
 
 



 

ОРГАНИЗАТОР 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци 
 
СУОРГАНИЗАТОРИ 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске 
Град Бања Лука 
Привредна комора Републике Српске 
ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске 
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду 
Грађевински факултет, Универзитет у Београду 
Геодетски факултет, Универзитет у Загребу 
Архитектонски факултет, Тјенђин Ченгјан универзитет 
Грађевински факултет, Тјенђин Ченгјан универзитет 
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР  
Проф. др Бранкица Милојевић, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој 
Луци, предсједник 
Проф. др Владан Ђокић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду 
Проф. др Бранко Божић, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 
Проф. др Раде Дорословачки, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
Проф. др Дамир Медак, Геодетски факултет, Универзитет у Загребу 
Проф. др Генг Лин, Архитектонски факултет, Универзитет Тјенђин Ченгјан 
Проф. др Рубин Џао, Грађевински факултет, Универзитет Тјенђин Ченгјан 
Mр Борко Ђурић, Привредна комора Републике Српске 
Миладин Гаћановић, Министарство за просторно уређење, грађевинарство  и екологију Републике 
Српске 
Стеван Јовановић, ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске 
 
ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
Научни скуп са међународним учешћем ''Савремена теорија и пракса у градитељству XIII” одржава се              
по други пут у организацији Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој          
Луци. Квалитет научног скупа одржаног 2016. године званично је препознат од стране Министарства             
науке и технологије које је скуп класификовало као ''Научни скуп са међународним учешћем''.  
Циљ научног скупа је да кроз тематски и садржајни концепт повеже науку, струку и образовање на                
пољу градитељства са нагласком на процес интегралности и интердисциплинарности. Програмом          
Скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма и            
сродних научних дисциплина, 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.  
 

 

 



 

ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
● Теорија и пракса у градитељству 
● Геодезија 
● Грађевинарство 
● Архитектура 
● Урбанизам 

 
НАУЧНИ ОДБОР  

1. Проф. др Драган Милашиновић, Универзитет у Новом Саду, Србија, предсједник 
2. Проф. др Џонг-Шан Ли, Универзитет Тјенђин Ченгјан, НР Кина 
3. Проф. др Хуго Хенс, Католички Универзитет у Лувену, Белгија  
4. Проф. др Игор Емри, Универзитет у Љубљани, Словенија 
5. Проф. др Каралабос Јоанидис, Национални технички универзитет у Атини, Грчка 
6. Проф. др Криси Посиу, Национални технички универзитет у Атини, Грчка 
7. Проф. др Тилман Клајн, ТУ Минхен, Њемачка 
8. Проф. др Агис Пападопулос, Универзитет у Солуну, Грчка 
9. Проф. др Јантинг Ванг, Универзитет Тјенђин Ченгјан, НР Кина 
10. Проф. др Јанг Динг, Универзитет Тјенђин Ченгјан, НР Кина 
11. Проф. др Чедо Максимовић, Империјал колеџ, Велика Британија 
12. Проф. др Бранкица Милојевић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
13. Проф. др Владан Ђокић, декан, Универзитет у Београду, Србија 
14. Проф. др Бранко Божић, декан, Универзитет у Београду, Србија 
15. Проф.др Жељко Бачић, Свеучилиште у Загребу, Хрватска 
16. Проф.др Весна Послончец-Петрић, Свеучилиште у Загребу, Хрватска 
17. Проф. др Маркус Швај, НТНУ Трондхејм, Норвешка  
18. Проф. др Карел Павелка, Технички универзитет у Прагу, Чешка 
19. Проф. др Хуан Луис Ривас Наваро, Универзитет у Гранади, Шпанија 
20. Др Јакоб Шуштершич, Институт за испитивање материјала и примјену, Словенија 
21. Проф. др Мери Цветковска, Универзитет ''Св. Ћирило и Методије'', Македонија 
22. Проф. др Драган Маринковић, Технички универзитет у Минехену, Њемачка 
23. Проф. др Милена Ставрић, Технички универзитет у Грацу, Аустрија 
24. Проф. др Марко Пинтерич, Универзитет у Марибору, Словенија 
25. Проф. др Сашо Медвед, Универзитет у Љубљани, Словенија 
26. Проф. др Биљана Шћепановић, Универзитет Црне Горе, Црна Гора 
27. Проф. др Александра Крстић-Фурунџић, Универзитет у Београду, Србија 
28. Проф. др Миро Говедарица, Универзитет у Новом Саду, Србија 
29. Доц. др Душан Јовановић, Универзитет у Новом Саду. Србија 
30. Проф. др Мила Пуцар, Институт за архитектуру и  урбанизам, Србија 
31. Проф. др Нађа Куртовић-Фолић, Универзитет у Новом Саду, Србија 
32. Проф. др Драгослав Стојић, Универзитет у Нишу, Србија 
33. Проф. др Драгица Јевтић, Универзитет у Београду, Србија 
34. Проф. др Игор Јокановић, Универзитет у Новом Саду, Србија 

