
 
 

 

 

План и програм рада СМЕИТС-a  
у 2015. години 

1. Одржавање 27. седнице Скупштине СМЕИТС-а, 25. фебруара 2015. 
2. Одржавање Процесинга 2015, у Инђији, 4. и 5. јуна 2015. Генерални покровитељ 

овогодишњег Процесина је предузеће ГасТех из Инђије. Поред домаћих аутора, 
очекују се радови бројних аутора из иностранства. 

3. Одржавање испитних рокова према Закону о енергетици. Очекује се да ће над-
лежно министарство завршити усклађивање Правилника и да ће започети одр-
жавање стручних испита из производње, преноса и дистрибуције електричне 
енергије. 

4. Одржавање Треће међународне конференције о обновљивим изворима електри-
чне енергије, у Београду, половином октобра. Генерални покровитељ ове двого-
дишње конференције би требало да буде Електропривреда Србије. Поред дома-
ћих аутора, очекују се радови бројних аутора из иностранства. 

5. Одржавање 46. међународног конгреса и изложбе о КГХ, у првој недељи децем-
бра. Генерални покровитељ овогодишњег конгреса је предузеће Energy Net, из 
Каћа, код Новог Сада, које је и прошле године било генерални покровитељ. 
Поред домаћих аутора, очекују се радови бројних аутора из иностранства. 

6. Организооваће се једнодневни семинари, трибине, округли столови у оквиру 
активности друштава, а у сарадњи са предузећима и установама. 

7. Часопис „КГХ“ ће излазити тромесечно и у смањеном обиму и знатно повећаном 
тиражу биће достављан члановима Друштва за КГХ. 

8. Електронско издање часописа „Процесна техника“ биће објављивано на сајту 
СМЕИТС-а. 

9. Сваки скуп ће пратити зборник резимеа радова са пратећим диском са комплет-
ним материјалима. 

10. У плану је издавање двеју нових књига: „Економске анализе за потребе процес-
ног инжењерства“ С. Генића, Б. Јаћимовића, С. Митића и П. Колендића. Друга 
књига би требало да буде збирка задатака из области сушења, аутора Радивоја 
М. Топића. 



 

 

План рада колективних чланова СМЕИТС-а 

Удружење инжењера и техничара Општине Параћин  
и друштaва – колективних чланова 

Удружење инжењера и техничара oпштине Параћин састоји се од следећих друштва 
и колективних чланова:  

• Друштво машинских и електротехничких инжењера и техничара и енергетичара 
• Друштво грађевинских и архитектонских инжењера и техничара 
• Друштво за заштиту животне средине 
• Друштво наставника техничког и информатичког образовања 
• Друштво за иновације и техничко-технолошки развој 
Програм рада у 2015. је следећи. 
1. Реализација циљева и задатака по чл. 9 Статута Удружења и Друштва: 
• омасовљење организације-наставак активности на учлањење у Друштва и коле-

ктивних чланова у Удружење. 
• спровођење Етичког кодекса инжењера и техничара 
• сарадња са привредом и локалном самопуправом 
• учешће у раду научно – стучних скупова струковних организација и др. 
• подстицање иновација и проналазаштва 
• активности у области екологије 
2. Гасификација општине Параћин – наставак радова на траси гасовода ГМРС – МРС 

болница. Сарадња са Удружењем са гас Србије и Србијагасом. 
3. Пловни пут Дунав–Морава–Вaрдар–Егејско море и изградња хидроелектрана од 

ушћа реке Црнице у Велику Мораву до ушћа Велике Мораве у реку Дунав. Јавна трибина. 
4. Сарадња са Општином и преузимање идејног пројекта хидроелектране Забрега – 

Параћин од Електропривреде Србије који се састоји из 6 свезака. Пројекат је предат ради 
реализације и изградње па је потребно да се обнови сарадња на овом пројекту. 

5. Покретање иницијативе за израду елабората микро локације – истраживање хид-
ро – потенцијала река за изградњу акумулација и малих хидроелектрана.  

