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Предговор 

 

Повод за ову монографију под насловом 
„Друштво термичара Србије – 60 година рада’’ 
налази се у самом наслову ове књиге: 60 година 
рада. 

Удружење машинских и електротехничких 
инжењера чије су основна професионална 
оријентација и делатност имале везе са 
топлотним процесима и машинама основано је 
под именом Друштво термичара СФР Југославије 
1962. године са Републичким одборима Друштва 
термичара СФР Југославије у појединим 
републикама, да би, како су се мењале 
политичке прилике у земљи статутарним 
одлукама Друштва, мењало свој назив сагласно 
називу федералне државе. Због разлике у 
могућностима и развојном потенцијалу научно-
истраживачких делатности у појединим 
републикама, њихови Републички одбори су 
често самостално или у сарадњи са одборима 
других република организовали и спроводили 
сопствене активности, чији су резултати увек 
били доступни свим републикама и Друштву 
термичара СФР Југославије у целини, тако да је 
оно изгледало као савез републичких друштава 
термичара. Сходно томе су и председници 
Друштва термичара Југославије бирани по 
редоследу из појединих република на 
скупштинама које су одржаване у оквиру 
стручних скупова, најчешће током Симпозијума 
термичара (СимТерм) Југославије. Тако је првог 
председника и оснивача Југословенског друштва 
термичара, академика САНУ Душана 
Величковића, на том положају наследио 
професор Драгомир Малић из Београда, а њега 
професор Теодор Грегорич из Сарајева. Потом је 
за председника Југословенског друштва 
термичара изабран професор Марко Мајцен из 
Загреба, а после њега је професор Душан Пољак 
из Љубљане изабран за председника 
Југословенског друштва термичара, да би на 
његову позицију био изабран професор 
Константин Димитров из Скопља. По распаду 
СФР Југославије, новонастала држава СР 
Југославија је задржала организацију друштва 
термичара као Југословенског са члановима из 
државне заједнице Србије и Црне Горе. 

Preface 

 

The reason for this monograph entitled "Society of 
Thermal Engineers of Serbia - 60 years of work" can 
be found already in the title of this book: 60 years of 
work. 

The association of mechanical and electrical 
engineers, whose basic professional orientation and 
activity had to do with thermal processes and 
machines, was founded under the name of the 
Association of Thermal Engineers of the SFR 
Yugoslavia in 1962 with the Republic Committees of 
the Association of Thermal Engineers of the SFR 
Yugoslavia in certain republics, so that, as political 
conditions changed, in the country by statutory 
decisions of the Society, changed its name in 
accordance with the name of the federal state. Due 
to the difference in the possibilities and 
development potential of scientific and research 
activities in individual republics, their Republic 
Committees often organized and implemented their 
own activities independently or in cooperation with 
the committees of other republics, the results of 
which were always available to all republics and the 
Society of Thermal Engineers of SFR Yugoslavia as a 
whole, so it actually looked like an alliance of federal 
republic societies of thermal engineers. 

Accordingly, the presidents of the Society of 
Thermal Engineers of Yugoslavia were elected in 
order from individual republics at assemblies held 
as part of professional gatherings, most often 
during the Symposium of Thermal Engineers of 
Yugoslavia (SimTerm). Thus, the first president and 
founder of the Yugoslav Association of Thermal 
Engineers, SASA academician Dušan Veličković, was 
succeeded in that position by professor Dragomir 
Malić from Belgrade, and he was succeeded by 
professor Teodor Gregorič from Sarajevo. Then 
Professor Marko Majcen from Zagreb was elected 
president of the Yugoslav Association of Thermal 
Engineers, and after him, Professor Dušan Poljak 
from Ljubljana and Professor Konstantin Dimitrov 
from Skopje was elected to his position. After the 
ending of the SFR Yugoslavia, the newly formed 
state of FR Yugoslavia maintained the organization 
of the Society of Thermal Engineers as Yugoslav with 
members from the state union of Serbia and 
Montenegro. 
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Од  1993 до 1997. године председник новог 
Југословенског друштва термичара је био 
професор Војин Грковић из Новог Сада, да би од 
1997 до 1998. ту функцију обављао професор 
Душан Гвозденац из Новог Сада, да би потом за 
новог председника Друштва термичара Србије и 
Црне Горе био изабран професор Ђорђе Башић 
из Новог Сада који је обављао ту функцију од 
1998 до 2003. године, када је за председника 
Друштва термичара Србије и Црне изабран 
професор Милан Радовановић из Београда. 
Након распада и Државне заједнице Србије и 
Црне Горе, на скупштини одржаној 31. јануара 
2008. године професор Милан Радовановић је 
наставио улогу председника Друштва термичара 
Србије коју и данас обавља.  
Од Југословенског друштва термичара потекла је 
1968. године иницијатива за оснивање 
Међународног центра за пренос топлоте и масе 
који је и озваничен идуће године, а већ 1970. 
године добио УНЕСКО покровитељство. 
Територијално, организационо и кадровски 
центар је био лоциран у Лабораторији за 
термотехнику и енергетику Института у Винчи све 
до 1993. године када је и организационо 
пресељен у Турску, где и данас делује. Друштво 
термичара Србије је обновило чланство у овој 
организацији после распада Југославије, али је у 
посматраном периоду било недовољно активно, 
не само својом кривицом. 
Статутом ЈДТ било је предвиђено много 
различитих активности, пре свега усмерених на 
подизање научног и стручног нивоа у овој 
области. Прагматичним ослањањем на кадар у 
институтима и високошколским образовним 
институцијама, Друштво је остало највећим 
делом својих делатности везано за 
организовање научно-стручних скупова, за 
издавачку делатност и активности у 
истраживачким институтима и високошколским 
образовним институцијама. Друштво је преузело 
важну улогу организовања сарадње, сусретања и 
размене идеја истраживача и инжењера у 
области термотехнике и енергетике, а касније и 
истраживача из сродних области процесног и 
хемијског инжењерства. Његове активности, 
симпозијуми и часописи доприносили су 
афирмацији науке о топлоти појединаца и 
институција из којих су потекли. Није то више био 
само део термодинамике већ област која чини 
значајан основ процесне индустрије,  
термотехнике и термоенергетике у 
свакодневном животу.

From 1993 to 1997, the president of the new 
Yugoslavian Association of Thermal Engineers was 
Professor Vojin Grković from Novi Sad, and from 
1997 to 1998, Professor Dušan Gvozdenac from 
Novi Sad held that position, and then he became the 
new president of the Association of Thermal 
Engineers of Serbia and Montenegro elected 
professor Đorđe Bašić from Novi Sad, who held that 
position from 1998 to 2003, when professor Milan 
Radovanović from Belgrade was elected president 
of the Society of Thermologists of Serbia and 
Montenegro. After the dissolution of the State 
Union of Serbia and Montenegro, at the assembly 
held on January 31, 2008, Professor Milan 
Radovanović continued the role of President of the 
Society of Thermal Engineers of Serbia, which he 
still performs today. 

In 1968, the initiative for the establishment of the 
International Center for Heat and Mass Transfer 
came from the Yugoslav Association of Thermal 
Engineers, which was made official the following 
year, and already in 1970 it received UNESCO 
patronage. The territorial, organizational and 
personnel center was located in the Laboratory for 
Thermal Engineering and Energy of the Vinča 
Institute of Nuclear Sciences until 1993, when it was 
also organizationally moved to Turkey, where it still 
operates today. The Association of Thermal 
Engineers of Serbia renewed its membership in this 
organization after the breakup of Former 
Yugoslavia, but in the observed period, it was 
insufficiently active, not only through its own fault. 

The YSTE statute provided for many different 
activities, primarily aimed at raising the scientific 
and professional level in this area. By pragmatically 
relying on staff in institutes and higher education 
institutions, the Society remained the largest part of 
its activities related to organizing scientific and 
professional gatherings, publishing activities and 
activities in research institutes and higher education 
institutions. The Society assumed the important 
role of organizing cooperation, meeting and 
exchanging ideas of researchers and engineers in 
the field of thermal engineering and energy, and 
later also researchers from related fields of process 
and chemical engineering. Its activities, symposia 
and journals contributed to the affirmation of the 
science of heat. It was no longer just a part of 
thermodynamics but an area that forms a significant 
basis of the process industry, thermal engineering 
and energy in everyday life. 



 

iii 
 

Колико се у томе успело судиће историја. Чини се 
да је ипак досадашњим радом Друштва 
постигнут значајан успех. Поред 
научноистраживачких институција и факултета 
Друштво термичара је препознато као носилац 
развоја научно-истраживачке мисли у области 
науке о топлоти и од стране одговарајућих 
министарстава у Србији, али и од еминентних и 
познатих организација, како у земљи, тако и у 
иностранству. Низ веома корисних закључака са 
одржаних скупова, правовремено датих и 
дефинисаних нису наишле на разумевање, а ни 
на примену, од стране одговарајућих државних 
институција, по данас веома актуелним 
питањима из области енергетске ефикасности, 
обновљивих извора енергије, климатских 
промена и других области. Не може се ипак 
занемарити чињеница да је министарство 
надлежно за науку и технолошки развој 
финансијски омогућило издавање часописа и 
одржавање скупова Друштва. Свакако највећи 
продор у научном смислу представља издавање 
часописа „Тhermal Science“ захваљујући у првом 
реду професору Симеону Ока, који је од 
уобичајених шест бројева нарастао и до више 
додатних посебних издања са молбом „за 
ухљебље“ признатих појединаца и 
међународних организација. Часопис „Тhermal 
Science“ je од Vol. 11, 2007, No. 1. 2007, 
индексиран у следећим цитатним базама: 
Science Citation Index Expanded и Journal Citation 
Reports/Science Edition. 

Током времена Друштво термичара Србије је 
градило мостове повезујући се са сродним 
научним и стручним институцијама – 
Енергопројект - Ентелом организујући Дан 
енергије Србија, Машинским факултетом 
Универзитета у Нишу и Националним програмом 
за енергетску ефикасност Министарства науке и 
заштите животне средине Републике Србије 
преко СимТерм-а , Агенцијом за енергетику 
Републике Србије и ЈП Електропривреда Србије 
преко скупа Електране, Агенцијом за енергетску 
ефикасност преко скупа ИЕЕП, Факултетом 
техничких наука из Новог Сада преко скупа 
Форума чистих технологија, Удружењем топлана 
Србије преко скупа ТОПС-а (Топлане Србије), и 
других скупова. Непроцењив допринос Друштву 

History will judge how successful it was. However, 
the work of Society so far has been significantly 
successful. In addition to scientific research 
institutions and faculties, the Society of Thermal 
Engineers is recognized as the bearer of the 
development of scientific and research thought in 
the field of heat science by the relevant ministries in 
Serbia, but also by eminent and well-known 
organizations, both in the country and abroad. A 
series of very useful conclusions from the meetings, 
given and defined in a timely manner, were not 
understood nor implemented by the appropriate 
state institutions regarding today's very current 
issues in the field of energy efficiency, renewable 
energy sources, climate change and other similar 
areas. However, one cannot ignore the fact that the 
ministry responsible for science and technological 
development financially enabled the publication of 
Journals and the holding of the Society's meetings. 
Certainly, the biggest breakthrough in the scientific 
field is the publication of the Journal "Thermal 
Science" thanks first of all to Professor Simeon Oka, 
which grew from the usual six issues to several 
additional special issues with a request "for anchor" 
from recognized individuals and international 
organizations. The Journal "Thermal Science" is 
from Vol. 11, 2007, No. 1. 2007, indexed in the 
following citation databases: Science Citation Index 
Expanded and Journal Citation Reports/Science 
Edition. 

Over time, the Society of Thermal Engineers of 
Serbia has built bridges by connecting with related 
scientific and professional institutions - 
"Energoprojekt-Entel", which organizes the Day of 
Energy Serbia, the Faculty of Mechanical 
Engineering of the University of Niš and the National 
Program for Energy Efficiency of the Ministry of 
Science and Environmental Protection of the 
Republic of Serbia through SimTerm, the Agency for 
the Energy of the Republic of Serbia and PE 
"Elektroprivreda Srbije" through the Power Plants 
Conference, the Agency for Energy Efficiency 
through the IEEP meeting, the Faculty of Technical 
Sciences from Novi Sad through the Clean 
Technologies Forum, the Association of District 
Heating Companies of Serbia through the 
symposium TOPS (Heating Plants of Serbia) and 
other meetings.
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термичара Србије у организацији скоро свих 
Трибина - научних и промотивних и скупова био 
је од стране Универзитета у Београду – 
Машинског факултета. Приликом организације и 
одржавања појединих скупова Друштво 
термичара Србије је имало покровитељство, 
подршку и учешће следећих међународних 
организација: World Energy Council (WEC), EU DG 
TREN, EU DG Environment, Energy Community 
Secretariat, Energy Charter и др.  

Постигнути резултати ДТС-а, бар за двадесетак 
задњих година, су последица рада људи у 
Главном одбору ДТС-а, којих је свако од њих 
незванично имао своје препознатљиво поље 
деловања. Ово је јединствена прилика да им се 
упути захвалност на досадашњем залагању и 
раду, пошто до сада то није јавно учињено. То су: 
проф. др Миодраг Месаровић, генерални 
секретар Српског комитета Светског савеза за 
енергију и председник Научног одбора Друштва, 
потпредседници Друштва проф. др Горан Јанкес, 
др Предраг Стефановић, научни саветник, проф. 
др Драгослава Стојиљковић, проф. др Младен 
Стојиљковић и Јарослав Урошевић, 
дипл.инж.маш., као и проф. др Маја Ђуровић, 
ген.секретар. Поред чланова Главног одбора 
ДТС-а, значајан допринос у раду и развоју 
Друштва су омогућиле и следеће колеге: др 
Вукман Бакић, научни саветник, др Дејан 
Цветиновић, виши научни сарадник, Маја 
Студовић, дипл. инж. маш., проф. др Мирјана 
Лаковић, проф. др Мирјана Стаменић и проф. др 
Небојша Манић. 

Уз наведено, не може се избећи чињеница да 
Друштво није напредовало само због 
руководства и изабраних тема скупова. Не мања 
захвалност изражава се бројним неименованим 
учесницима наших скупова који су своја 
размишљања, идеје, резултате својих 
истраживања и искуства излагали објективној 
критици и похвалама научно стручне јавности у 
области науке о топлоти. Њихов број, око 15 
хиљада инжењера, истраживача, научника и 
пословних људи из Србије, региона и света, је 
толики да их је немогуће навести у овом 
предговору, али ће се бар делимично наћи у 
даљем тексту oве књиге. 

Да успешно обавља и унапређује своју 
делатност, Друштво термичара Србије 
захвалност изражава Влади Републике Србије, 
посебно   Министарству   науке   и   технолошког

The University of Belgrade - Faculty of Mechanical 
Engineering made an invaluable contribution to the 
Society of Thermal Engineers of Serbia in the 
organization of almost all Tribunes - scientific and 
promotional and gatherings. During the 
organization and holding of individual gatherings, 
the Association of Thermal Engineers of Serbia had 
the patronage, support and participation of the 
following international organizations: World Energy 
Council (WEC), EU DG TREN, EU DG Environment, 
Energy Community Secretariat, Energy Charter and 
others. 

The achieved results of the Society of Thermal 
Engineers of Serbia (DTS), at least for the last twenty 
years, are the result of the work of the people in the 
Main Board of DTS, each of whom unofficially had 
their own recognizable field of action. This is a 
unique opportunity to thank them for their efforts 
and contribution since this has not been done 
publicly so far. They are: Prof. Dr Miodrag 
Mesarović, Secretary General of the Serbian 
Committee of the World Energy Alliance and 
President of the Society's Scientific Committee, Vice 
Presidents of the Society: Prof. Dr Goran Jankes, Dr 
Predrag Stefanović, scientific advisor, Prof. Dr 
Dragoslava Stojiljković, Prof. Dr Mladen Stojiljković 
and Jaroslav Urošević, mech.eng. as well as Prof. Dr 
Maja Đurović, General Secretary. In addition to the 
members of the Main Board of DTS, the following 
colleagues made a significant contribution to the 
work and development of the Society: Dr Vukman 
Bakić, scientific advisor; Dr Dejan Cvetinović, senior 
research associate, Maja Studović, mech.eng., Prof. 
Dr Mirjana Laković, Prof. Dr Mirjana Stamenić and 
Prof. Dr Nebojsa Manić. 

In addition to the above, the fact that the Society 
did not progress only because of the leadership and 
the chosen topics of the meetings cannot be 
avoided. No less gratitude is expressed to the 
numerous unnamed participants of our gatherings 
who exposed their thoughts, ideas, results of their 
research and experiences to the objective criticism 
and praise of the scientific and professional public 
in the field of heat science. Their number, about 15 
thousand engineers, researchers, scientists and 
business people from Serbia, the region and the 
world, is so great that it is impossible to list them in 
this preface. Still, they will be found at least in part 
in the further text of this book. 

For successful completion and constant 
improvement   of   its   activity,  DTS   expresses   its 
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 развоја, Министарству рударства и енергетике и 
Министарству заштите животне средине. Ту 
захвалност Друштво је изражавало доделом 
пригодних захвалница, повеља и поклона.

gratitude to the Government of the Republic of 
Serbia, especially the Ministry of Science and 
Technological Development, Mining and Energy and 
Environmental Protection by awarding certificates 
of appreciation, charters and gifts.
 

 
Додела повеље Друштва термичара Србије Министарству рударства и енергетике 

Awarding of the charter of the Society of Thermal Engineers of Serbia to the Ministry of Mining and Energy 

Повеље Друштва термичара Србије су са 
посебном захвалношћу додељиване 
многобројним спонзорима и донаторима из 
земље и иностранства, који су не само 
помагали одржавање стручних скупова, већ и 
преносили своје знање и искуство, које је 
било од великог значаја за чланове Друштва.  

Уручене су и медаље „Атанасије Стојкович“ за 
допринос развоју ДТС. Медаља „Атанасије 
Стојкович“ с ликом првог термичара у Србији, 
свечано је уручена заслужним појединцима и 
организацијама, који су у претходних 20 
година значајно допринели развоју Друштва 
термичара Србије. Повеље су додељиване и 
привредним организацијама, посебно ЈП 
Електропривреда Србије, Енергопројекту и 
другим, које су подржавале готово све 
скупове које је Друштво организовало. 
Уважавање Друштва термичара од високих 
званичника државе и привреде је на сваком 
кораку  било   исказивано   подршком  за  све  
планиране подухвате и охрабривањем да 
шири активност у областима за којима постоји 
друштвена потреба.

The charters of the Society of Thermal Engineers 
of Serbia were awarded with special gratitude to 
numerous sponsors and donors from the country 
and abroad, who not only helped hold expert 
meetings, but also transferred their knowledge 
and experience, which was of great importance 
to the members of the Society. 

"Atanasije Stojkovič" medals were also 
presented for contribution to the development 
of DTS. The medal "Atanasije Stojkovič" with the 
image of the first thermal engineer in Serbia, was 
ceremonially presented to deserving individuals 
and organizations, which in the previous 20 years 
significantly contributed to the development of 
the Society of Thermal Engineers of Serbia. 
Charters were also awarded to economic 
organizations, especially Public Enterprises 
“Elektroprivreda Srbije”, “Energoprojekt”, and 
others, which supported almost all the activities 
organized by the Society. The appreciation of the 
Society of Thermal Engineers of Serbia from high 
officials of the government and the economy was 
expressed at every step by support for all 
planned undertakings and encouragement to 
expand activity in areas of wider societal interest. 
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Атанасије Стојкович, први термичар у Србији 

Atanasije Stojkovič, the first thermal engineer in Serbia 

Медаља Атанасије Стојкович 

The medal "Atanasije Stojkovič" 

 

 

Атанасије Стојкович: Физика 1, 2 и 3 

Atanasije Stojkovič: Physics, Vol. 1, 2 and 3 
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Уважавање на сваком кораку: Министар Радомир Наумов и Генерални директор ЕПС-а 

Љубомир Герић у пријатељском разговору са председником Друштва термичара Србије и 
председником Научног одбора Друштва термичара Србије 

Respect at every step: Minister Radomir Naumov and General Director of EPS Ljubomir Gerić in a friendly 
conversation with the President of the Society of Thermal Engineers of Serbia and the President of the 

Scientific Committee of the Society of Thermal Engineers of Serbia 

  
Признање Top Energy додељено је професору Симеону Ока (2021. год.) 

The Top Energy 2021 was awarded to Professor Simeon Oka 
  

  
Признање Top Energy додељено је професору Милану Радовановићу (2022. године) 

The Top Energy 2022 was awarded to Professor Milan Radovanović 

Како би симболички представило своју 
плодну делатност у корист друштва као 
целине,  Друштво  је  осмислило,  креирало  и 

To symbolically present its fruitful activity for the 
benefit of the society as a whole, the Society 
designed, created and awarded to the most 
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доделило најзначајнијим спонзорима и 
покровитељима Велику Повељу Друштва 
термичара Србије Вотивна колица.

important sponsors and patrons the Great 
Charter of the Society of Thermal Engineers of 
Serbia - Votive Cart. 

 

Вотивна колица / Votive cart 
(Вотивна колица су везана за култ плодности  у коме се појављује  мушко божанство као 
пандан Велике мајке. Блиско је Аполону који према грчком предању један део године 

проведе  у земљи Хиперборејаца, а други део у светилишту Делфи) 
(The votive cart is related to the fertility cult in which a male deity appears as a counterpart to the Great 
Mother. It is close to Apollo, who, according to Greek tradition, spends part of the year in the land of the 

Hyperboreans and the other part in the sanctuary of Delphi) 

Овај предговор би био непотпун када се не би 
навели и сви они који су, поред представљања 
својих достигнућа, помагали Друштво 
термичара Србије и материјално, било као 
донатори, било као спонзори, омогућавајући 
свим учесницима скупова да се лепше, 
пријатније и боље осећају. Овај захтевни 
Предговор завршиће се податком да је 
Друштво термичара Србије 1. јула 2021. 
године одржало свечану Трибину, уприличену 
на Машинском факултету у Београду. под 
називом ‘’Уздарје’’, којом приликом су 
уручене медаље „Атанасије Стојкович“, првог 
термичара у Србији, као и репринт три тома 
његових књига Физике, издатих 1801. 1802 и 
1803 године, у знак захвалности за допринос 
развоју ДТС-a заслужним појединцима и 
организацијама, који су у претходних 20 
година значајно допринели развоју Друштва 
термичара Србије. (https://www.drustvo-
termicara.com/vesti/snimak-svecane-tribine-uzdarje)

This foreword would be incomplete if we did not 
mention all those who, in addition to presenting 
their achievements, helped the Society of 
Thermal Engineers of Serbia materially, either as 
donors or as sponsors, enabling all participants 
of the meetings to feel more beautiful, more 
pleasant and better. This demanding Foreword 
will end with the information that the Society of 
Thermal Engineers of Serbia held a formal 
Tribune on July 1, 2021, at the Faculty of 
Mechanical Engineering in Belgrade. entitled 
"Uzdarje", on which occasion medals were 
presented to "Atanasija Stojkovič", the first 
thermal scientist in Serbia, as well as reprints of 
three volumes of his Physics books, published in 
1801, 1802 and 1803, as a sign of gratitude for 
the contribution to the development of DTS to 
the deserving individuals and organizations, who 
in the previous 20 years have significantly 
contributed to the development of the Society of 
Thermal Engineers of Serbia.  (link on the left) 

  

____________________________ 
Проф. др Милан Радовановић 

Децембра 2022.  Председник Друштва термичара Србије 
President of the Society of Thermal Engineers of Serbia 
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СИМПОЗИЈУМИ ТЕРМИЧАРА (СимТерм)  

Први Симпозијум термичара СФР Југославије (СимТерм 1964) је одржан од 15. до 17. јуна 
1964. године у Херцег Новом у конгресном центру Савезне комисије за нуклеарну 
енергију "Нуклеарни центар СКНЕ". Организациони одбор су чинили: Душан Величковић, 
професор Машинског факултета Универзитета у Београду и председник Друштва 
термичара Југославије (ЈДТ), др Миодраг Новаковић, начелник Лабораторије за 
нуклеарну термотехнику Института за нуклеарне науке у Винчи и генерални секретар 
Југословенског друштва термичара, Бранко Докмановић, заменик генералног секретара 
ЈДТ, др Наим Афган и Владислав Синовчић чланови Извршног Одбора ЈДТ, Љубомир 
Новаковић члан Извршног Одбора ЈДТ и Републичког одбора Друштва термичара Србије 
(ДТС), академик Димитрије Савић, председник и др Зоран Зарић секретар Републичког 
одбора ДТС.  

   
Душан Величковић Миодраг Новаковић Димитрије Савић 

 

Укупно је саопштено 54 рада, по секцијама: Термодинамика и пренос топлоте (19), 
Термоенергетика (10), Техника нуклеарних реактора (15) и Апарати за термичка мерења 
(10). закључено са пленарном дискусијом о општим проблемима термике и одлуком да 
се наредна два симпозијума одрже у наредне две године, у организацији термичара БиХ 
и Хрватске. Иако инициран из Републике Србије са доминантним бројем радова (20) из 
Института за нуклеарне науке Винча, СимТерм 1964 је привукао радове из истраживања 
вршеним у другим републичким центрима и у привредним организацијама, што је имало 
утицај на број и тематику радова који су приказивани на наредним симпозијумима у 
Сарајеву и Загребу и на међународним скуповима, као и у публикацијама у часописима. 

 Други Симпозијум термичара СФР Југославије (СимТерм1965) је одржан јуна 1965. 
године у Сарајеву, у организацији Југословенског друштва термичара, Републичког 
одбора термичара БиХ и Истраживачко-развојног центра за термотехнику и нуклеарну 
технику (ИТЕН) у оквиру пословног система Енергоинвест из Сарајева као главног 
спонзора Симпозијума. Приказано је 63 рада учесника из истраживачко-развојних 
институција, привреде и факултета из свих република тадашње Југославије. Највише 
радова приказали су истраживачи из Истраживачко развојног центра за термотехнику и 
нуклеарну технику (ИТЕН) из Сарајева и из Лабораторије за нуклеарну термотехнику 
Института за нуклеарне науке Винча. Учесници симпозијума су имали прилику да обиђу 
производне погоне Енергоинвеста и да упознају истраживачки програм ИТЕН-а.  
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Трећи Симпозијум термичара СФР Југославије (СимТерм 1966) одржан је новембра 1966. 
у Загребу, у организацији Факултета стројарства и бродоградње Универзитета у Загребу 
и Републичког одбора термичара Хрватске. Уз учешће већег броја научних и стручних 
радника из свих република (поново је, по броју учесника и приказаних радова) 
доминирала Лабораторија за нуклеарну термотехнику Института за нуклеарне науке 
Винча, председавао је Марко Мајцен професор Факултета стројарства и бродоградње у 
Загребу. Чувени професор Фран Бошњаковић, уважаван као највећи стручњак из области 
термике, који је држао катедру за термодинамику у Штутгарту у Немачкој, одржао је два 
врло интересантна предавања о напредним истраживањима у свету у области 
термодинамике. На годишњој скупштини одржаној током трећег Симпозијума термичара 
1966. године, за председника ЈДТ изабран је професор Драгомир Малић, а за генералног 
секретара Предраг Анастасијевић из Института у Винчи.  