 

 



 

35. Проф.др Марко Иветић, Универзитет у Београду, Србија  
36. Проф.др Драган Благојевић, Универзитет у Београду, Србија  
37. Проф. др Александра Ђукић, Универзитет у Београду, Србија  
38. Проф. др Горан Ћировић, Висока грађевинско-геодетска школа, Србија 
39. Проф. др Драган Лукић, Универзитет у Новом Саду, Србија 
40. Проф. др Мирјана Малешев, Универзитет у Новом Саду, Србија 
41. Проф. др Златко Маглајлић, Универзитет у Сарајеву, БиХ 
42. Проф. др Миленко Станковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ  
43. Проф. др Мато Уљаревић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
44. Проф. др Љубиша Прерадовић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
45. Проф. др Биљана Антуновић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
46. Доц. др Александар Борковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
47. Проф. др Петар Гверо, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
48. Проф. др Миодраг Регодић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
49. Проф. др Горан Трбић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
50. Проф. др Валентина Голубовић-Бугарски, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
51. Проф. др Бранко Блануша, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
52. Проф. др Чедомир Зељковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
53. Проф. др Љиљана Вукић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
54. Доц. др Сандра Косић-Јеремић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
55. Доц. др Дарија Гајић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
56. Доц. др Тања Тркуља, Универзитет у Бањој Луци, БиХ  
57. Доц. др Невена Новаковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
58. Доц. др Дубравко Алексић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 

 
 
ЈЕЗИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
Службени језици Конференције су језици који су у службеној употреби у Републици Српској и 
енглески језик. Сви научни радови морају бити написани на енглеском језику. 
 
ПРИЈАВА РАДА  

● Позивају се заинтересовани за учешће на Скупу да радове пријаве искључиво електронском 
регистрацијом путем интернет странице Конференције http://stepgrad.aggf.unibl.org 

● Детаљно упутство за припрему и достављање радова, које мора бити у потпуности 
поштовано, налази се на интернет страници Скупа http://stepgrad.aggf.unibl.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 на којима је аутор или коаутор. 
● Рецензирани радови се објављују прије одржавања Скупа у зборнику радова у електронској            

форми, а зборник сажетака у штампаној форми. 
 

 

 



 

ВАЖНИ ДАТУМИ 

Пријава сажетка  31.12.2017. 
Достављање радова 15.2.2018.  
Рецензија радова и обавјештење о прихватању радова 7.3.2018.  
Поступање по рецензији и коначно прихватање радова 21.3.2018. 
Програм Скупа 7.5.2018. 
Одржавање Скупа 24. и 25.5.2018. 

 
 
КОТИЗАЦИЈА 
Котизација за учешће и презентацију рада на Скупу износи: 

● 160 КМ за уплате до 7.4.2018. 
● 200 КМ за уплате након 7.4.2018. 

 
Котизација за учешће без презентације рада на Скупу износи: 

● 100 КМ за учешће без рада 
 

Плаћена котизација укључује: Зборник радова и остале пратеће материјале Скупа, освјежења у            
паузама и свечану вечеру. 
Инструкције за плаћање котизације ће бити накнадно објављене на интернет страници Скупа            
http://stepgrad.aggf.unibl.org. 

 
СМЈЕШТАЈ 
Хотелски смјештај није укључен у котизацију. Организатор ће обезбиједити најповољније услове за            
учеснике Скупа. Хотелски смјештај плаћа се директно хотелу. Списак хотела можете пронаћи на             
веб-страници Скупа. 

 
СПОНЗОРИ  
Научни скуп са међународним учешћем ''Савремена теорија и пракса у градитељству XIII''            
традиционално 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 Скупа и промоције градитељства на просторима Републике 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. 

 

 