6. Сарадња са фабриком цемента ХОЛЦИМ – Србија – истраживање могућности при-
мене обновљивих облика енергије и горива енергетске ефикасности. 

Руководилаца секције дала је фабрика цемента. 
7. Наставак започете сарадње са Министарством Рударства и енергетике, о уградњи 

фотонапонских панела на згради Машинско-електротехничке школе која има раван кров 
површине 1000 м2. Уградњом фотонапонских соларних панела унапређује се енергетска 
ефикасност школског комплекса, Дома технике, других – суседних објеката и решава про-
блем равног крова, а служиће и за едукацију ученика машинско-електротехничке школе 
као што је то учињено у Кули, Варварину и Београду. 

Упућен је захтев који су потписали Удружење, Гимназија, Машинско-електро-
техничка школа и локална самоуправа. 

8. Трећа фаза адаптације Дома технике приземља и подрумских просторија није реа-
лизована пошто су 3 организације које користе просторије Дома технике оспориле право 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ Параћин, и ако је при додели тих просторија Скупштина опш-
тине 1971 г. исте доделила на трајно бесплатно коришћење Народној техници. 



 

 

У овој години замолити председника општине г. Сашу Пауновића дипл.инж.ел. да се 
радови наставе. 

9. Сарадња са Буџетским фондом за заштиту животне средине Општине ради очу-
вања животне средине – стратегија одрживог развоја до 2020. год. и предлози за допуну 
стратегије 

• Едукација и стручна предавања. 
• Наставак сарадње са Машинско-електротехничком школом. 
10. Стручна предавања из области грађевинарства (енергетска ефикасност зграда), 

енергетике, грејања и расхладне технике. 
Са проф. др. Маријом Тодоровић, дипл.маш.инж. договорено је да у фебруару одржи 

предавање: „Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и моделирањем предви-
ђајућа контрола паметном мрежом за хармонизован рурални и урбани одржив развој и 
очување природне и културне баштине“. 

Са проф. др. Браниславом Тодоровићем, дипл.маш.инж. договорено је одржавање 
ОКРУГЛОГ СТОЛА на тему: Нови Закон о планирању и изградњи објављен у Службеном 
гласнику РС 29.12.2014.год.  

Прихваћен је предлог да са госпођом Маријом и господином Браниславом учествују 
и сарадници које су предложили. 

11. Удружење и друштва ће активно помоћи Друштву наставника техничког и 
информатичког образовања на реализацији програма рада, и подизања нивоа техничке 
културе младих од малих ногу – у основном образовању и помоћи – организацију свих 
облика такмичења. 

Осам основних и четири средњих школа ће добити по 4 ком. CD о нашем ненадма-
шеном генију Николи Тесли – са обавезом да сваке године одрже школски час за све уче-
нике у циљу популаризације науке и технике.  

Добра сарадња са музејом „Никола Тесла“ – Београд и поклон књиге „Моји изуми“ – 
превод са енглеског језика су такође поклон музеја који се уручује школама, Радио теле-
визији Параћин и телевизији канал „М“. 

Поклон је и публикација Никола Тесла, 100 људи који су променили свет. 
Комплет од 4 CD-а о нашем генију Николи Тесли уручен је делегатима и гостима. 
12. Учешће на научно стручним скуповима. 
Нoви правилник о континуираном професионалном усавршавању чланова Инже-

њерске коморе Србије је обавеза инжењера са лиценцом. 
13. Сарадња са Локалном самоуправом. 
14. Реализација програма рада СИТ – а Србије и струковних организација у 2015. 

год., СМЕИТС-а, УГИС, и Удружења Архитеката Србије.  
Програм рада за 2015. год. је усвојен на седници Управног одбора Удружења дана 

23.01.2015. год. 
Председник УИТ Параћин 

Бошко Иванковић, дипл. инж. маш. 

ДИТ машинске и електро струке Лесковац 

Организовање саветовања, семинара, трибина по темама које су од значаја за посто-
јање сруке и науке и валидних научних сазнања и звања.  