 
Марко Мајцен 

 

  
Фран Бошњаковић Драгомир Малић 

 

Четврти симпозијум термичара СФР Југославије (СимТерм1975) одржан је у Београду 
почетком маја 1975. године у организацији Друштва термичара Србије под насловом 
"Савремени проблеми термике у Југославији". Симпозијум је одржан је на Машинском 
факултету у Београду, а председавао тадашњи председник Републичког одбора Друштва 
термичара Србије Славимир Марковић из Института за нуклеарне науке у Винчи. Радови 
приказани на симпозијуму су били груписани у (1) област термоенергетике, којој су била 
посвећена 2 уводна реферата и 36 радова, (2) област термотехничких апарата и процесне 
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технике, са 2 уводна реферата и 15 радова и (3) област преноса топлоте и масе, са 1 
уводним рефератом и 17 радова. Штампан је зборник који је укључио пуне текстове 5 
уводних реферата и кратке изводе 58 радова. Већина саопштених радова штампана је у 
неколико наредних бројева часописа "Термотехника".  

На овом симпозијуму су додељене почасне плакете заслужног члана Југословенског 
друштва термичара у међувремену преминулим угледним професорима термичарима и 
истраживачима, међу којима су били и оснивачи Југословенског друштва термичара: 
професор Душан Величковић, професор Теодор Грегорић, професор Драгомир Малић, 
професор Фран Бошњаковић, професор Ђорђе Фишер и професор Харалампије Фукара. 

Пети симпозијум термичара СФР Југославије (СимТерм1978) организовао је Републички 
одбор Друштва термичара БиХ у сарадњи са Институтом за термотехнику и  нуклеарну 
технику ИТЕН и Машинским факултетом Универзитета у Сарајеву. СимТерм1978 је 
одржан средином маја 1978. године у хотелу "Бристол" у Сарајеву. Организациони одбор 
симпозијума су чинили: Кемал Хањалић и Здравко Мирковић, професори Машинског 
факултета Универзитета у Сарајеву, Драгомир Цветковић, директор ИТЕН-а, Младен 
Поповић. његов помоћник, и Александар Поповић и Владимир Сивјаков из ИТЕН-а. Одбор 
је примљене радове (56) поделио у три целине: "Феномени", који су укључили пренос 
топлоте, сагоревање, термофизичка својства и др. (17); "Процесна техника и процесна 
опрема" (17), и "Енергетика и енергетска опрема" (22). Седнице Симпозијума су пратиле 
овај редослед, с тим што су области Процесна техника и Енергетика држали своје седнице 
паралелно. Радови са овог симпозијума су штампани у часопису "Термотехника".  

Шести симпозијум термичара СФР Југославије (СимТерм1981) одржан је крајем маја 
1981. године на Бледу у организацији Републичког одбора Друштва термичара Словеније 
са тематским насловом "Термотехника ин рационализација енергије". Покровитељи 
СимТерм1981 су били Факултета за стројништво Универзе у Љубљани, Здружене 
словенске железарне и Инженирски биро Елетропројект, Љубљана. Председавао је 
професор Душан Пољак са Факултета за стројништво у Љубљани, тадашњи председник 
Југословенског друштва термичара. Комисија за избор радова је разврстала 93 рада у 6 
секција: пренос и преносници топлоте (23); неконвенционални извори и заштита околине 
(10); коришћење и транспорт енергије (21); производња енергије и сагоревање (21), 
термофизичке особине материјала, корозија и остало (9) и разно (9). Одабрани радови са 
овог симпозијума су штампани у часопису "Термотехника".  

Седми симпозијум термичара СФР Југославије (СимТерм1984) одржан је 1984. године на 
Охриду у организацији Републичког одбора Друштва термичара Македоније. 
Председавао је професор Константин Димитров са Машинског факултета Универзитета у 
Скопљу, дотадашњи председник Југословенског друштва термичара.  

На овом скупу су други пут додељене почасне плакете заслужног члана Југословенског 
друштва термичара. Овог пута су додељене живим угледним термичарима, међу којима 
и др Кости Маглићу који је био Генерални секретар Југословенског друштва термичара 
од оснивања до претходног (шестог) симпозијума у Љубљани, када је, уз избор 
професора Душана Пољака за новог председника укинута стална функција генералног 
секретара, а настављен ротирајући избор председника Југословенског друштва 
термичара. После првог председника академика Душана Величковића, председници 
Југословенског друштва термичара су били професор Драгомир Малић из Београда, 
након чега је ова функција ротирана и председници су били професори Теодор Грегорич 
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из Сарајева, Марко Мајцен из Загреба, Душан Пољак из Љубљане и Константин Димитров 
из Скопља. 

Теодор Грегорич Душан Пољак 
 

Константин Димитров 
 

Осми симпозијум Друштва термичара СФР Југославије (СимТерм1990) одржан је 1990. 
године у Неуму. Тиме је заокружен циклус од осам симпозијума Југословенског друштва 
термичара одржаних у периоду између 1962. и 1990. године у СФР Југославији. Како се 
распадом СФР Југославије престало је да функционише Југословенско друштво 
термичара, те су престали и дотадашњи заједнички симпозијуми, даље активности су 
преузели дотадашњи републички одбори као посебна републичка друштва термичара.  

Девети симпозијум Друштва термичара СР Југославије (СимТерм1993) одржан је јуна 
1993. године на Машинском факултету Универзитета у Београду. На симпозијуму са 
насловом „Рационална потрошња енергије и екологија“ приказано је 106 радова из тих и 
других области. Изабрани радови су штампани у часопису „Термотехника“.  

У току овог Симпозијума одржана је и Скупштина Друштва термичара СР Југославије, на 
којој је за председника Друштва изабран Војин Грковић, професор Факултета техничких 
наука Универзитета у Новом Саду. Званично седиште Друштва остало је у Београду, где је 
првобитно и било регистровано 1962. године. Такође је донета одлука да се покрене 
међународни часопис на енглеском језику "Тhermal Science". На истој седници Скупштине 
одлучено је да се формира Секција за индустријску енергетику.  

Десети симпозијум Друштва термичара СР Југославије (СимТерм1997) одржан је јуна 
1997. године на Златибору. Назван YUТЕRМ'97 и под насловом "Повећање ефикасности 
процеса и квалитета заштите животне средине у термоенергетици, термотехници, 
хемијском инжењерству и процесној техници", симпозијум је окупио велики број 
стручњака из института, са факултета и из привреде Србије и Црне горе, а учествовали су 
и аутори из БиХ и Македоније.  

                 
        Војин Грковић          Душан Гвозденац             Ђорђе Башић 
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И у току тог Симпозијума одржана је редовна Скупштина Друштва термичара СР 
Југославије, на којој је за председника Друштва изабран Душан Гвозденац, професор 
Факултета техничких наука у Новом Саду. Убрзо потом је на место председника Друштва 
термичара СР Југославије изабран је Ђорђе Башић, професор Факултета техничких наука 
Универзитета у Новом Саду. 

Једанаести Симпозијум термичара Србије и Црне Горе (СимТерм2003) одржан је у 
периоду од 1. до 4. октобра 2003. године у хотелу Чигота на Златибору. Скуп је одржан 
под покровитељством Министарства за науку и заштиту животне средине Владе 
Републике Србије. Председник Организационог одбора СимТерм2003 био је Горан 
Јанкес, професор Машинског факултета Универзитета у Београду, а председник  Научног 
одбора проф. др Симеон Ока, директор Националног програма енергетске ефикасности 
(НПЕЕ) у Министарству науке и технолошког развоја и главни и одговорни уредник 
часописа Thermal Science, чији је оснивач Друштво термичара, а издавач Институт за 
нуклеарне науке „Винча“. Техничке послове у име организатора обавила је фирма BBN 
Congress Management из Београда. 

СимТерм 2003 је одржан под темом „Енергија, енергетска ефикасност и еколошке 
особине процеса у термичком, хемијском и процесном инжењерству“. Од укупно 115 
учесника, 9 је било из иностранства. У 90 изложених радова покривена је целокупна 
стручна и научна проблематика у вези са планираном темом скупа. Од посебног значаја 
је било учешће аутора са стране, чиме је пружена могућност домаћим учесницима да 
сагледају развој научних и стручних истраживања у наведеним областима за време 
отежаног приступа информацијама за време међународне изолације Савезне Републике 
Југославије током 1990-их година. 

Дванаести Симпозијум термичара Србије и Црне Горе (СимТерм2005) одржан је од 18. до 
21. октобра 2005. године у Сокобањи у организацији Друштва термичара Србије и Црне 
Горе и Машинског факултета Универзитета у Нишу и под покровитељством Министарства 
за науку и заштиту животне средине Републике Србије, уз значајно спонзорство фирми 
из земље и иностранства. Председник организационог одбора је био Младен 
Стојиљковић, професор Машинског факултета Универзитета у Нишу. На скупу је било 105 
учесника, од којих су 90 били из Србије и 15 из иностранства. Укупно је изложено 140 
радова (120 из Србије и 20 из иностранства), сврстаних у шест тематских области: 
Технологије и постројења, Простирање топлоте и материје, Енергетска ефикасност, Нови 
и обновљиви извори енергије, Сагоревање, Математичко моделирање и нумеричке 
симулације и Заштита животне средине.  

Скуп СимТерм 2005 је искоришћен да се пред заинтересованим учесницима прикажу и 
пред присутним Директоријумом Националног програма енергетске ефикасности (НПЕЕ), 
састављеним углавном од чланова Друштва термичара, одбране 24 завршена 
истраживачко-развојна пројекта које је финансирало Министарство науке и заштите 
животне средине по избору извршеном од стране Директоријума НПЕЕ. 

Тринаести симпозијум термичара Србије (СимТерм2007) одржан је од 16. до 19. октобра 
2007. године у Сокобањи под покровитељством Министарства за науку и заштиту 
животне средине Републике Србије и у организацији Машинског факултета Универзитета 
у Нишу и Друштва термичара Србије и Црне Горе. Председник организационог одбора је 
био Младен Стојиљковић, професор Машинског факултета Универзитета у Нишу. Било је 
присутно 120 учесника, од којих 15 учесника из иностранства. Изложено је 99 радова од 
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којих 87 из Србије и 12 из иностранства. Радови су били сврстани у седам тематских 
области: Нови и обновљиви извори енергије, Енергетска ефикасност, Рационално 
газдовање енергијом, Технологије и постројења, Математичко моделирање и нумеричке 
симулације, Аутоматизација и контрола процеса и Заштита животне средине. 

Као и претходни СимТерм 2005, скуп СимТерм2007 је такође искоришћен да се пред 
заинтересованим учесницима симпозијума прикажу и пред присутним Директоријумом 
Националног програма енергетске ефикасности (НПЕЕ) Министарства науке и заштите 
животне средине одбране нових 10 истраживачко-развојних пројекта које је, по избору 
Директоријума НПЕЕ, финансирало Министарство током претходних година развој. 

      
  Чланови Директоријума НПЕЕ при оцењивању             Учесници скупа СимТерм2007 

Четрнаести симпозијум термичара Србије (СимТерм2009) одржан је од 13. до 16. октобра 
2009. године у Сокобањи у организацији Друштва термичара Србије и Машинског 
факултета Универзитета у Нишу. Председник организационог одбора је био Младен 
Стојиљковић, професор Машинског факултета у Нишу. Укупан број учесника скупа био је 
167, од тога 146 из земље и 21 из иностранства. Изложено је укупно 106 радова, од тога 
92 из земље и 14 из иностранства.  

               
         Отварање 14. симпозијума термичара         Учесници 14. симпозијума термичара 

Тематика СимТерм2009 обухватала је научне области енергетских извора и потенцијала, 
струјања и простирања топлоте и материје, енергетске ефикасности и рационалног 
газдовања енергијом, поузданости опреме и постројења, аутоматизације и контроле 
процеса, технологија и постројења, нових и обновљивих извора енергије, 
експерименталних истраживања и испитивања постројења у погону, математичког 
моделирања и нумеричке симулације процеса и заштите животне средине. 

Петнаести Симпозијум Термичара Србије (СимТерм2011) је одржан од 18. до 21. октобра 
2011. године у Сокобањи у организацији Машинског факултета Универзитета у Нишу и 
Друштва термичара Србије. Председник Организационог одбора симпозијума 
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СимТерм2011 био је Младен Стојиљковић професор Машинског факултета Универзитета 
у Нишу. Укупан број учесника скупа био је 279, од тога 252 из земље и 27 из иностранства. 
На скупу је изложено 100 радова (88 из земље и 12 из иностранства), сврстаних у девет 
тематских области: Струјање и простирање топлоте и материје, Енергетска ефикасност и 
рационално газдовање енергијом, Технологије и постројења, Нови и обновљиви извори 
енергије, Експериментална истраживања и испитивање постројења у погону 
Математичко моделирање и нумеричке симулације, Аутоматика, управљање процесима 
и експертски системи, Заштита животне средине и Транспорт – енергетски аспекти и 
аспекти заштите средине. У радовима су презентовани врло интересантни и значајни 
резултати истраживања у наведеним областима, као и резултати већег броја пројеката 
које је финансира Министарство за науку и технолошки развој Србије у оквиру 
Националног програма енергетске ефикасности (НПЕЕ). 

У оквиру симпозијума СимТерм2011 одржан је округли сто на тему Енергетска 
ефикасност у зградарству, који је био посвећен Правилнику о енергетској сертификацији 
зграда и Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда. Округли сто је изазвао велико интересовање око 200 
машинских, грађевинских, електро инжењера и архитеката, од којих је већина накнадно 
пристигла и није учествовала у раду симпозијума. 

