
 

          ИЗВЕШТАЈ  О ОДРЖАНОМ САВЕТОВАЊУ 

 

 

1. Назив скупа 

23.. Mеђународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ 2010. 

26. СаветовањеЗАВАРИВАЊЕ 2010. 

26.СаветовањеИБР 2010. 

2. Место одржавања скупа 

Тара,Хотел Оморика 

3. Време одржавања скупа 

Датум почетка рада: 02.јуни 2010. 

Датум завршетка рада: 04.јуни 2010. 

4. Организатор скупа 

СМЕИТС,Секција за процесну технику 

Друштво за унапређивање заваривања у Србији (ДУЗС), 

Српско друштво за испитивање без разарања (СДИБР) 

5. Временски интервал у којем се скуп одржава   

а) у интервалу од 1 године ПРОЦЕСИНГ,у интервалу од две године ЗАВАРИВАЊЕ и ИБР. 

6. Карактер скупа (национални, национални са међународним учешћем, међународни) 

ПРОЦЕСИНГ – међународни, ЗАВАРИВАЊЕ и ИБР са међународним учешћем, 

7. Врста скупа (конгрес, конференција, симпозијум, саветовање, састанак, семинар ...) 

ПРОЦЕСИНГ – конгрес, ЗАВАРИВАЊЕ и ИБР - саветовање 

8. Опис садржаја рада скупа 

 

Тематске области ПРОЦЕСИНГ-а 2010: 

1. Техничка регулатива и систем квалитета, 

2. Процесне технологије, 

3. Пројектованје,изградња,експлоатација и одржавање процесних постројења, 

4. Конструисање,израда,испитивање и монтажа процесне опреме, 

5. Инжењерство животне средине и одрживи развој,заштита животне средине, 

    заштита радне средине,рационално коришћење енергије,обновљиви извори енергије, 

6. Основне операције,апарати и машине у процесној индустрији 

Тематске области ЗАВАРИВАЊА  2010: 

1. Конвенционални и неконвенционални поступци заваривања 

2. Основни,додатни и помоћни материјали, 

3. Интегритет конструкција и осигурање квалитета, 

4. Техничка регулатива,образовање,екологија и заштита 

Тематске области ИБР  2010: 

1. Примена ИБР,дијагностика и инспекција, 

2. Екологија – пракса, 

3. ИБР стандардизација и сертификација, 

4. Опрема,развој,нове методе ИБР 

 

9. Планирани учесници скупа 

а) Број учесника:  200  

  



        10. Организације – учеснице у раду скупа 

Министарство за рударство и енергетику Републике Србије,Београд 

          Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије,Београд 

          Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије 

          Секретаријат за енергетику и минералне сировине АП Војводине,Нови Сад 

Привредна комора Србије,Београд 

Привредна комора Војводине,Нови Сад 

Инжењерска комора Србије,Београд 

Машински факултет,Београд 

ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ,Београд; КИРКА-СУРИ,Београд; ЛИНДЕ ГАС 

СРБИЈА,БЕЧЕЈ; MESSER TEHNOGAS,Beograd; МИП-ПРОЦЕСНА 

ОПРЕМА,Ћуприја; РЕММИНГ,Нови Сад; SAGAX,Beograd; ЗАВОД ЗА 

ЗАВАРИВАЊЕ,Београд; BACCO,Beograd; DUCTIL AIR LIQUIDE 

WELDING,Rumunija; ELIMP,Zagreb,Hrvatska; SGS,Beograd; CWG – tretman vode, 

Beograd; EVEREST SERVICES, Beograd; МЕТАЛ ИНСПЕКТ, Београд. 

1.6. Ко је отворио скуп 

проф. др Димитрије Вороњец 

       11. Укупан број учесника и учесника са радом на скупу 

а) број учесника  220 (из земље 180  из иностранства 40) 

б) број учесника са радом  95 (из земље 69 из иностранства  26 ) 

       12. Ток рада скупа (у складу са програмом,зборник у прилогу) 

       13. Закључци скупа  

- Скуп је према мишљењу учесника веома успешан. 

- Показатељи успешности су: 

      1. број пристиглих радова 114 прихваћених 95, 

      2. број учесника 220  

      3. сарадња СМЕИТС-а, Друштва за унапређивање заваривања и Српског друштва  

         за испитивање без разарања, 

      4. организација округлог стола посвећеног предлогу Правилника о  

         техничким  условима за обављање делатности  пуњења,транспорта,складиштења  

        и дистрибуције боца са техничким гасовима. 

      5. организација округлог стола посвећеног квалификацији и сертификацији особља  

         за ИБР 

14. Остали подаци: 

    1. Додељења су признања за изузетан допринос струци процесне технике и то: 

    - у знак признања за особите  резултате дугодишњег друштвеног рада у домену 

процесне технике и 

    - у знак признања за дипломски рад 

15.  Свечана вечера одржана 03.06. у ресторану хотела Оморика уз присуство 196 

учесника  

 

 

 

       Председник  ОО 

 

           Илија Ковачевић с.р. 

          