Залагање да чланови ДИТ-машинске и електро струке са верификованим знањем 
врше пројектовање, надзор, вештачење и увођење најновијих европских и светских 
стандарда у предузећима и установама са дефинисаном ценом рада. 



 

 

Учествовање на конкурсима међународних и домаћих институција пројектима, које 
ћемо презентовати самостално или у сарадњи СМЕИТС-ом и другим организацијама. 

Промовисање значаја постојања СМЕИТС-а за струку и науку. 
Сарадња ДИТ-машинске и електро струке Лесковац са Регионалном привредном 

комором Лесковац, привредним организацијама и установама, као и са невладиним 
организацијама и Општином Лесковац у циљу професионалног ангажовања стручног 
потенцијала ДИТ-машинске и електро струке Лесковца, 

Издавање стручних часописа, монографија и других стручних публикација. 
Председник ДИТ-машинске и електро струке 

Слободан Ђорђевић дипл. инж. маш. 

Друштво за КГХ 

Издавање 4 броја часописа КГХ Редовно излажење билтена СМЕИТС-а у оквиру кога 
су КГХ стране. Предлог обухватања потреба енергије у летњег режиму и уграђене опреме, 
при сертификацији објеката. Организација 46 конгреса и изложбе о КГХ. Сарадња са УНПД 
Сарадња у оквиру Дунавског огранка КГХ. Сарадња са IIR, ASHRAE, REHVA. Значајнија 
активност за студенте и младе инжењере. Предавања у ДИТ Параћина Састанак Дунавског 
огранка у Темишвару у априлу, потом у децембру у Београду. Наставак иницијативе за 
сарадњу у енергетици Србије и Русије по предлогу Јурија Табушникова и Маријане Бродач. 

 
Председник Друштва за КГХ 

проф. др Бранислав Тодоровић, дипл. инж. маш. 

Друштво за процесну технику 

Друштво за процесну технику ће у 2015. години наставити да редовно издаје елек-
тронски часопис „Процесна техника“ и организоваће 28. међународни конгрес о процес-
ном инжењерству. 

Председник Друштва за процесну технику 
Зоран Радибратовић, дипл. инж. маш. 

Друштво за обновљиве изворе електричне енергије 

Друштво за обновљиве изворе електричне енергије ће у 2015. години организовати 
Трећу међународну конференцију о обновљивим изворима електричне енергије. 

 
Председник Друштва за ОИЕЕ 

др Зоран Николић, дипл. инж. ел. 

Друштво за електротехничке системе управљања и надзора  

У 2015. години Друштво за електротехничке системе надзора и управљања планира 
серију предавања ван Београда. У сарадњи са Стручном службом, списак предавања је 
упућен председницима подружница СМЕИТС-а и појединим спонзорима са седиштем ван 
Београда. 

Посебна пажња ће се посветити вестима за Билтен и сајт СМЕИТС-а, па ће на тај 
начин Друштво појачати своју активност. 

Председник Друштва за ЕСУН 
Андреј Шкорц 



 

 

Српско друштво за осветљење 

За 2015. годину у плану су следеће активности Српског друштва за осветљење. 
Одржавање XXXIX Годишње скупштине, и једног стручног предавања, у марту. 
У априлу је у плану обилазак изведених инсталација ТЦ Вождовац. 
У мају одржавамо 45. Дан Светлосне технике на сајму технике у Београду. 
У јуну ћемо организовати једно стручно путовање у иностранство. 
У октобру организујемо обилазак изведених инсталација осветљења у Поморављу 

(Jaгодина, Свилајнац). 
За новембар планирамо саветовање „Oсветљење 2015”. 
У децембру је наше традиционално вече дружења у позоришту. 
 
Осим тога, обављаћемо и следеће сталне активности. 
• Набавка стручне литературе 
• Публицистичка делатност кроз информације,преводе стручних итд. 
• Прикупљање средстава за реализацију програма рада:  

o путем појединачне чланарине, 
o путем колективне чланарине, 
o путем донаторства за реализацију појединих стручних активности.  

• Рад у Српском комитету за осветљење и CIE.  
 

Председник Српског друштва за осветљење  
Мр Небојша Радовановић  
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