Шеснаести симпозијум термичара Србије (СимТерм2013) је одржан од 22. до 25. октобра 
2013. године, у Сокобањи у организацији Друштва термичара Србије и Машинског 
факултета Универзитета у Нишу. Организационом одбору председавао је Дејан 
Митровић, професор Машинског факултета у Универзитета у Нишу. Укупан број учесника 
скупа СимТерм2013 био је 200, од тога 175 из земље и 25 из иностранства. На скупу 
СимТерм2013 је изложен 101 рад (81 из земље и 20 из иностранства), сврстаних у девет 
тематских области:  струјање и простирање топлоте и материје,  енергетска ефикасност и 
рационалног газдовања енергијом,  технологије и постројења,  нови и обновљиви  извори 
енергије, експериментална истраживања и испитивања постројења у погону,  

математичко моделирања и нумеричке симулације, аутоматика, управљање процесима, 
експертски системи и заштита животне средине. На скупу су презентирани резултати 
већег броја пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој  
Србије. 

У оквиру скупа СимТерм2013 је одржан посебни округли сто на тему "Ефекти примене 
Правилника о енергетској ефикасности зграда", који су у сарадњи са Друштвом термичара 
Србије организовали Драгослав Шумарац, професор Грађевинског факултета у Београду 
и Маја Тодоровић, професорка Машинског факултета У Београду. Скуп је био посвећен 
правилнику о енергетској сертификацији зграда и правилнику о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда. Округли сто је изазвао 
велико интересовање око 120 учесника, од којих је већина накнадно дошла да 
присуствује само округлом столу.  

Седамнаести Симпозијум термичара Србије (СимТерм 2015) одржан је од 20. до 23. 
октобра 2015. године у Сокобањи у организацији Машинског факултета Универзитета у 
Нишу и Друштва термичара Србије. Председник организационог одбора био је Дејан 
Митровић, професор Машинског факултета Универзитета у Нишу. Укупан број учесника 
скупа СимТерм 2015 био је 250, од тога 218 из земље и 32 из иностранства. На скупу је 
изложено 139 радова (111 из земље и 28 из иностранства), сврстаних у осам тематских 
области: Струјање и простирање топлоте и материје, Енергетска ефикасност и 
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рационално газдовање енергијом, Технологије и постројења, Нови и обновљиви извори 
енергије, Експериментална истраживања и испитивања постројења у погону, Аутоматика, 
управљање процесима и експертски системи, Математичко моделирање и нумеричке 
симулације и Заштита животне средине. У радовима су презентовани врло интересантни 
и значајни резултати истраживања у наведеним областима. На скупу су презентирани и 
резултати из серије пројеката које је финансирало Министарство науке и технолошког 
развоја. 

  
 Отварање 17. симпозијума термичара  Почасни гости у току симпозијума 

У оквиру скупа СимТерм 2015 одржан је семинар на тему "Ефекти примене правилника о 
енергетској ефикасности зграда" који су организовали Друштво Термичара Србије, 
катедра за Термотехнику, термоенергетику и процесну технику Машинског факултета у 
Нишу и Инжењерска комора Србије. Семинар је био посвећен Правилнику о енергетској 
сертификацији зграда и Правилнику о условима, садржини и начину издавања 
сертификата о енергетским својствима зграда. Семинар је изазвао велико интересовање, 
машинских, грађевинских, електро инжењера и архитеката. Семинар је увршћен у 
програм Перманентне обуке која, коју организује Инжењерска комора Србије, семинару 
је присуствовало око 30 учесника.  

Осамнаести симпозијум термичара Србије под називом СимТерм 2017 организовали су 
Друштво термичара Србије и Машински факултет Универзитета у Нишу уз подршку 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства рударства и 
енергетике Владе Републике Србије и Градске управе града Ниша. Симпозијум је одржан 
у периоду од 17. до 20. октобра 2017. године у хотелу ''Моравица'' у Сокобањи. 
Председник Организационог одбора СимТерм 2017, Мирјана Лаковић Пауновић 
професорка Машинског факултета Универзитета у Нишу. Скуп је званично отворио 
Милош Бањац, помоћник Министра рударства и енергетике. Након свечаног отварања 
учесници су се опростили од преминулог великана српске науке и струке из области науке 
о топлоти, Димитрија Вороњеца, професора Машинског факултета у Београду уз 
присећање на његов живот и рад. 

На СимТерм2017 је било пријављено 120 научних радова из 11 тематских области, од тога 
43 рада из иностранства. Од овог броја радова који су ушли у званични програм и Зборник 
апстраката, на Симпозијуму је изложено 113 радова (70 усмено излагање, 43 постер 
сесија). Поред ових радова, додатно је представљено још 8 радова по позиву, што укупно 
чини 121 изложени рад. Број учесника са радовима, као аутора и коаутора је био 184, и 
додатно је учешће у раду је узело још 32 учесника без радова. Из иностранства било је 
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присутно 40 учесника од којих 12 из Македоније, по 6 из Бугарске и Босне и Херцеговине, 
по 4 из Румуније и Турске, 3 из Словеније, 2 из Црне Горе и по 1 из Италије, Русије и 
Хрватске. 

Уз присуство великог броја представника топлана у Србији, одржан је посебан панел 
посвећен постојећем стању, проблемима и будућим корацима у производњи топлотне 
енергије у Србији, којим је председавао Милован Лечић, директор Пословног удружења 
Топлане Србије. Такође, одржан је по први пут и Студентски дан, на коме је од 5 
пријављених мастер радова извршена презентација 3, од тога један из Македоније.  

Деветнаести симпозијум термичара Србије СимТерм2019 одржан је у периоду од 22. до 
25. октобра 2019. године у хотелу ''Моравица'' у Сокобањи. СимТерм2019 су 
организовали Машински факултет у Нишу и Друштво термичара Србије, а уз подршку 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства енергетике и 
рударства и Града Ниша. Након добродошлице организатора и гостију, као и 
представника Машинских факултета у Бањој Луци и Подгорици, у име Владе Републике 
Србије скуп СимТерм2019 је званично отворио Зоран Предић, државни секретар у 
Министарству рударства и енергетике Србије.  

  
       Г. Зоран Предић отвара СимТерм2019   Поздрави организатора скупа 

На скупу СимТерм2019 је било преко 280 учесника, међу којима представници 
машинских факултета скоро свих Универзитета у земљи и неких из бивших република СФР 
Југославије. Од 49 учесника ван Републике Србије 12 је било из Македоније, по 6 из 
Румуније, Босне и Херцеговине и Украјине, 4 из Црне Горе, 3 из Словеније, по 2 из 
Мађарске и Хрватске и по 1 из Русије, Италије, Турске, Кине, САД, Египта, Ирака и Либана. 
Пријављено је 150 научних радова из 11 тематских области, од тога 62 рада из 
иностранства. Од овог броја на симпозијуму је изложено 140 радова (8 радова по позиву, 
88 усмено излагање и 44 постер сесија).  

У сарадњи са Пословним удружењем Топлане Србије одржана је посебна трибина 
посвећена стању, проблемима и будућим корацима у производњи топлотне енергије у 
Србији, којом је председавао Дејан Стојановић, директор Пословног удружења Топлане 
Србије. Одржан је и Дан младих истраживача, на коме је изложено више студентских 
радова, уз присуство преко 50 студената факултета са Универзитета у Нишу и 
представника других универзитета из земље и иностранства.  
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Двадесети симпозијум термичара Србије (СимТерм2022 или SIMTERM.4E) је одржан у 
просторијама хотела „Tami Residence“ у Нишу од 18. до 21. октобра 2022. године. 
Симпозијум су заједно организовали Друштво термичара Србије и Машински факултет 
Универзитета у Нишу под симболичним мотом 4 Еволуције (4 Еvolution), а председница 
Организационог одбора је била Мирјана Лаковић Пауновић, професорка Машинског 
факултета Универзитета у Нишу. Након поздравних говора представника организатора и 
спонзора, у име Владе Републике Србије СимТерм2022 је званично отворио Небојша 
Ранђеловић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

                SIMTERM.4E              Државни секретар г. Небојша Ранђеловић  

На симпозијуму су представљени резултати научно – истраживачких пројеката из 25 
земаља света у укупно 104 рада. Приказани радови су садржајно обухватили енергетско 
управљање у индустрији и зградама, заштиту животне средине, управљање квалитетом 
воде, ваздуха и земљишта и бројне друге теме из истраживачког рада аутора. Уводна 
предавања о енергетској транзицији, тренутној енергетској кризи и улози енергетских 
регулатора у југоисточној Европи су изазвала посебан интерес. Сличан интерес је био и 
за предавање гошће из Италије о улози складишта топлотне енергије за повећање 
интеграције између различитих енергетских система.  

Интересовања је било и за Постер сесију на разне теме као и за Студентску сесију на којој 
су студенти излагали своје радове које су припремали уз менторство својих професора. 
Било је учесника са Машинског факултета у Нишу, Машинског факултета у Београду, 
Електронског факултета у Нишу, Факултета заштите на раду из Ниша. Одржан је и посебан 
панел на тему "Топлане Србије – Почетак грејне сезоне 2022/2023" који су организовали 
Машински факултет у Нишу и Друштво Термичара Србије. Модератор панела је била 
Мирјана Лаковић Пауновић, председница Организационог одбора СимТерм2022, а 
дискусија панелиста је била обојена великом забринутошћу за сигурност снабдевања 
горивом и идејама како остварити препоруке Владе Републике Србије за очекивану 
уштеду енергије због наилазеће зиме. 
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МЕЂУНАРОДНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ – ICHМТ 
 
Међународни центар за пренос топлоте и масе (International Center for Heat and Mass 
Transfer – ICHМТ) је 2018. године прославио 50 година, од којих прву половину дугује 
Југословенском друштву термичара, првенствено врло предузимљивим члановима 
његовог одбора из Републике Србије, као иницијаторима његовог оснивања у циљу 
унапређења међународне сарадње и размене знања и искустава са врхунским светским 
научним и истраживачким организацијама из области преноса топлоте и масе. Тиме је 
остварена племенита мисија одржавања серије научних форума уз окупљање водећих 
светских научника и инжењера ангажованих у свим гранама преноса топлоте и масе 
омогућујући им да у комуницирању и сарадњи са домаћим размењују знање и искуства 
у тежњи ка изврсности у научним истраживањима и у примени резултата за развој. Након 
исељења из бивше Југославије због ризика насталих њеним распадом праћеним 
грађанским ратовима, ICHМТ наставља своју мисију започету и успешно вођену током 24 
године у СФР Југославији, углавном у Србији, конкретно у Институту за нуклеарне науке у 
Винчи, али сада са седиштем ICHМТ измештеним у Турску уз даље подстицање и ширење 
већ остварене међународне сарадње и размене искуства сарадње међу земљама 
чланицама. Србија је једна од садашње 31 земље чланице ICHМТ а остале су: Аустралија, 
Аустрија, Белорусија, Белгија, Бразил, Канада, Кина, Египат, Француска, Немачка, 
Мађарска, Индија, Израел, Италија, Јапан, Мароко, Ниви Зеланд, Пољска, Португал, 
Румунија, Руска Федерација, Јужна Кореја, Шведска, Швајцарска, Тајланд, Холандија, 
Турска, Уједињено Краљевство, Сједињене Америчке Државе. Србију, као једину од 
република насталих распадом бивше СФР Југославије, у ICHМТ представља Друштво 
термичара Србије, а званични делегат у Скупштини ICHМТ је професор Милан 
Радовановић, председник Друштва термичара Србије, а његов заменик је др Предраг 
Стефановић, потпредседник Друштва термичара Србије.  

Међународни центар за пренос топлоте и масе (ICHМТ) је 1968. године настао као израз 
тадашње потребе научника и истраживача СФР Југославије да држе корак са развијеним 
светом и прате убрзани развој науке, укључујући и научна истраживања у области 
преноса топлоте и масе. Југословенско друштво термичара је од оснивања тражило излаз 
на међународну истраживачку сцену, а начин да то оствари било је организовање 
међународних скупова у земљи. Као и у случају иницијативе за оснивање Југословенског 
друштва термичара, екипа истраживача из Института за нуклеарне науке запослених у 
Лабораторији за нуклеарну термотехнику предвођена генерацијом искусних експерата 
коју су чинили Зоран Зарић, Наим Афган и Предраг Анастасијевић је, уз подршку и помоћ 
академика Душана Величковића и професора Драгомира Малића тадашњег председника 
и републичких одбора Југословенског друштва термичара, припремила и организовала 
први међународни скуп у форми семинара (летње школе) из области преноса топлоте и 
масе под насловом "Пренос топлоте и масе у турбулентним граничним слојевима". Тај 
скуп је одржан од 9. до 15. септембра 1968. године у Нуклеарном центру Савезне 
комисије за нуклеарну енергију у Херцег Новом. Овај скуп је у јеку хладног рата окупио 
врсне научнике и са Истока и са Запада и тиме постигао велики успех.  

Са тог скупа је потекла иницијатива Југословенског друштва термичара за стварање 
форума који ће наставити да организује научне и стручне скупове на политички 
неутралној територији каква је тада била СФР Југославија. Први састанак иницијатора за 
оснивање Међународног центра за пренос топлоте и масе (ICHМТ) одржан је 16. 
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септембра 1968. године у Нуклеарном Центру у Херцег Новом одмах након међународног 
семинара. Овај састанак је био резултат припремне активности обављене позивом групе 
водећих научника на том пољу из разних земаља да учествују са предавањима преносу 
топлоте и масе у турбулентном граничном слоју. Најистакнутија имена у светској науци о 
топлоти (Е.А.Brun, Е.R.G. Еckеrt, U. Grigull, Ј. P. Hаrtnett, Т. F. Irvine Јr., С.С. Кутателадзе, А.В. 
Луиков, W.М. Rоhsеhоw, D.B. Spalding и М.А. Стирикович) су радо прихватила идеју и била 
укључена у оснивање Међународног Центра за пренос топлоте и масе (ICHМТ) са 
прихваћеним сталним седиштем у СФР Југославији и са Југословенским друштвом 
термичара као оснивачем. У наставку је дата копија записника са састанка домаћих и 
иностраних представника сазваног ради формирања ICHМТ (записник сачинио академик 
Душан Величковић).  

 
Страни експерти у паузи међународног скупа у Херцег Новом 

Југословенском друштву термичара као оснивачу ICHМТ су се одмах као суоснивачи 
прикључили Друштво термичара Француске и струковна удружења машинских и 
хемијских инжењера САД (АСМЕ и АICHЕ), па је та иницијатива веома брзо била подржана 
од струковних националних и наднационалних организација термичара у бројним 
развијеним земљама. Већ наредне 1969. године ICHМТ је званично формиран са својом 
Генералном скупштином, Управним одбором и Научним већем, форумима 
репрезентативног међународног састава. Академик Величковић је био изабран за једног 
од потпредседника ICHМТ, а др Зоран Зарић и др Наим Афган су били постављени за 
генералног, односно за научног секретара Центра. Територијално, организационо и 
кадровски ICHМТ је био стално лоциран у Институту за нуклеарне науке у Винчи. 
Ефикасно руковођење и иницијативе Секретаријата ICHМТ у Винчи уз велику помоћ  
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.        
       Предраг Анастасијевић  Зоран Зарић    Наим Афган 

 
колега из Лабораторије за нуклеарну термотехнику учиниле су да Центар током година 
постане познати организатор састанака и других активности са високим угледом међу 
научницима и истраживачима у области преноса топлоте и масе. Међународни центар за 
пренос топлоте и масе је отпочео са одржавањем својих скупова већ наредне 1969. 
године и држао их је у Југославији до средине 1991. године. Скупови су одржавани у 
Херцег Новом и Трогиру по три године, да би потом прешли у Дубровник, где су 
одржавани све до одлуке његовог Управног одбора да се пресели из Југославије. 1993. 
године је и организационо пресељен у Турску, где и данас делује. 

 
Душан Спасојевић, Миодраг Месаровић и Милован Студовић на скупу ICHМТ 

Након првог међународног скупа одржаног 1968. године о преносу топлоте и масе у 
турбулентним граничним слојевима, на коме је договорено оснивање ICHМТ, већ 
следеће 1969. године Центар је организовао нови о преносу топлоте и масе у одвојеним 
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токовима и о мерним техникама, а у 1970. години о преносу топлоте и масе у реолошки 
комплексним флуидима, оба такође у Херцег Новом. Следеће 3 године скупови ICHМТ 
одржавани у Трогиру, 1971. године о преносу топлоте и масе у течним металима, 1972. 
године о новим развојним трендовима у измењивачима топлоте, а 1973. године су 
одржана два скупа, први о преносу топлоте у ложишту, а други о преносу топлоте у 
пламену. Наредни скупови ICHМТ су одржавани у Дубровнику све до распада СФР 
Југославије, када је, због немогућности да функционише у немирном окружењу, 
Секретаријат ICHМТ из Института за нуклеарне науке у Винчи измештен у Турску. Први 
скуп у Дубровнику 1974. године је био о преносу топлоте у окружењу вегетације, а 
следеће 1975. године су одржана два скупа, оба о специфичним проблемима преноса 
топлоте и масе при будућој производњи енергије. И 1976. године су одржана два врло 
посећена скупа, први о испуштању топлоте при производњи електричне енергије, а други 
о конвекцији при турбулентном току. Пренос топлоте у зградама је била тема четворо 
дневног скупа у 1977. години. У 1978. години је одржан нови петодневни скуп  

 
На скуповима ICHМТ било је организовано симултано превођење на више језика 

 
о двофазном преносу топлоте и масе у енергетским и хемијским системима, а у 1979. 
години о преносу топлоте и масе у металуршким системима. У 1980. години је одржано 
четири вишедневна скупа, од којих два о преносу топлоте у нуклеарним реакторима, 
један о математичком и физичком моделирању за примену у металургији, а други о 
преносу топлоте и масе и структури турбуленције. Измењивачи топлоте и њихово 
усавршавање су биле теме два скупа у 1981. години, а трећи је био посвећен одређивању 
сигурности нуклеарних реактора. ICHМТ је у 1982. години организовао два скупа у 
Дубровнику, један о преносу топлоте и масе у ротационим машинама, а други о 
технологији соларних концентратора топлоте за земље у развоју. У 1983. години је такође 
одржано два скупа, један о мерној техници у преносу топлоте и масе, а други о њеној 
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примени у производњи електричне енергије. Центар је и у 1984. години организовао два 
скупа, један о сагоревању у флуидизованом слоју, а други о преносу топлоте и масе у 
фиксном и у флуидизованом слоју. Два скупа о високотемпературним измењивачима 
топлоте су одржана у 1985. години. Скуп ICHМТ у 1986. години је био посвећен преносу 
топлоте и масе у хлађењу и залеђивању. Теме два скупа одржана у 1987. години су биле 
посвећене преносу топлоте и масе у бензинским и дизел моторима и компјутерској 
симулацији протока флуида и преноса топлоте и масе у клипним машинама. Током 1988. 
године су одржана 3 скупа, први о турбуленцији у приграничном слоју, други о 
нестационарним феноменима у вишефазном току, а трећи о преносу топлоте у 
електронским и микроелектронским уређајима. ICHМТ је и у 1989. години организовао 
три скупа, први о математичком моделирању и компјутерској симулацији процеса у 
енергетским системима, други о транспорту фисионих продуката у случају акцидената у 
нуклеарним реакторима, а трећи скуп о преносу топлоте и масе у грађевинским 
материјалима и у конструкцијама.  

Домаћи стручњаци пажљиво прате излагања страних експерата на скупу ICHМТ 

У 1990. години је тема првог од два скупа била феномени фазне интеракције у 
вишефазним токовима, а тема другог скупа је била производња и процесирање 
материјала. У првој половини 1991. године је одржан скуп о преносу топлоте и масе у 
порозним срединама, као последњи у вишегодишњој серији скупова у организацији 
ICHМТ и Југословенског друштва термичара, док је други скуп о макроскопским и 
микроскопским феноменима преноса топлоте и масе морао бити измештен у Грчку због 
ризика изазваног насталим сукобима и распадом бивше државе.   

ICHМТ је у то време представљао најзначајнији међународни научни форум који је у доста 
дугом периоду и са великим међународним утицајем деловао на простору бивше 
Југославије. Зборници радова са међународних скупова ICHМТ одржаних у периоду од 
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1968. до 1991. године припадају цењеној архивској грађи светске научне литературе у 
области преноса топлоте и масе. Скупови (летње школе) су послужили као ефикасно 
средство размене и преношења научних знања у функцији бржег развоја. За чланове 
Југословенског друштва термичара скупови ICHМТ су отворили могућност добијања 
најактуелнијих стручних информација "на кућном прагу", без неопходности путовања на 
тешко доступне скупове у иностранству. Скупови ICHМТ су такође били место за излагања 
резултата научноистраживачког рада домаћих истраживача, који су често били на нивоу 
оних који су приказивани на међународној научној сцени.  

У 1975. и 1976. години ICHМТ је за UNESCО организовао специјалне мисије у Јужној 
Америци (З. Зарић) и у Централној Африци (К. Маглић), са циљем образовања 
регионалних центара за пренос топлоте и масе. Овим приближавањем систему UNESCО-
а, ICHМТ је сврстан међу најзначајније међународне научне и стручне организација у 
свету. Секретаријат Центра (генерални секретар ICHМТ др Зоран Зарић и научни секретар 
др Наим Афган из Лабораторије за нуклеарну термотехнику) је врло успешно 
функционисао скоро 24 године и традиционално је организовао скупове на којима су се 
окупљани чланови Југословенског друштва термичара и научни радници из иностранства, 
све до почетка политичких превирања у бившој Југославији који су неизбежно ометали 
функционисање Секретаријата ICHМТ.  

Због тога је Извршни комитет Центра почео да тражи ново седиште секретаријата Центра. 
Професор Садик Какач, члан Научног савета ICHМТ који је заступао Турску, уз охрабрење 
председника ICHМТ-а професора Јасуа Морија и председника Извршног комитета 
професора Франца Мајингера, контактирали су професора Кемала Гуруза, председника 
Научно-техничког савета Турске (ТUBITAK) и тадашњег ректора Блискоисточног техничког 
универзитета у Анкари (МЕТU) професора Суху Севџука и позвали их да припреме 
заједничку понуду да преузму од Србије вођење Центра. Тражење алтернативних понуда 
трајало је више од годину дана. У септембру 1992. године на састанку Извршног одбора 
ICHМТ у Риму разматране су приспеле понуде за преузимање добијене од институција из 
7 земаља и већином гласова донета је одлука да се прихвати заједничка понуда МЕТU и 
ТUBITAK као најприхватљивија јер је пружала најбоље финансијске и административне 
услове за рад Центра. Од јануара 1993. Године Центар је обновио активности у новом 
седишту, Блискоисточном техничком универзитету (MЕТU) у Анкари под заједничким 
покровитељством тих институција МЕТU и ТUBITAK). На састанцима Генералне скупштине 
и Научног савета у Брајтону, у Енглеској у августу 1994. године професор Фарук Аринч са 
Машинског факултета Универзитета МЕТU, изабран је за новог генералног секретара 
Центра. Он је реизабран у ову функцију на наредним састанцима Научног савета 
одржаним сваке четири године током одржавања међународних конференција. 

Нови Секретаријат ICHМТ ради са обновљеним ентузијазмом и подршком Извршног 
комитета Центра у Турској, организовао је веома успешне састанке од 1994. године. 
Места одржавања састанака у Турској изабрана су у хотеле са пет звездица на Егејској 
или Медитеранској обали, пружајући одличне услове за научна, као и друштвена 
окупљања научника. ICHМТ такође организује скупове и у земљама ван Турске, којима 
председавају истакнути истраживачи на том пољу. Та пракса је настала у времену док је 
трајало измештање Генералног секретаријата из Србије у Турску, тако да је, после 
поменутог скупа у Грчкој у другој половини 1991. године, 1992. године одржан један скуп 
у Немачкој и поново два у Грчкој, а 1993. године по један у Мексику и Португалији. Први 
од серије скупова одржаних у Турској је организован у јулу 1994. године. У међувремену 
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су неки скупови ICHМТ организовани и ван Турске, у Аустралији 2001. године, у Јужној 
Кореји 2004. године, у Хрватској 2006. године, у Мароку 2008. године, у Тунису 2009. 
године, у Италији 2009., 2012. и 2017. године, у Енглеској 2012. године, у САД 2015. 
године, у Босни и Херцеговини 2015. године, у Бразилу 2018. и 2021. године и у Грчкој 
2019. године. 

Традиционална активност ICHМТ-а започета у Србији била је и остала организација 
међународних симпозијума и семинара. Ови састанци су увек наилазили на све веће 
интересовање научних, техничких и индустријских кругова. Општи обим састанака увек је 
осмишљен са циљем активне промоције занимљивог научног рада и достигнућа на 
високим техничким нивоима. ICHМТ је од оснивања до сада објавио преко 80 зборника 
о различитим специфичним аспектима преноса топлоте и масе, при чему је сваки зборник 
везан за неки скуп. Како је главни циљ на скуповима од оснивања било међународно 
учешће, укупан број учесника на састанцима ICHМТ - а од 1968. године је био преко 5000, 
а долазили су из преко 60 разних земаља света.  

Центар има за циљ не само да пружи атрактивне прилике за скупове за све научнике и 
истраживаче у области преноса топлоте и масе, већ и да подстакне ширу међународну 
размену знања и искуства у свим гранама науке кроз промоцију истраживања, 
образовања и размене кадрова. Са тим опредељењем ICHМТ има за циљ да буде поуздан 
и савремен извор информација кроз своје публикације и одржи мотивацију међу 
научницима и истраживачима за разменом знања и искуства која доводи до нових идеја, 
процедура, производа и стандарда за побољшање продуктивности и ефикасности и 
промовисање живота у чистијем окружењу. 

Пренос топлоте и масе су од великог значаја за људску активност: хемијска обрада, 
енергетске конверзије, производња енергије, хране и разних материјала, транспорт, 
топлотна контрола процеса, производња електронике, биоинжењеринга и биомедицине 
апликације, климу у затвореном простору, решавање климатских промена широм света 
и још много тога. Наука и примена преноса топлоте и масе наставља да сазрева и 
припрема друштво да се суочи са новим изазовима. Развој нових техника, нови 
инструменти и нове методе омогућиле су напредак у науци преноса топлоте и масе, која 
је од пресудног значаја за задовољавање егзистенцијалне потребе људи за здрављем, 
удобношћу, као и за продуктивношћу и мобилношћу, док истовремено помаже смањење 
оптерећења животне средине. Напредак компјутерске симулације уз све тачније и 
софистицираније методе прорачуна, као и експерименталне и дијагностичке технике 
отварају нове границе за открића које можемо само замислите у овом тренутку. Велики 
помак учињен од оснивања Међународног центра за пренос топлоте и масе заслугом 
претходника данашњег Друштва термичара Србије пре 60 година показује да је тада 
обављен визионарски подухват важан за континуирани развој науке о преносу топлоте и 
масе, који сада води ка све широј примени, од величине под-атомских честица до 
пространства галаксија. Тренутно, брз темпо у развоју науке подржан од стране 
истраживача у области преноса топлоте и масе доноси многе нове могућности за 
остваривање многих интегрисаних процеса и стварања нових материјала примерених 
потребама термичке технологије будућих генерација. 
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Симпозијуми, стручни састанци, летње школе и напредни курсеви Међународног Центра 
за пренос топлоте и масе од  1968 до 1993: 

 Summer School, 9-12. Sept. 1968, Herceg Novi, Yugoslavia, Heat and Mass Transfer in 
Turbulent Boundary Layers, Proceedings N.H. Afgan, Z. Zarić, and P. Anastasijević (eds.), 
Pergamon Press, Oxford, Vol. 1-2, pp. 1040, 1972 

 International Meeting, 1-13. Sept. 1969, Herceg Novi, Yugoslavia, Heat and Mass Transfer 
in Flows with Separated Regions and Measurement Techniques, Proceedings Z. Zarić (ed.), 
Pergamon Press, Oxford, 1972 

 International Meeting, 8-12. Sept. 1970, Herceg Novi, Yugoslavia, Heat and Mass Transfer 
in Rheologically Complex Fluids, Proceedings W.R. Schowalter, A.V. Luikov, W.J. 
Minkowycz and N.H. Afgan (eds.), Pergamon Press, Oxford, pp.349, 1972 

 International Meeting, 6-11. Sept. 1971, Trogir, Yugoslavia, Heat Transfer in Liquid Metals, 
Proceedings O.E. Dwyer (ed.), Pergamon Press, Oxford, pp. 595, 1973 

 International Meeting, August 30- Sept.6. 1972, Trogir, Yugoslavia, Recent Developments 
in Heat Exchangers 

 Monography Heat Exchangers: Design and Theory Sourcebook, N.H. Afgan and E.U. 
Schlünder (eds.), Washington, Scripta Book Co. and McGraw-Hill, p. 893, 1974 

 Summer School, 20-24. August. 1973, Trogir, Yugoslavia, Heat Transfer in Fires, 
Proceedings, P.L. Blackshear (ed.), Washington, Scripta Book Co. and John Wiley & Sons, 
pp. 516, 1974 

 International Meeting, 27-31. August. 1973, Trogir, Yugoslavia, Heat Transfer in Flames, 
Proceedings, N.H. Afgan and J.M. Beer (eds.), Washington, Scripta Book Co. and John Wiley 
& Sons, pp. 501, 1974 
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 International Meeting, 26-30. August. 1974, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat and Mass 
Transfer in the Biosphere, Proceedings, D.A. De Vries and N.H. Afgan (eds.), Washington, 
Scripta Book Co. and John Wiley & Sons, pp. 591, 1975 

 Summer School, Future Energy Production – Heat and Mass Transfer Problems 18-23. 
August. 1975, Dubrovnik, Yugoslavia, Book Alternative Energy Sources, J.P. Hartnett (ed.), 
Hemisphere Publishing Corp. and Academic Press, pp. 328, 1976 

 International Meeting, 25-30. August. 1975, Dubrovnik, Yugoslavia, Future Energy 
Production Systems, Proceedings, J.C. Denton and N.H. Afgan (eds.), Hemisphere 
Publishing Corp. and Academic Press, Vol. 1-2, pp. 866, 1976 

 Advanced course 23-28. August. 1976, Dubrovnik, Yugoslavia, Thermal Effluent Disposal 
from Power Generation, Book, Z. Zarić (ed.), Hemisphere Publishing Corp. and 
McGraw-Hill, pp.375, 1978 

 International Meeting, 30. August-4. Sept. 1976, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat Transfer and 
Turbulent Buoyant Convection, Proceedings D.B. Spalding and N.H. Afgan (eds.), 
Hemisphere Publishing Corp. and McGraw-Hill, Vol. 1-2, pp. 835, 1977 

 International Meeting, 29. August-2. Sept. 1977, Dubrovnik, Yugoslavia, Energy 
Conservation in Heating, Cooling, and Ventilating Buildings, Proceedings C.J. Hoogendoorn 
and N.H. Afgan (eds.), Hemisphere Publishing Corp., Vol. 1-2, pp. 901, 1978 

 International Meeting, 4-9.Sept. 1978, Dubrovnik, Yugoslavia, Two-phase Momentum, 
Heat and Mass Transfer in Chemical, Process, and Energy Engineering Systems, 
Proceedings F. Durst, G.V. Tsiklauri and N.H. Afgan (eds.), Hemisphere Publishing Corp. 
and McGraw-Hill, Vol. 1-2, pp. 1079, 1979 

 International Meeting, 3-7. Sept. 1979, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat and Mass Transfer in 
Metallurgical Systems, Proceedings D.B. Spalding and N.H. Afgan (eds.), Hemisphere 
Publishing Corp. and McGraw-Hill, pp. 758, 1981 

 Advanced course, 23-27. June 1980, Dubrovnik, Yugoslavia, Mathematical and Physical 
Modelling of Metals Processing Applications, Proceedings J. Szekely, J.W. Evans and K. 
Brimacombe (eds.), ICHMT and Hemisphere Publishing Co., pp. 400, 1980 

 Summer School, 25-29. August 1980, Dubrovnik, Yugoslavia, Nuclear Reactor Safety Heat 
Transfer, O.C. Jones, Jr.(ed.), Hemisphere Publishing Corp. and McGraw-Hill, pp. 959, 1981 

 International Meeting, 1-5. Sept. 1980, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat Transfer in Nuclear 
Reactor Safety, Proceedings S.G. Bankoff and N.H. Afgan (eds.), Hemisphere Publishing 
Corp. and McGraw-Hill, pp. 964, 1982 

 International Symposium 6-10. October 1980, Dubrovnik, Yugoslavia, Structure of 
Turbulence in Heat and Mass Transfer, Proceedings Z. Zarić (ed.), Hemisphere Publ. Corp. 
and McGraw-Hill, pp. 585, 1982 

 Advanced course Nuclear Reactor Safety Assessment, 5-9. October 1981, Dubrovnik, 
Yugoslavia, Guidebook to Light Water Reactor Safety Analysis, P.B. Abramson (ed.), 
Hemisphere Publishing Corp. and Springer-Verlag, pp. 393, 1985 

 Summer School, 31. August-5 Sep. 1981, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat Exchangers 

 International Meeting, 7-12. Sept. 1981, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat Exchangers: Theory 
and Practice, Proceedings J. Taborek, G. Hewitt, and N.H. Afgan (eds.) Hemisphere 
Publishing Corp. and McGraw-Hill, pp. 979, 1983 

 International Symposium 30 August-3. Sept. 1982, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat and Mass 
Transfer in Rotating Machinery, Proceedings D.E. Metzger and N.H. Afgan (eds.), 
Hemisphere Publishing Corp. and Springer-Verlag, pp. 713, 1984 
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 Advanced course 29 August-3. Sept. 1983, Dubrovnik, Yugoslavia, Measurement 
Techniques in Power Engineering, Proceedings N.H. Afgan (ed.), Hemisphere Publ. Corp. 
and Springer-Verlag, pp. 356, 1985 

 International Symposium 5-9. Sept. 1983, Dubrovnik, Yugoslavia, Measurement 
Techniques in Heat and Mass Transfer, Proceedings R.I. Soloukhin and N.H. Afgan (eds.), 
Hemisphere Publishing Corp. and Springer-Verlag, pp. 569, 1985 

 Advanced course 27-31 August 1984, Dubrovnik, Yugoslavia, Fluidized Bed Combustion, 
Proceedings M. Radovanović (ed.), Hemisphere Publishing Corp. and Springer-Verlag, pp. 
307, 1986 

                          

 International Symposium 3-7. Sept. 1984, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat and Mass Transfer 
in Fixed and Fluidized Beds, Proceedings W.P.M. van Swaaij and N.H. Afgan (eds.), 
Hemisphere Publishing Corp. and Springer-Verlag, pp. 732, 1986 

 Advanced course 19-23 August 1985, Dubrovnik, Yugoslavia, High Temperature 
Equipment, A.E. Scheindlin, (ed.), Hemisphere Publishing Corp. and Springer-Verlag, pp. 
402, 1986 

 International Symposium 26-30. August 1985, Dubrovnik, Yugoslavia, High Temperature 
Heat Exchangers, Proceedings Y. Mori, A.E. Scheindlin and N.H. Afgan (eds.), Hemisphere 
Publishing Corp. and Springer-Verlag, pp. 606, 1986 

 International Symposium 1-5. Sept. 1986, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat and Mass Transfer 
in Cryoengineering and Refrigeration, Proceedings Bougard and N.H. Afgan (eds.), 
Hemisphere Publishing Corp. and Springer-Verlag, pp. 665, 1987 

 International Meeting, 25-29. May. 1987, Dubrovnik, Yugoslavia, Transient Phenomena in 
Multiphase Flow, Proceedings N.H. Afgan (ed.), Hemisphere Publishing Corp., pp. 1052, 
1988 

 International Symposium 24-28. August 1987, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat and Mass 
Transfer in Gasoline and Diesel Engines, Proceedings D.B. Spalding and N.H. Afgan (eds.), 
Hemisphere Publishing Corp., pp. 746, 1989 
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 Advanced course 31 August-4, Sep. 1987, Dubrovnik, Yugoslavia, Computer Simulation for 
Fluid Flow, Heat and Mass Transfer and Combustion in Reciprocating Engines, N.C. 
Markatos (ed.), Hemisphere Publishing Corp. pp. 586, 1989 

 International Meeting, 16-20. May. 1988, Dubrovnik, Yugoslavia, Near-Wall Turbulence: 
1988 Zoran Zarić Memorial Conference, Proceedings S.J. Kline and N.H. Afgan (eds.), 
Hemisphere Publishing Corp., pp. 959, 1990 

 International Symposium 28. August-2 Sep. 1988, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat Transfer in 
Electronic and Microelectronic Equipment, Proceedings A.E. Bergles (ed.), Hemisphere 
Publishing Corp., pp.1036,1990 

 International Meeting, 20-24. March. 1989, Sarajevo, Yugoslavia, Mathematical Modelling 
and Computer Simulation of Processes in Energy Systems, Proceedings K. Hanjalić (ed.), 
Hemisphere Publishing Corp., pp. 922, 1990 

 International Meeting, 22-26. May. 1989, Dubrovnik, Yugoslavia, Fission Product Transport 
Processes in Reactor Accidents, Proceedings J.T. Rogers (ed.), Hemisphere Publishing 
Corp., pp. 870, 1990 

 International Symposium 4.-8. Sept. 1989, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat and Mass Transfer 
in Building Material and Structure Proceedings, Jack B. Chaddock, Branislav Todorović 
(ed.), Taylor & Francis Inc pp.500 1991  

 International Symposium 27.-31. August 1990, Dubrovnik, Yugoslavia, Manufacturing and 
Materials Processing, Proceedings W. Aung (ed.), Volume 1: pp. 728, Volume 2: pp. 649, 
1997 

 International Meeting, 14-18. May. 1990, Dubrovnik, Yugoslavia, Phase-Interphase 
Phenomena in Multiphase flow Proceedings, G.W Hewitt, F. Mayinger, J. R. Riznić, ISBN-
13: 978-0891165477, 1992 

 International Meeting, 20-24. May. 1991, Dubrovnik, Yugoslavia, Heat and Mass Transfer 
in Porous Media Proceedings M. Quintard, M. Todorović (ed.), Elsevier 1993  

 International Symposium, 2-6. September 1991, Athens, Greece, Macroscopic and 
Microscopic Heat and Mass Transfer in Biomedical Engineering Proceedings, Kenneth 
Diller, Avraham Shitzer (ed.) International Centre for Heat and Mass Transfer, pp. 375, 
1992 

 International Meeting, 17-20. March. 1992, Erlangen, Germany, Expert Systems and 
Computer Simulation in Energy Engineering, Proceedings K. Hanjalić and J.H. Kim (eds.), 
Begell House Inc., pp. 345, 1995 

 International Symposium, 21-23. March 1992, Athens, Greece, Spatio-temporal Structure 
and Chaos in Heat and Mass Transfer, Proceedings L.M. Pismen and M.S. Todorović (eds.), 
Mrlješ & Sons Ltd, Beograd, Nicosia, pp. 1993 

 International Meeting, 21-23. May 1992, Athens, Greece, Imaging in Transport Processes, 
Proceedings S. Sideman and K. Hijikata (eds.), Begell House, pp. 621, 1993 

 International Symposium, 1993, Athens, Greece, Heat Transfer in Turbomachinery, 
Proceedings R.J. Goldstein, A.I. Leontiev and D.E. Metzger (eds.), Begell House Inc., pp. 
592, 1994 

 International Symposium, 22-25 August 1993, Cancun, Mexico, Heat and Mass Transfer in 
Energy Systems and Environmental Effects, Proceedings J. Cervantes de Gortari (ed.), 
Begell House Inc., pp. 557, 1993 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА 
 

Часопис „Термотехника“  

Полазећи од тога да је домаћа научна и стручна периодика нужна нит која је неопходна 
за развој научних истраживања и омогућава неопходну међународну сарадњу из област 
термике, инициран је часопис „Термотехника“ 1974. године а у оквиру припрема за IV 
Југословенски симпозијум термичара који је одржан у Београду 1975. године. Часопис је 
уређиван у Лабораторији за термотехнику и енергетику у Винчи, одакле је та иницијатива 
и потекла. „Термотехника“ је научни и стручни часопис чији је оснивач Друштво 
термичара Србије, а издавач Институт за нуклеарне науке Винча. 

