
 
 

1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СМЕИТС-а  
У 2014. ГОДИНИ 

Делатност СМЕИТС-а, ако се изузму територијална удружења машинске и електро-
техничке струке у Републици Србији, специјализована републичка удружења и подруж-
нице и друштва у оквиру општинских савеза свих струка – највећим делом се одвија преко 
сталних радних тела – стручних друштава, чији су програми (као и програми претходно 
наведених колективних чланова), овде наведени. 

Постоје активности и делатности које су континуиране и заједничке за СМЕИТС у 
целини – за све његове колективне и индивидуалне чланове, органе и комисије, као и 
редакционе одборе периодичних публикација. 

Из тога дела активности, предлог програма гласи: 

I  

Одржавање 26. седнице Скупштине СМЕИТС-а,  

II  

Унапређење продаје СМЕИТС-ових издања преко дистрибутивне мреже издавачких 
кућа „Академска мисао“, „АГМ књига“, преко сајтова СМЕИТС-а, Инжењерске коморе Срби-
је, Привредне коморе Србије, директним оглашавањем преко СМЕИТС-ове мејлинг листе 
као и у сарадњи са осталим савезима чланицама СИТС-а. 

III 

Припреме и одржавање стручних испита предвиђених Законом о енергетици (при-
родни гас), у три испитна рока (фебруарском, јунском и новембарском). 

IV  

Припреме и одржавање стручних испита за лица која обављају послове техничког 
руковођења, руковања и одржавања у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију 
електричне енергије, одмах по формирању Комисије. 

V  

Рад на реактивирању радних тела и комисија СМЕИТС-а који у 2013. години нису 
имали пуну активност. 

VI  

Одржавање најмање 4 седнице Управног одбора СМЕИТС-а. 

VII  

Сталан рад на повећању броја чланова СМЕИТС-а и претплатника на часописе. 
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VIII  

Припрема за штампу и издавање: 
а) Сушење и сушаре, проф. др Радивоја М. Топића; 
б) Својства процесних флуида, проф. др Србислава Генића и других; 
в) Збирка закона и правилника о планирању и грађењу објеката и изради техничке 

документације, Марије Мрђанов; 
б) редовно издавање тромесечног часописа „КГХ“; 
в) редовно издавање електронског издања двоброја часописа „Процесна техника“. 
Имајући у виду изузетно тешку финансијску ситуацију у земљи, СМЕИТС ће у земљи 

и иностранству агресивније тражити спонзоре за своја издања. Своја нова издања пред-
ставиће страним компанијама сродних делатности.  

С обзиром на планиране конгресе, скупове и друге манифестације, биће штампани 
одговарајући материјали – или у облику књиге, зборника, водича, или у електронском 
облику. Програм те издавачке делатности произићи ће из програма рада колективних 
чланова који користе стручну службу СМЕИТС-а за своје пословање. 

У 2014. години СМЕИТС са својим друштвима планира организовање следећих ску-
пова. 

1. Друштво за процесну технику. Процесинг 2014. у првој недељи јуна. 
2. Друштво за КГХ. 45. конгрес и изложба о КГХ. 
СМЕИТС ће се посебно потрудити да овим скуповима обезбеди спонзорску подршку 

домаћих и страних компанија сродних делатности. 
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1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА КОЛЕКТИВНИХ ЧЛАНОВА СМЕИТС-а  
У 2014. ГОДИНИ 

2.1. Друштво машинских и електротехничких инжењера и техничара и 
енергетичара општине Параћин 

Удружења инжењера и техничара oпштине Параћин и Друштва колективних члано-
ва:  

• 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 ће подстицати следеће: 
1. Реализација циљева и задатака по чл. 9 Статута Удружења и Друштва: 
• омасовљење организације-наставак активности на учлањење у Друштва и колек-

тивних 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 – формирање Друштва проналазача и 

иноватора.  
• активности у области Екологије 
2. Гасификација општине Параћин и пројекат Гасовода Јужни ток. Сараднја са Удру-

жењем са гас Србије и Србијагасом. 
3. Пловни пут Дунав–Морава–Врдар–Егејско море и изградња хидроелектрана. 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. 
7. Наставак започете сарадње са Министарством Енергетике , развоја и животне 

средине, раније Агенцијом за енергетску ефикасност Републике Србије за истраживање 
могућности примене горива веће енергетске ефикасности (угаљ-мазут-вода) и уградња 
фотонапонских панела на згради Машинско-електротехничке школе која има раван кров 
1000м2, уградња фотонапонских панела – соларних панела. Уградњом ових панела унап-
ређује се енергетска ефикасност школског комплекса, других – суседних објеката и реша-
ва проблем равног крова, а служиће и за едукацију ученика машинско-електротехничке 
школе. 

Упућен је захтев који су потписали Удружење, Гимназија, Машинско-електро-
техничка школа и локална самоуправа. 
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8. Наставак започете сарадње са Општином и Дирекцијом за изградњу на реализаци-
ји договора са Председником општине Сашом Пауновићем, дипл. инж. Договорено је да се 
радови на згради Дома технике реализују у следећим фазама: 

• Фаза првог и другог приоритета је реализована. 
• Инсталирано је топловодно грејање у Дому Технике површине 400м2 и замена 

дотрајалих прозора и изолација фасаде зграде са завршномобрадом. 
• Трећа фаза ће се реализовати 2014. по програму који ће урадити Дирекција за 

изградњу Општине уз учешће Удружења и Клуба Технике „Никола Тесла“, корис-
ника пословног простора Дома технике. Ова фаза обухвата радове у подруму и 
приземљу. Општина ће обезбедити средства из буџета. 

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. 
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. 

Све школе , основног и средњег образовања добијају по 4 ком. CD о нашем ненадма-
шеном генију Николи Тесли – са обавезом да одрже школски час ѕа све ученике у циљу 
популаризације науке и технике. Добра сарадња са музејом „Никола Тесла“ – Београд и 
поклон ових CD икњиге „Моји изуми“ – превод са енглеског језика су такође поклон музеја 
који се уручује школама, Радио телевизији Параћин и телевизији канал „М“ 

12. Учешће на научно стручним скуповима. 
13. Сарадња са Локалном самоуправом. 
14. Реализација програма рада СИТ – а Србије и струковних организација у 2013. 

год., СМЕИТС-а, УГИС, и Удружења Архитеката Србије.  
 

Програм рада за 2014. год. је усвојен на седници Управног одбора Удружења дана 
14.01.2014. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА 
Бошко Иванковић, дипл. инж 
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2.2. Удружење инжењера и техничара општине Лесковац 

Организовање саветовања, семинара, трибина по темама које су од значаја за Град 
Лесковац и Јабланички округ уз помоћ СМЕИТС-а као што су: 

• Могуће уштеде применом енергетске ефикасности 
• Примена постојећих система за наводњавање и одржавање њихових компоненти 
• Примена топлотних пумпи у повртарској производњи  
• Залагање да чланови ДИТ-машинске и електро струке са верификованим знањем 

врше пројектовање, надзор, вештачење и увођење најновијих европских и свет-
ских стандарда у предузећима и установама . 

• Учествовање на конкурсима медјународних и домаћих институција пројектима, 
које ћемо презентовати самостално или у сарадњи СМЕИТС-ом и другим органи-
зацијама. 

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

ном комором Лесковац, привредним организацијама и установама, као и са нев-
ладиним организацијама и Општином Лесковац у циљу професионалног ангажо-
вања стручног потенцијала ДИТ-машинске и електро струке Лесковца, 

• Издавање стручних часописа, монографија и других стручних публикација 
 
Председник ДИТМЕС – Лесковац,  
Слободан Ђорђевић дип. инж.  
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2.3. Друштво инжењера и техничара МЕС-a Лозница  

1. Периодично одржавање састанака Управног Одбора; 
2. Одржавање редовне Скупштине; 
3. Учествовање у раду органа и тела СДИТ-а,СИТС-а и СМЕИТС-а; 
4. Расписивање 10. литерарног и 10. ликовног конкурса на теме из живота и рада 

Николе Тесле; 
5. Обележавање 3. фебруара– Дана инжењера и техничара Србије; 
6. Припрема,организовање и одржавање 3-4 стручних трибина,на актуелне теме и уз 

ангажовање еминентних предавача; 
7. Учествовањем у раду семинара,Конгреса и других стручних инжењерско-

техничарским манифестацијама а које организују СДИТ, СИТС и СМЕИТС; 
8. Организовање посете Музеју „Никола Тесла“ у Београду и другим стручним сајмо-

вима и изложбама у Републици Србији; 
9. Свечано обележавање 10. јула-Дана рођења Николе Тесле и 15. јула-Дана ДИТ МЕС-

а; 
10. Организовање једне стручне екскурзије; 
11. Набавка награда за ученике најбољих литерарних и ликовних радова са 8. кон-

курса; 
12. Набавка и штампање пропагандног материјала; 
13. Набавка канцеларијског и другог материјала; 
14. Набавка стручне литературе и преплата на стручне часописе; 
15. Покретање предлога и иницијатива; 
16. Предлагање појединаца и предузећа за награде и признања; 
17. Обилазак оболелих и пензионисаних инжењера и техничара; 
18. Сарадња са другим инжењерско-техничарским организацијама и другим органи-

зацијама из општина Суб региона и Републике Србије. 

Лозница , јануар 2014. год.  
Управни Одбор ДИТ МЕС-а 
Председник 
Проф. мр Горан Живанчевић 
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2.4. Друштво за грејање, хлађење и климатизацију (КГХ) 

Децембар: 45 конгрес КГХ 
Децембар: Студентски скуп у оквиру конгреса КГХ, покушати са постерима и 

награђивањем три најбоља рада. 
Увођења рубрика у часопис КГХ: Зелене зграде,  За студенте,  КГХ-ASHRAE ОГРАНАК. 
Учешће на састанку Дунавског огранка ASHRAE у Темишвару 
Организација годишњег скупа КГХ-ASHRAE ДУНАВСКИ ОГРАНАК, децембар  
Састанак архитеката и термотехничара-енергетичара око зграда нула енергије, у 

сарадњи са друштвом архитеката Србије или Београда. Можда у склопу симпозијума 
Обновљиви извори енергије и здраве зграде. 

2.7. Друштво за обновљиве изворе електричне енергије (ДОИЕЕ) 

Предвиђено је да се рад ДОИЕЕ током 2014. године обавља и популарише рад преко: 
1. Предавања 
Планирано је да се током 2014. године одрже три стручна предавања која би се се по 

потреби завршавала округлим столовима или јавним дебатама о темема од интереса 
2. Популарисање 
2.1. Писање и објављивање радава о ОИЕЕ 
2.2. Укључивање нових чланова 
2.3. Медијска популаризација 
3. Практичан рад  
3.1. Припрема демонстрационих мини пројеката коришћења ОИЕЕ за индивидуалне, 

локалне потребе.  
 
Јануар 2014. 
Председник Друштва за обновљиве изворе електричне енергије 
Др Зоран Николић 

2.9. Друштво за електротехничке системе  
за управљање и надзор 

Планиране су следеће активности друштва: 
Окупљање чланова друштва кроз предавања. Планира се укупно пет предавања. 

Планирају се два предавања изван Београда. 
Одржавање шест седница УО. Планира се замена чланова УО који нису активни и 

довођење на њихово место нових активнијих чланова. 
Планира се почетак припрема за годишњи изложбу која би се одржала у 2015. годи-

ни. 
Планира се остваривање прихода кроз два комерцијална предавања у просторијама 

друштва. 
 
Председник УО 
Андреј Шкорц 
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2.6. Друштво за процесну технику 

Предлажем програмски план за 2014. годину који се састоји од следећих активности: 
• Одржавање 27. Међународног конгреса о процесној индустрији – ПРОЦЕСИНГ '14 

почетком јуна 2014. у Београду 
• Издавање два броја часописа „Процесна техника“ у дигиталном формату (ћири-

лична и латинична верзија). 
 
Председник Друштва за процесну технику СМЕИТС-а 
Зоран Николић 

2.8. Друштво за аутоматизацију 

Због опште незаинтересованости чланова Управног одбора немамо план рада за 
2014. годину. 

 
Председник: 
Проф. др Вучета Мандић 

2.10. Друштво форензичара и судских вештака  
машинске и електротехничке струке 

Због опште незаинтересованости чланова Управног одбора немамо план рада за 
2014. годину. 

 
Председник УО 
Петар Колендић 

2.11. Друштво за осветљење Србије 

На 4. седници Управног одбора и Надзорног одбора  Српског друштва за осветљење, 
одржане 13. фебруара 2014. усвојен је план рада за 2014 годину. 

По Програму рада за 2014. годину предвићају се следеће активности: 
Март: 38. годишња Скупштина Српског друштва за осветљење 
Планира се између 18. и 23. Марта.  
За стручну тему контактирати могуће ауторе: Philips, Minel–Schreder, Магдалена Вла-

ховић, итд. 
Април/мај: Обиласци изведених инсталација осветљења 
Тржни центар и стадион Ф.К. Вождовац (април), 
Посета Поморављу (Јагодина, Свилајнац) (мај или октобар)  
Мај: 44. Дан светлосне технике 12. маја 2014. 
Јун: Стручно путовање у иностранство 
Посета Румунији, Philips, Minel–Schreder, евентуално Луxтен у Букурешту. Анита Кри-

вошић предлаже успостављaње контаката ради организације путовања на Сајму туризма 
у Београду.  

Септембар: Сајам осветљења од 25. IX до 28. IX, потребно предузети активности за 
организацију Сајма. 

Октобар/новембар: Саветовање Осветљење 2014 
Почети са одређивањем места одржавања. Иако су биле идеје да се Саветовање одр-

жи у Охриду или у Бањалуци, преовлађује мишљење да Саветовање ипак организује у 
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Србији, нпр. Соко Бања, Зајечар, Бор, Сјеница, у зависности од расположивих хотелских 
капацитета, јер потребно је сместити око 250 учесника. 

Децембар: Вече дружења у позоришту  
2. Остале активности 
Татјана Марјановић предлаже председнику СКО проф. Миомиру Костићу састанак 

чланова ЦИЕ дивизиона ради договора о даљим активностима.  
Потребно је послати члановима ДОС обавештење о могућности учешћа на међуна-

родној конференцији у Созополу у Бугарској, а поводом 50 година Бугарског друштва за 
осветљење. Конференција ђе се одржати у јуну 2014. Костић је послао обавештење Управ-
ном одбору ДОС-а.   

 
Саставио: 
Зоран Ледински 

 Председник Српског друштва за осветљење 
Небојша Радовановић 

 
 

 
Београд, 14. фебруар 2014. године 
 

Секретар СМЕИТС-а 

 
Владан Галебовић 

 Председник СМЕИТС-а 

 
Др Милован Живковић, дипл. инж. маш. 
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