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XII МЕЂУНАРОДНА 
НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

ХII међународна научно-стручна конференција „Савремена теорија и 
пракса у градитељству“ ове године се организује у оквиру обиљежавања 
20 година од оснивања Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Циљ Конференције је да кроз тематски и садржајни концепт повеже 
науку, струку и образовање на пољу градитељства са нагласком на 
процес интегралности и интердисциплинарности. Програмом 
Конференције су обухваћене актуелне теме из области архитектуре, 
урбанизма, грађевинарства, геодезије и сродних научних дициплина, са 
посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује 
се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве 
градитељством кроз савремене и разноврсне теме размијенити своја 
искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству. 

САВРЕМЕНА 
ТЕОРИЈА 
И ПРАКСА 
У ГРАДИТЕЉСТВУ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

Проф. др Биљана Антуновић, Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
Миладин Гаћановић, Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство  и екологију Републике Српске
Радмила Пејић, Министарство просвјете и културе Републике Српске
Зоран Ињац, Инжењерска комора Републике Српске
Mр Борко Ђурић, Привредна комора Републике Српске
Стеван Јовановић, ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и 
екологију Републике Српске

ОРГАНИЗАТОР

Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

СУОРГАНИЗАТОРИ

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске
Министарство просвјете и културе Републике Српске
Град Бања Лука
Инжењерска комора Републике Српске
Привредна комора Републике Српске
ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике 
Српске
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

· Историја и теорија архитектуре
·Е ксперимент као метод у савременој архитектури
·С авремена архитектонска пракса
· Нове методе и технологије у градитељству
· Заштита културно-историјског насљеђа као процес или модел
·О држива архитектура у дијалогу са локалном климом и културом 

· Архитектура и урбани идентитет
·У рбанистичко планирање и урбани дизајн
·П ејзажна архитектура и планирање предјела
·Р егионално и просторно планирање

·К лиматске промјене и заштита животне средине 
· Енергетска ефикасност у зградарству 
· Теоријска и експериментална истраживања у градитељству

·С авремени грађевински материјали
·П ланирање, пројектовање и грађење објеката 
· Планирање, пројектовање и грађење саобраћајница
·А сеизмичко планирање, пројектовање и грађење 
· Хидротехника – коришћење вода, заштита од вода, заштита вода
·Г еологија, хидрогеологија и геотехника у грађевинарству
·О рганизација, менаџмент и технологија градње
·М ониторинг у току грађења и експлоатације грађевинских објеката
·П роцјена стања, одржавање и санација грађевинских објеката
·Т ехничке регулативе, стандарди и квалитет у градитељству

·Г еодетски референтни системи
·Г еодетски премјер
·К атастар и управљање непокретностима
·Г еоинформатика и геоинформациони системи
·Ф отограметрија и даљинско истраживање
·К артографија 

· Савремене информационе технологије у градитељству
· Образовање у савременом градитељству

Поред наведених тема могу се пријавити и радови који обрађују друге теме из 
области Архитектуре, Грађевинарства и Геодезије и сродних научних дисциплина.

НАУЧНИ ОДБОР

Проф. др Бранкица Милојевић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ, предсједник
Проф. др Јусуке Обучи, Универзитет у Токију, Јапан
Проф. др Миленко Станковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Миленко Пржуљ, Словенија
Проф. др Маркус Швај, НТНУ Трондхејм, Норвешка 
Проф. др Александра Крстић-Фурунџић, Универзитет у Београду, Србија
Проф. др Драган Благојевић, Универзитет у Београду, Србија
Проф. др Звонко Томановић, Универзитет Црне Горе, Црна Гора
Проф. др Карел Павелка, Технички универзитет у Прагу, Чешка
Проф. др Андреј Зајц, Институт за испитивање материјала и примјену, Словенија
Проф. др Чедо Максимовић, Империјал колеџ, Велика Британија
Проф. др Мато Уљаревић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ
Проф. др Драган Милашиновић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Љубиша Прерадовић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ
Проф. др Амир Пашић, Универзитет у Сарајеву, БиХ
Проф. др Хуан Луис Ривас Наваро, Универзитет у Гранади, Шпанија
Проф. др Миро Говедарица, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Биљана Антуновић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ
Проф.др Жељко Бачић, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
Проф. др Петар Гверо, Универзитет у Бањој Луци, БиХ
Проф. др Мила Пуцар, Институт за архитектуру и  урбанизам, Србија
Проф. др Драгослав Стојић, Универзитет у Нишу, Србија
Др Јакоб Шуштершич, Институт за испитивање материјала и примјену, Словенија
Др Петер Нигст,  Корушки универзитет примијењених наука, Аустрија

ПОЧАСНИ ОДБОР

Милорад Додик, предсједник Републике Српске
Жељка Цвијановић, премијер, Влада Републике Српске
Проф. др Рајко Кузмановић, предсједник Академије наука и умјетности Републике 
Српске
Сребренка Голић, министар, Министарство за просторно уређење, грађевинарство  и 
екологију Републике Српске
Др Дане Малешевић, министар,  Министарство просвјете и културе Републике Српске
Проф. др Јасмин Комић, министар, Министарство науке и технологије Републике Српске
Слободан Гаврановић,  градоначелник,  град Бања Лука
Проф. др Милан Матаруга, ректор, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Владимир Лукић, проф. емеритус, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Владан Ђокић, декан, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Проф. др Бранко Божић, декан, Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Проф. др Раде Дорословачки, декан, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 
Саду



ВАЖНИ ДАТУМИ 

Пријава сажетка _ 20.8.2016.
Обавјештење о прихватању сажетка _ 1.9.2016.
Достављање радова _ 30.9.2016.
Рецензија радова и обавјештење о прихватању радова _ 15.10.2016.
Поступање по рецензији и коначно прихватање радова _ 25.10.2016.
Програм скупа _ 30.11.2016.
Одржавање скупа _ 7-8.12.2016.

ЈЕЗИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Службени језици Конференције су језици који су у службеној употреби у 
Републици Српској и енглески језик. 

ПРИЈАВА РАДА 

Позивају се заинтересовани за учешће на Конференцији да радове пријаве 
искључиво електронском регистрацијом путем интернет странице Конференције 
http://stepgrad16.agg�l.org

Детаљно упутство за припрему и достављање радова, које мора бити у 
потпуности поштовано, налази се на интернет страници Конференције 
http://stepgrad16.agg�l.org.

Сви радови пролазе поступак  “слијепе“ рецензије од стране два рецензента. 
Након рецензије аутори ће бити обавијештени о прихватању, одбијању или 
препоруци рецензената да се рад коригује. 

Један учесник може пријавити највише два рада од којих је на једном први аутор.
Рецензирани радови се објављују прије одржавања Конференције у зборнику 
радова у електронској форми, а зборник сажетака у штампаној форми.

КОТИЗАЦИЈА 

Котизација за учешће и презентацију рада на Конференцији износи:
· 120 КМ за уплате до 30.10.2016.
· 150 КМ за уплате након 30.10.2016.

Плаћена котизација укључује: Зборник радова и остале пратеће 
материјале Конференције, освјежења у паузама и свечану вечеру.
Инструкције за плаћање котизације ће бити накнадно објављене на 
интернет страници Конференције http://stepgrad16.agg�l.org.

СМЈЕШТАЈ

Хотелски смјештај није укључен у котизацију, али ће Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет обезбиједити најповољније услове за 
учеснике Конференције. Хотелски смјештај плаћа се директно хотелу. Списак 
хотела можете пронаћи на веб-страници Конференције.

СПОНЗОРИ 

Међународна научно-стручна конференција „Савремена теорија и пракса у 
градитељству“ одржава се по 12. пут и окупља велики број учесника и 
стручњака из области архитекуре и урбанизма, грађевинарства, геодезије и 
сродних научних области, запослене у научним и образовним институцијама 
из земље и иностранства, државној управи, јавним и приватним 
предузећима.
У циљу подршке организацији Конференције и промоције градитељства на 
просторима Репиблике Српске и окружења позивају се све заинтересоване 
фирме да финасијски подрже одржавање Конференције и презентују своје 
научно-истраживачке, развојне и стручне пројекте, производе и опрему у 
различитим категоријама.

Златно спонзорство (5 000 KM)
- 30-минутна техничка презентација фирме усмјерена ка корпоративним 
техничким интересима;
- логотип фирме на веб-страници Конференције, свим обавјештењима 
Конференције, ЦД-у са зборником радова, те истакнут на мјесту одржавања 
Конференције;
- реклама на једној страни у зборнику апстраката;
- 10 плаћених котизација за Конференцију.

Сребрени спонзор (3 000 KM)
- 20-минутна техничка презентација фирме усмјерена ка корпоративним 
техничким интересима;
- логотип фирме на веб-страници Конференције, свим обавјештењима 
Конференције, ЦД-у са зборником радова, те истакнут на мјесту одржавања 
Kонференције;
- рекламу на једној страни у зборнику апстраката;
- 6 плаћених котизација за Kонференцију.

Бронзани спонзор (1 000 KM)
- 10-минутна техничка презентација фирме усмјерена ка корпоративним 
техничким интересима;
- логотип фирме на веб-страници Конференције, свим обавјештењима 
Конференције, ЦД-у са зборником радова, те истакнут на мјесту одржавања 
Конференције;
- реклама на једној страни у зборнику апстраката;
- 2 плаћене котизације за Kонференцију.

ИЗЛАГАЧИ

Излагачи мјерне опреме и грађевинских материјала и производа добијају 
могућност излагања својих производа и дистрибуције промотивних 
материјала у холу простора одржавања Конференције. Величина изложбеног 
простора ће зависити од броја пријављених излагача. 
Компаније које излажу мјерну опрему или грађевинске материјале и 
производе плаћају 600 КМ за учествовање на Конференцији. У ову цијену је 
урачуната једна котизација.

Спонзори и излагачи треба да пријаве учешће најкасније до 30.9.2016.

Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет
Војводе Степе Степановића 77/3
78 000 Бања Лука, РС, БиХ
Тел: +387 51 462 543
Факс: +387 51 462 543
имејл:  stepgrad16@agg�l.org
интернет адреса: www.stepgrad16.agg�l.org

КОНТАКТ 

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ  

сриједа 7.12.2016.

08.00 - 09.15      
09.30 - 10.00    
10.00 - 11.30  
11.30 - 12.00  
12.00 - 14.00 
14.00 - 15.00   
15.00 - 17.00 
17.00 - 17.30  
17.30 - 18.30     
              20.00 

четвртак 8.12.2016.

09.00 - 10.30   
10.30 - 11.00
11.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 16.00 

Коначни програм Конференције ће бити објављен у другом саопштењу 
најкасније до 30.11.2016. године.

http://stepgrad16.aggfbl.org
mailto:step_grad2016@agfbl.org
mailto:step_grad2016@agfbl.org
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