Часопис „Термотехника“ излази од 1975. године и првобитно је објављивао радове са 
стручних скупова Друштва термичара Србије из области термоенергетике, термотехнике, 
хемијског инжењерства и сродних области термичке струке. Касније је област интереса 
проширена и на радове који обрађују проблеме и истраживања енергетских сировина, 
изворе енергије, конверзију и конзервацију енергије, а у посебним рубрикама објављују 
се и прикази књига, стручних скупова, магистарских и докторских дисертација, као и други 
прилози информативног карактера. За часопис „Термотехника“ пишу стручњаци из 
земље, региона и из других земаља, чиме се постиже да се објављивањем радова 
успоставља размена искустава у истраживачком ланцу, омогућује и подстиче сарадња 
међу истраживачима, олакшава афирмације у струци, провера циљева и резултата 
истраживачких подухвата, провером и критиком добијених резултата.  

                 

Први главни и одговорни уредник био Милан Весовић професор Машинског факултета у 
Београду, а његов заменик др Љубомир Јовановић научни саветник Лабораторије за 
термотехнику и енергетику Института "Винча". Од 1982. године, главни и одговорни 
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уредник је био Љубомир Јовановић. Од 2003. године на пословима главног и одговорног 
уредника замењивао га је Предраг Стефановић, научни саветник из Лабораторије за 
термотехнику и енергетику Института "Винча", који је и један од потпредседника Друштва 
термичара. После смрти Љубомира Јовановића почетком 2009. године улогу главног и 
одговорног уредника врши Предраг Стефановић, а од 2015. године замењује га Дејан 
Цветиновић научни сарадник из исте лабораторије у Институту у Винчи.  

Милан Весовић Љубомир Јовановић Предраг Стефановић Дејан Цветиновић 
 

Сви радови који се објављују у часопису „Термотехника“ подлежу обавезној рецензији. 
Радови се, по правилу, објављују  на српском језику уз обавезне библиографске податке 
на енглеском језику. Категоризација радова се врши у складу са упутством за уређивање 
примарних научних часописа према једној од следећих категорија: оригинални научни 
рад, претходно саопштење, прегледни рад и стручни рад. Часопис који је замишљен као 
гласило Друштва са објављивањем радова са симпозијума термичара, убрзо је почео да 
објављује научне и стручне радове из области преноса топлоте и масе из свих република 
СФРЈ. Највише радова је објављивано из Србије и Словеније, да би оснивање и других 
сличних часописа у републикама смањио прилив радова за Термотехнику, а од 1990. 
године објављују се радови најчешће из Србије и Македоније и повремено из других 
држава региона. Из „Термотехнике“ је после две деценије издавања, 1994. године 
изнедрен међународни часопис „Тhermal Science“. Наиме, како је часопис 
„Термотехника“ излазио два пута годишње (полугодишње), од 1994. године је уведен и 
трећи број „Термотехнике“ који је штампан на енглеском језику, да би од 1997. године 
наставио да излази као посебан међународни часопис „Тhermal Science“. Данас 
„Термотехника“ излази само повремено, и углавном штампа изабране радове са 
стручних скупова које организује Друштво термичара Србије.  
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Библиотека научноистраживачка достигнућа Друштва термичара  

Свој задатак да домаћу научну јавност обавештава о значајним научним достигнућима 
оствареним у домаћима научним установама и на факултетима, Друштво термичара је 
значајно унапредио оснивањем Библиотеке научних достигнућа. У сарадњи са Научном 
књигом и Институтом за нуклеарне науке „Винча“ Друштво термичара је у оквиру 
Библиотеке научноистраживачких достигнућа (под уредништвом Др Јовице Ризнића и 
Проф. др Љубомира Јовановића)  издало следеће монографије: 

 Невен Нинић, Симеон Ока (уредници): САГОРЕВАЊЕ БИОМАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ 
СВРХЕ, Београд, 1992, 125 стр. 

 Невен Нинић, Симеон Ока, Сретен Николић, Момир Николић, Јоцо Мичић: 
ЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНИЈАЛ БИЉНИХ ОСТАТАКА У СРБИЈИ, Београд, 1994, 55 стр. 

 Симеон Ока: САГОРЕВАЊЕ У ФЛУИДИЗОВАНОМ СЛОЈУ – ПРОЦЕСИ И ПРИМЕНА, 
Београд, 1994, 524 стр.  

 Коста Маглић, Гордана Данковић, Ненад Перовић, Љубиша Зековић, Андреј 
Станимировић: ПРИМАРНА ТЕРМОМЕТРИЈА, Београд, 1996, 320 стр. 

 Љубомир Јовановић, Симеон Ока (уредници): БИОМАСА ОБНОВЉИВИ ИЗВОР 
ЕНЕРГИЈЕ, Београд, 1997, 117 стр. 

 Мирослав Сијерчић: МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ КОМПЛЕКСНИХ 
ТУРБУЛЕНТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСА, Београд, 1998, 322 стр. 
 

  

________________________________________________________________________ 
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За монографију Сагоревање у флуидизованом слоју – процеси и примена, проф. Симеон 
Ока је добио Октобарску награду града Београда за 1994. годину а допуњено издање на 
енглеском језику Fluidized Bed Combustion, публиковала је издавачка компанија  Marcel 
Dakker Inc., New York, 2004. године. 
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За монографију Примарна термометрија, аутори су добили Октобарску награду града 
Београда за 1996. годину 
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Међународни научни часопис “Thermal Science”  

 Оснивање, историјат развоја и научни допринос  

Проф. др Симеон Ока, Главни уредник Емеритус 
Научни саветник у пензији, 
Лабораторија за термотехнику и енергетику, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА 
 
1. Оснивање 

Непосредан повод за оснивање домаћег часописа на енглеском језику, била је ситуација 
у којој се Југославија у целини, и Србија посебно, нашла током последње деценије XX 
века. У том периоду, међународна институционална научно техничка сарадња 
истраживача је прекинута (са неколико часних изузетака, који су се заснивали на личним 
односима појединаца). Радови аутора из Србије били су одбијани у реномираним 
светским часописима, аутоматски или са нејасним објашњењима, а учешће на 
Међународним Симпозијумима било је онемогућено, често из политичких разлога, али и 
због недостатка средстава. Поште многих Европских држава нису примале пошиљке 
научних часописа и књига послате у Србију.  

На IX Симпозијуму Југословенског друштва термичара 1993. у Београду, на предлог 
истраживача Лабораторије за термотехнику и енергетику, Института у Винчи, донета је 
одлука да се покрене међународни часопис на енглеском језику "THERMAL SCIENCE". 
Прва два броја објављена су 1995 и 1996 као четврти годишњи број (No. 4) часописа 
ТЕРМОТЕХНИКА, а 1997 године THERMAL SCIENCE се издвојио као самосталан часопис. 

Тако је 1997 почео свој живот часопис THERMAL SCIENCE, основан од Друштва термичара 
Југославије (касније Србије), а издавач је био Институт за нуклеарне науке ВИНЧА који је 
имао искусан научни и технички кадар и штампарију. Национални уређивачки Одбор 
формиран је од водећих истраживача Лабораторије за термотехнику и енергетику и 
професора Машинског факултета у Београду. 

Настао са скромним циљем да омогући упознавање светске научне јавности са 
резултатима домаћих истраживања, при формулисању политике часописа Национални 
уређивачки одбор поставио је много амбициозније циљеве а при дефинисању научне 
области часописа формулисао је дугорочну научну политику. Дугорочни и амбициозни 
циљеви виде се и у изабраном називу часописа, који је на предлог Главног уредника и уз 
подршку директора Лабораторије за термотехнику и енергетику Др. Љубомира 
Јовановића, назван THERMAL SCIENCE. Избор имена THERMAL SCIENCE резултат је жеље 
да се не ограничи област коју часопис „негује“ јер су термички процеси присутни и 
најчешће пресудни у скоро свим природним процесима, и технолошким уређајима и 
системима (првобитно је била идеја да се назив више повеже са енергетиком, којом се 
Лабораторија претежно бавила). Развој науке и нових технологија постављаће нове и до 
сада непознате научне проблеме које треба решавати истраживањем термичких 
процеса. У току већ 25 - годишњег постојања часописа THERMAL SCIENCE, ови ставови су 
више пута потврђени. 

Да би часопис постигао основни циљ – упознавање светске научне јавности са 
резултатима наше науке, и упознавање наших истраживача са савременим 
истраживањима и најновијим научним резултатима - часопис је морао имати три основне 
карактеристике: општу доступност свим заинтересованим читаоцима (OPEN ACCESS), 
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општу доступност свим ауторима због ниских трошкова „производње“ (оснивач и издавач 
су непрофитне организације), највиши међународни ниво рецензија (peer reviews), 
ангажовањем искључиво рецензената из других, високо развијених земаља јер је 
закључено је да наша мала научна заједница нема довољну „критичну масу“ за 
објективне и високо квалитетне рецензије. 

 

2. Научна и уређивачка политика 

Полазећи од става да је за развој нових технологија неопходно неговати основна и 
усмерена основна истраживања као темељ за развојна истраживања, дефинисани су 
приоритети уређивачке политике и предност је дата основним и усмереним основним 
истраживањима, теоријским и експерименталним у областима: (а) механика флуида (пре 
свега турбулентни токови), пренос топлоте и материје, сагоревање и хемијски процеси, 
(б) вишефазна и вишекомпонентна струјања, (в) високо температурни токови са 
хемијским реакцијама, (г) процеси у флуидизованим системима, и (д) развојна 
истраживања у областима које су приоритетне у Србији.  

Ускоро се показало да се светски приоритети не поклапају увек са приоритетима домаће 
привреде, и отворене су нове области - обновљиви извори енергије, енергетска 
ефикасност и одрживи развој, као и термички процеси у раније непознатим система – 
хлађење електронских уређаја, струјање и пренос топлоте у микро и нано каналима, 
струјање и пренос топлоте нанофлуида, производња микро и нано влакана, процеси у 
атмосфери повезани са климатским променама. Сада су области интереса часописа 
много шире него при његовом оснивању. 

Математичко, пре свега нумеричко, моделирање процеса у реалним условима имало је 
приоритет и у првом периоду је преовладало у понуђеним радовима, али проширење 
области од интереса за савремени развој, показало је да, често занемаривани, 
аналитички поступци решавања једначина које описују термичке процесе у 
постројењима и у природи нису изгубили ранији значај. 

Поред основног циља – размена информација, резултата истраживања и знања о 
конвенционалним и новим технологијама, требало је пружити прилику да се поновно 
успоставе везе међу истраживачима и научним установама, које су прекинуте поделом 
Југославије на шест независних држава. На основу ранијих научних веза Лабораторије за 
термотехнику и енергетику и учешћа у међународним пројектима, 2003 године је после 
скупа више земаља Југоисточне Европе у Солуну прихваћен наш предлог да се THERMAL 
SCIENCE прихвати као регионални часопис и формиран је Регионални Уређивачки Одбор 
са члановима из Бугарске, Македоније, Грчке, Румуније, Босне и Херцеговине и Србије, у 
који су касније позвани и чланови из Хрватске, Словеније, Црне Горе и Турске. 2008 
године, почело је редовно објављивање изабраних радова сада већ познате 
међународне конференције Sustainable Development of Energy, Water and Environmental 
Systems (SDEWES) која се од 2001 године, сваке друге године одржава у Дубровнику, а од 
2015 године одржава се сваке друге године и Регионална Конференција SDEWES, 
наизменично у земљама бивше Југославије. 

Од 2006 године објављују се и посебни бројеви (Suplements или Special issues) са 
одабраним радовима саопштеним на, сада обновљеним) симпозијумима Друштва 
термичара Србије – СИМТЕРМ 2011, СИМТЕРМ 2013, СИМТЕРМ 2015 и СИМТЕРМ 2017. У 
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овим бројевима објављено је укупно 97 радова). 2006 године објављено је у посебном 
броју 22 рада са резултатима истраживања на пројектима НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ Министарства науке. 

3. Истраживање и улога научних часописа и посебно малих часописа 

У другој половини 20-тог века, и нарочито почетком 21-ог века, постало је јасно и 
неоспорно, да технолошки и општи економски развој непосредно зависе од улагања у 
образовање, истраживање и развој. Пример великих држава, ако што су Немачка, Кина и 
Јапан (о Сједињеним Америчким Државама да и не говоримо) то очигледно показује. 
Међутим, много су изразитији примери малих држава Далеког Истока (Јужна Кореја, 
Сингапур, Тајланд и друге), али и нама, по многим параметрима, блиских Европских 
држава Данске, Финске, Шведске и Норвешке. Као куриозитет се може навести да је 
финансирање истраживања и развоја у Финској, додељено као задатак Министарству 
спољне трговине. Само ради општег увида треба погледати податке о уделу средстава за 
истраживање и развој (R&D) у Бруто Националном Дохотку (GDP) појединих земаља у 
2018-тој години: ОЕЦД 2,4%, Кина 2,186% (у 2000., 0,983%), Кореја 4,528%, Израел 4,961%, 
Финска 2,746%, Данска 3,033%, Словенија 1,950%, Холандија 2,164%, Јапан 3,264%, Србија 
0,4%.[1] 

За ово разматрање могу корисно да послуже подаци које, према студији Knowledge, 
Networks and Nations: Global scientific  collaboration in the 21st century [2], наводи Проф. Jinyue 
Jan, Главни и одговорни уредник часописа Applied Energy [3]. У 2011 години база података 
SCOPUS навела је следеће податке: објављено је преко 18,000 часописа, понуђено је 
преко 3 милиона радова, ангажовано преко 300.000 рецензената, број читалаца прелази 
30 милиона, објављено је преко 1.5 милиона радова, читаоци су преузели преко 3 
милијарде радова, а цитирано је преко 30 милиона радова. Наведени подаци намећу бар 
два закључка: (1) резултати истраживања објављени у научним часописима су веома 
интересантни и сигурно неопходни и корисни за читаоце – од активних научника до 
стручњака у индустрији, пољопривреди и другим људским делатностима битним за 
живот обичног човека и за развој образовања, науке и технологија, и економије у целини, 
свих држава у свету, (2) издавање часописа је такође и велико тржиште научним 
информацијама које омогућава велике профите светски реномираним издавачким 
кућама (што такође може имати као последицу опадање квалитета радова и часописа). 

Велики интерес за објављивање научних резултата омогућио је и оснивање многих малих 
часописа, чији су оснивачи заинтересовани само за профит, али не и за квалитет радова 
које објављују, најчешће без икаквих критеријума и рецензије. 

У таквом окружењу поставља се и питање: има ли ту места, и где је место новим, малим 
квалитетним научним часописима, и коју улогу они могу, и треба, да имају у светској 
научној заједници. 

Објављивање радова је карика у истраживачком ланцу, веома важна, и неизбежна. То 
није жеља појединаца за афирмацијом или сакупљање поена за напредовање у струци, 
већ важан део истраживачког ланца - на почетку због утврђивања проблема које треба 
истраживати, а у току истраживања због провере и критике добијених резултата. 
Објективна и оштра рецензија најважнији је део процеса објављивања радова и 
најкориснија за ауторе. 
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Улогу часописа, рецензије, критике и значај објављивања резултата ради могућности 
њихове провере, веома лепо је описала Проф. Jinyue Jan у свом излагању [3]: „писање и 
објављивање научних радова није важно ради личне промоције, већ ради ширења и 
размене информација и остваривање међусобних веза истраживача са циљем 
остваривања сарадње.“ 

Са циљем да резултате својих истраживања што пре и што боље прикажу светској научној 
заједници, у мањим земљама ван Енглеског говорног подручја, већ одавно се докторске 
и магистарске тезе пишу и објављују на Енглеском језику (Холандија, Данска, Норвешка, 
Шведска, Финска и многе друге). На жалост у Србији такви предлози не могу да буду 
прихваћени због погрешног схватања о националном поносу и очувању Српског језика. 

Суочени са сталним изазовом да се истраживања ускладе са приоритетним светским 
правцима и приоритетима у науци и модерним технологијама, али и да се домаћа наука 
оспособи да решава текуће проблеме домаће индустрије и привреде, у Институту у 
Винчи, и посебно у Лабораторији за термотехнику и енергетику, истраживања су 
организована у ланцу: основна истраживања, усмерена основна истраживања, развојна 
истраживања, експериментална истраживања на лабораторијским и пилот 
постројењима, завршно са тестирањем демонстрационих постројења реалних димензија 
у реалним радним условима. Свако истраживање почињало је прегледом литературе 
(утврђивање „up-to date“ научних знања), али је током истраживања било потребно и 
упознати светску научну заједницу са добијеним резултатима и добити повратну, преко 
потребну критику. 

Предност малих часописа у односу на велике светске реномиране часописе, је могућност 
да се аутори и рецензенти, па и уредници часописа, осећају као део процеса сазнавања 
научне истине. Колегијални, лични однос (без кршења анонимности рецензената), могућ 
је само у малим часописима. Велики часописи, познатих издавачких кућа, којима је 
претежни циљ остваривање профита дистрибуцијом научних информација, сувише су 
индустријализовани и деперсонализовани, и веза аутора и рецензената је прекинута. 

Уредници, аутори и рецензенти малих часописа, осећају да учествују у заједничком 
подухвату трагања за научном истином. 

Ако се погледа укупна „производња“ великих светских часописа, и поред анонимне и 
објективне рецензије, приступ аутора из земаља у развоју је видно отежан, што се 
једноставно види из статистичке анализе регионалног распореда аутора радова. И без 
узимања у обзир могућности приступа часописима истраживача из великих земаља и 
великих научних центара, аутори земаља у развоју имају бар две значајне препреке да се 
„пробију“ у великим часописима Енглеског говорног подручја: национални приоритети у 
земљама у развоју често нису увек идентичне областима које су тренутно у свету модерне 
и приоритетне, технички услови обављања експерименталних истраживања и 
нумеричког моделирања нису на светском нивоу и вештина представљања резултата на 
енглеском језику је често недовољна за прихватање у  великим часописима. Због тога, 
толико важна критика резултата од стране врхунских рецензената није доступна многим 
истраживачима у земљама у развоју. Истраживачи у многим земљама ускраћени су за 
озбиљну оцену својих резултата, без које нема значајног утицаја на образовање научног 
кадра и повећање квалитета истраживачког рада који би допринео технолошком и 
економском развоју земаља у развоју. 
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На крају, мали часописи су по правилу OPEN ACCESS, и омогућавају свим истраживачима 
у свету да бесплатно добију последње научне информације, а ауторима да објаве своје 
радове само уз надокнаду трошкова „производње“ часописа. Издавачи малих часописа 
су по правилу непрофитне научне организације или научне институције, чији циљ је 
остваривање што лакшег протока научних информација и омогућавање научне сарадње 
истраживача из многих земаља. 

4. Развој и проблеми у развоју часописа THERMAL SCIENCE 

На основу искустава из дугогодишње међународне сарадње, и примера добро 
организованих земаља и њиховог стратешког опредељења о важности науке за напредак 
индустрије и економије, у Институту у Винчи, и у Лабораторији за термотехнику и 
енергетику, дуго се расправљало о најбољем начину како приказати остварене научне 
резултате. Још 1974 године покренут је часопис ТЕРМОТЕХНИКА на српском језику, који 
је уређиван и штампан у институтској штампарији, као гласило Друштва термичара 
Југославије, а издавач је био Институт за нуклеарне науке ВИНЧА. Часопис је био намењен 
инжењерима у индустрији, електропривреди, и објављивао је радове са Симпозијума 
Друштва термичара Југославије. 

Познајући стање у многим земљама, и на основу радова добијених у првих неколико 
година било је јасно да ће часопис THERMAL SCIENCE као млад још неафирмисан часопис, 
поред истраживача из земаља бивше Југославије и суседних земаља Југоисточне Европе 
и Источне Европе бити оријентисан највише на ауторе и читаоце из малих земаља, 
земаља у развоју Азије и Африке, али и Кине, Русије и Индије, које се последњих деценија 
брзо развијају и улажу велика средства у истраживање и развој. Према предвиђањима 
датим у Студији [1], у свету број публикованих научних радова из Кине, достићи ће, па и 
престићи до 2020 године, број публикација аутора из САД, а број публикованих радова 
Јапана, Бразила и Индије ће стално да расте. Статистички подаци о броју научних радова 
из разних земаља објављених у THERMAL SCIENCE, потврђују ова предвиђања. Радови из 
земаља у развоју последњих година чине преко 50% укупно објављених радова. 

Избор области истраживања тежак је, и увек присутан проблем, почевши од личне одлуке 
научног радника и научне институције у којој ради, до државне стратегије основних и 
усмерених основних истраживања и стратегије развоја и увођења нових технологија. У 
току свог радног века, научници непрекидно преиспитују своје одлуке којом ће се ужом 
(или широм) научном области бавити. Када државна стратегија научног развоја и 
привредних и технолошких приоритета постоји, и довољно је јасна и конкретна, одлуке 
на личном нивоу су олакшане. Добра стратегија научног и технолошког развоја почива на 
сталном праћењу светских праваца и достигнућа научног и технолошког развоја и 
приоритета, и поузданим статистичким подацима о енергетским потенцијалима, 
резервама сировина и рудном богатству и подацима о квалитету научног и стручног 
кадра, и могућностима научних установа и универзитета. 

Да би олакшали научним радницима, нашим читаоцима, избор приоритета, доношење 
стратешких одлука о њиховом даљем раду, али и процену оправданости друштвених и 
државних приоритета у стратегијама научног и технолошког развоја, и понудили подлоге 
доносиоцима стратешких одлука, после неколико година од оснивања часописа 
THERMAL SCIENCE, као области од интереса укључени су радови који разматрају: (а) 
енергетске потенцијале, посебно обновљивих извора енергије; (б) енергетску ефикасност 
као посебан вид енергетског потенцијала, (в) студије оправданости примене обновљивих 
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извора енергије и (г) студије повећања ефикасности производње и потрошње енергије. 
Већ 2006 године у часопису је објављена Национална стратегија енергетске ефикасности, 
Volume 10, Issue 4, 2006, ENERGY EFFICIENCY IN SERBIA, National energy efficiency program 
– strategy and priorities for the future by Simeon OKA, Aleksandar SEDMAK, and Maja 
DJUROVIĆ-PETROVIĆ. 

Часопис  THERMAL SCIENCE постоји и развија се већ 25 година. У том дугом периоду 
догодиле су се многе револуционарне промене у науци, развијене су многе нове 
технологије, и промењени научни приоритети. Али драстично се променила и техника 
„производње“ часописа. Све ове промене утицале су на научну оријентацију и развој 
часописа. Дигиталне технологије утицале су, како на научни профил часописа, тако и на 
начин комуникације са ауторима и рецензентима, методе „рекламирања“ и дистрибуције 
часописа, припрему текстова и штампање тиража. 

Проблеми са којима се срећу уредништва часописа, посебно, малих, независних 
издавача, могу се поделити у три групе: финансијски проблеми, технички проблеми и 
најважнији, научни проблеми. Правилна научна политика часописа утиче на квалитет 
радова и углед часописа, али и на препознатљивост и видљивост часописа у мноштву 
часописа који постоје у свету и у све бројнијој научној заједници. 

Специфичност штампања часописа је таква, да када једном почне, „производња“ не сме 
да се заустави, а рокови морају стриктно да се поштују. Техничка обрада мора бити 
прецизна, по стилу и стандарду, и истоветна за свако издање, али и естетски привлачна 
и уочљива. 

THERMAL SCIENCE је имао срећу јер је Институт у Винчи имао штампарију и издавачко 
одељење са искусним мајсторима свог заната и руководиоца одељења, а и г. Владу 
Живковића, који је био посвећен својој професији и прихватио да буде технички уредник. 
Од првог броја, THERMAL SCIENCE је штампан по свим правилима штампарског заната, 
прецизан, уредан, без грешака и по утврђеним роковима, а истовремено естетски 
коректан. 

Финансијска подршка Министарства науке и технолошког развоја, уз увек присутну 
финансијску подршку Института за нуклеарне науке „Винча“ и Друштва термичара Србије, 
и посебно Лабораторије за термотехнику и енергетику (која је увек била спремна да 
помогне финансијски и кадровски), били су довољни првих неколико година када је 
часопис објављивао само 2 броја годишње са највише 20 радова укупно. Чланови 
Националног уређивачког одбора нису добијали надокнаду за свој рад, радили су код 
куће. Финансијски проблеми почели су када је 2012-те године број пријављених радова 
(око 600) превазишао наше техничке, физичке и финансијске могућности. 

Национални уређивачки одбор формиран од сарадника Лабораторије за термотехнику и 
енергетику и Машинског факултета у Београду, прво је формулисао научну и издавачку 
политику и формирао Међународни научни одбор (International Advisory Board)са 
задатком да помогне у формирању научног профила и политике часописа и да води 
рачуна квалитету објављених радова, тј. да контролише процес рецензије радова. Одмах 
је одлучено да часопис буде OPEN ACCESS, и на тај начин доступан сваком истраживачу у 
свету без наплате за читање и копирање објављених радова. 

Ослањајући се на дотадашњу веома интензивну научну сарадњу сарадника Лабораторије 
са Универзитетима и институтима многих земаља (Универзитети у Aachen-u, Erlangenu, 
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Londonu, Birminghamu, Geteborgu, Токију, Русији, Белорусији, Естонији и Летонији, 
Финској, Данској, Аустрији и Институти у Новосибирску и Минску, Москви, Талину, 
Холандији, и други) формиран је International Advisory Board од истакнутих истраживача, 
професора и академика, који су замољени да пошаљу своје радове или радове својих 
сарадника у нови часопис THERMAL SCIENCE. Први Међународни научни одбора имао је 
26 чланова – 2 из Шведске, 1 из Данске, 5 из Русије, 2 из Белорусије, 2 из Естоније, 4 из 
Немачке, 1 из Енглеске, 1 из Канаде, 1 из Холандије, 1 из Македоније, 4 из USA, 1 из Јапана 
и 1 из Италије.  

Младе сараднике Лабораторије који су завршили докторске и магистарске радове 
обавезали смо да на основу својих резултата припреме радове за THERMAL SCIENCE. 
Првих неколико година објављивани су овако прикупљени радови. Као што се види са Сл. 
1, од 1997 до 2004 године објављивано је само 2 броја годишње, са укупно 15-20 радова 
годишње. Овај период се може назвати Прва етапа развоја часописа, у којој смо се 
упознавали са проблемима издавања часописа, спровођења процеса рецензирања, 
односа и комуникације са ауторима и рецензентима, и пре свега са проблемима опстанка 
и препознатљивости у мноштву часописа који се објављују у свету. 

Симеон Ока, Thermal Science             
Главни уредник Емеритус  

Вукман Бакић, Thermal 
Science Главни уредник 

Марина Јовановић, 
Thermal Science Уредница 

 
Сл.1. Број редовних бројева и суплемената годишње 

И поред напора да се о оснивању часописа обавести што већи број Универзитета и 
научних института у свету, „видљивост“ часописа била је првих година мала. Послато је 
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преко 500 писама (90-тих година још није било Интернета и електронске поште, и 
комуникација са ауторима и  институцијама била је могућа само поштом и Телефакс-ом), 
научним институцијама и појединцима у Европи, Азији, Африци и Америци, али је одзив 
аутора био мали. У периоду од 2001 до 2005, објављени су радови из само 5 земаља 
(Сл.2) – Србија 58%, Хрватска 13%, Русија 13%, Италија 6% и Индија 10%. 
  

 
Сл.2. