 12 сала за
састанке, два ресторана, лобијем, баровима,
посластичарницом, а гостима су на распо-
лагању и фитнес и спа центар.

Цена смештаја за учеснике Конгреса је:
- Једнокреветна соба... 

ЕУР 120 по соби, по дану
- Двокреветна соба... 

ЕУР 130 по соби, по дану
Цена собе* укључује доручак (бифе доручак)
коришћење wellness центра (затворени базен,
сауна, парно купатило, теретана, собе за
масаже), бесплатан интернет у собама, и ПДВ.
Боравишна такса није укључена у цену и износи
135 РСД по особи дневно.

Учесници на сајту Конгреса могу да преузму
посебан регистрациони формулар за хотел
како би остварили право на наведене цене у које
је већ урачунат попуст.

- Могућност трансфера са/до аеродрома

адреса: Владимира Поповића 10 , 11070  Нови
Београд, Србија, Тел: +381 11 2204-004 

* хотелски смештај није део котизације и плаћа се посебно
** Алтернативни смештај са специјалним ценама за учеснике

Конгреса можете наћи на: www.kongresoputevima.rs

МЕСТО ОДРЖАВАЊА КОНГРЕСА:


