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15. КОНГРЕС 2018
ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ
КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ - ДГКС
Друштво грађевинских конструктера Србије – ДГКС у сарадњи
са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду и
Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду,
одржаће 15. Конгрес на Златибору од 6-8. септембра 2018.
године у хотелу "Палисад".
Организациони одбор 15. Конгреса чини Председништво ДГКС:
проф. др Ђорђе Лађиновић, председник, Александар Бојовић,
потпредседник, проф. др Златко Марковић, генерални секретар, проф. др Бошко Стевановић, секретар, проф. др Мира
Петронијевић, проф. др Драгослав Стојић, проф. др Снежана
Маринковић, в. проф. др Данијел Кукарас, доц. др Бранко
Милосављевић, доц. др Селимир Леловић, Душко Томић,
Бранко Кнежевић, Ђорђе Павков, Лазар Марковић, Горан
Тадић, Гојко Грбић и Горан Вукобратовић.
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Конгрес ДГКС je увек право место за сумирање резултата из
области грађевинског конструктерства остварених у претходне две године, не само на простору Србије, већ и знатно
шире. Очекује се да ће традиционално, осим учесника из
наше земље, у раду 15. Конгреса учествовати и знатан број
грађевинских конструктера из иностранства, тако да ће овај
Конгрес имати прави међународни карактер. На Конгресу ће
бити приказана најзначајнија конструктерска остварења из
области пројектовања, извођења, одржавања и рехабилитације
грађевинских објеката. Посебна пажња биће посвећена новим
стандардима за грађевинске конструкције – еврокодовима и
њиховој примени у Србији и земљама окружења. Значајан
простор намењен је развоју и примени савремених материјала,
технологија грађења и информационих технологија. Такође је
предвиђено упознавање са резултатима најновијих
теоријских и експерименталних истраживања која су од
интереса за теорију и праксу из области грађевинског
конструктерства. На Конгресу ће се презентовати наша и
светска сазнања, вештине и искуства у савременом грађењу,
одржавању и рехабилитацији конструкција.
15. Конгрес ће, као и увек до сада, представљати прилику за
непосредне сусрете, стара и нова дружења и пријатељства,
као и за размену стручних и научних искустава. На Конгресу

ће се дати оцена стања и означити правци даљег развоја
грађевинског конструктерства у Србији.
Теме Конгреса
Предвиђено је да на 15. Конгресу уводна излагања имају
еминентни стручњаци из земље и иностранства. На Конгресу
ће, као и претходних година, истакнуто место заузети актуелне теме из грађевинског конструктерства:
• Теоријска и експериментална истраживања у
грађевинском конструктерству
• Прорачун и моделирање конструкција
• Асеизмичко пројектовање и грађење
• Нови матријали и технологије грађења
• Пројектовање и извођење конструкција
• Процена стања, санације и реконструкције постојећих
објеката
• Техничка регулатива – Еврокодови за конструкције
• Праћење стања, одржавање и трајност конструкција
• Фундирање и геотехнички радови
• Управљање пројектима
• Утицај грађења на животну средину
У Зборнику саопштења ће бити приказана научна и стручна
остварења учесника Конгреса, која ће аутори презентовати
усмено уз резервисано време за дискусију или путем постера.
Будући да ДГКС посебно води рачуна о научном подмлатку, у
том циљу предвиђено да се три најбоља рада са 15. Конгреса,
младих аутора (до 30 година), по оцени Научног одбора,
публикују у часопису Грађевински материjали и конструкције
(М24).
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ КОНГРЕСА
Као што је уобичајена пракса, на Конгресу конструктера ће се
одржати:
• Додела признања за најбоља научна и стручна дела у
области грађевинског конструктерства за 2016. и 2017.
годину;
• Додела повеље истакнутим ствараоцима за животно дело
из области грађевинског конструктерства;
• Изложба књига, рачунарских програма, нових материјала,
конструкцијских решења и других техничких и технолошких
достигнућа наших и иностраних фирми. Фирме - спонзори
ће моћи да прикажу своја достигнућа на видео
пројекцијама и стручним филмовима, а у Зборнику
саопштења моћи ће да објаве рекламне текстове;

• Округли сто о актуелним проблемима грађевинског конструктерства;
• Занимљив туристички програм за све заинтересоване
учеснике Симпозијума, као и особе у пратњи;
ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Учесници који планирају да присуствују Конгресу треба да се
пријаве најкасније до 15. фебруара 2018. Пријављивање се
обавља преко сајта Друштва www.dgks.grf.bg.ac.rs, на коме се,
уколико већ нисте, можете учланити у ДГКС. За чланове
друштва су предвиђене посебне погодности. На e-mail адресе
свих чланова друштва, као и пријављених учесника биће
послата друга информација. Све важне информације везане
за 15. Конгрес 2018. такође се могу добити на сајту Друштва.
Друга информација ће садржати детаљнија обавештења о
раду Конгреса, као што су висина котизације, хотелски
смештај, могућности превоза, детаљни програм рада 15.
Конгреса, списак спонзора, програм за особе у пратњи, као и
друге релевантне информације.
ПОЗИВ НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА НАЈБОЉА
НАУЧНА И СТРУЧНА ОСТВАРЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ
КОНСТРУКТЕРСТВУ СРБИЈЕ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ
Ради развијања, унапређења и афирмације грађевинског
конструктерства у Србији, Председништво ДГКС, према
Правилнику, додељује сваке године признања за најбоља
остварења у грађевинском конструктерству; једно из научноистраживачке области (научно дело) и друго из области
примене - пројектовања и/или грађења конструкција објеката
(стручно дело). Признање се у области стручних дела може
доделити и ауторима технолошких и иновационих пројеката,
као и ауторима патентних решења која битно утичу на развој
и унапређење грађевинског конструктерства. Признање се
додељује појединцима и/или тимовима-ауторима научног,
односно стручног дела. На конкурс могу да се пријављују
следећа научна дела: књиге, монографије, теоријске и/или
експерименталне
студије
и
одбрањене
докторске
дисертације, публикована током 2016. и 2017. године. За
признање за најбоље стручно дело могу конкурисати само
објекти који су завршени у току 2016. и 2017. године.
Фирме (установе, предузећа, струковна удружења и др.)
и/или појединци, који предлажу конструктерска остварења за
доделу ових признања, треба да, уз пријаву, Председништву
ДГКС доставе све неопходне податке (назив, кратак садржај и

рецензију научног дела, односно техничке карактеристике
изграђеног објекта – конструкције, пресеке, изгледе, фотографије и све друге релевантне податке) о остварењу које
предлажу за избор, са детаљним образложењем, које га, по
мишљењу предлагача, сврстава у најбоља остварења у области грађевинског конструктерства за коју конкурише. Уз пријаву за стручна дела навести пројектну и извођачку фирму или
установу преко које је реализовано предложено остварење.
Уз пријаву за научна дела приложити један примерак дела за
које се предлаже додела признања.
Подносилац пријаве је дужан да, уз образложење, предложи
имена кандидата за доделу признања за реализовано конструктерско дело.

учесницима Конгреса и да их публикују у Зборнику радова
Конгреса. Стваралачки опуси конструктера којима се додели
Повеља за животно дело ће такође биће објављени у
Зборнику радова Конгреса и приказани на самом Конгресу.
Пријаве по конкурсу за најбоља конструктерска научна и
стручна остварења, као и предлози кандидата за доделу
Повеље за животно дело, са свим релевантним подацима,
подносе се најкасније до 15. марта 2018. године
Председништву ДГКС, 11000 Београд, ул. Булевар краља
Александра 73 - Грађевински факултет, Институт за материјале и конструкције, соба бр. 7а. Материјали се могу послати
поштом или предати директно на наведену адресу.
ПОЗИВ ЗА СПОНЗОРЕ КОНГРЕСА

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ
ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
КОНСТРУКТЕРСТВА
Према Правилнику ДГКС, Повеља за животно дело је највише
признање које додељује ДГКС за врло значајна остварења и
изузетне постигнуте резултате у области грађевинског конструктерства. Повеља се додељује појединцима који раде
најмање 30 година у области грађевинског конструктерства.
То су опште признати, познати и потпуно афирмисани водећи
ствараоци, како на домаћем, тако и на међународном плану, у
области грађевинског конструктерства. Право предлагања кандидата имају председништво ДГКС, фирме, установе,
институције и удружења из обасти грађевинарства.
Документовани писани предлог мора да садржи: радну биографију, научне, наставне и стручне радове кандидата, значајна конструктерска остварења, списак објављених књига и
радова, друштвено ангажовање, посебно у оквиру ДГКС,
признања, награде и закључак.
*
Председништво ДГКС, које је уједно, према Правилнику и
жири за доделу признања, ће у времену од 60 дана након
истека рока за пријављивање на конкурс, донети одлуку о
најбољим конструктерским остварењима у 2016. и 2017. години, као и одлуку за доделу Повеље за животно дело. У вези са
тим, Председништво може затражити и мишљење истакнутих
стваралаца-специјалиста, као известилаца, из научне односно
стручне области којој припада предложено дело.
Ауторима којима се додели признање за најбоља конструктерска остварења, биће омогућено да та остварења прикажу

Организатор скупа, Друштво грађевинских конструктера
Србије, позива потенцијалне спонзоре да узму учешће у раду
15. Конгреса и допринесу његовом успеху. Могућности и
опције спонзорства:
•
•
•
•

Платинасти спонзор
Златни спонзор
Сребрни спонзор
Бронзани спонзор

200.000 динара
150.000 динара
100.000 динара
50.000 динара

Списак спонзора који финансијски помажу одржавање
Конгреса биће објављен у Зборнику радова Конгреса и видно
истакнут на скупу. Фирме и институције које планирају да на
Конгресу организују презентацију (изложбу) својих остварења
или производа треба да се писмено обрате Организационом
одбору са подацима о карактеру презентације и неопходном
простору за излагање.
Више детаља о погодностима за спонзоре и могућностима за
излагаче могу се наћи на службеној страници ДГКС
www.dgks.grf.bg.ac.rs
*
За све додатне информације обратити се госпођи Стоји
Тодоровић - Сашки, Институт за материјале и конструкције Грађевински факултет, 11000 Београд, Булевар краља
Александра 73 (соба 7а), e-mail: dgks@grf.bg.ac.rs,
тел: 011/3218-610, 011/3218-505.

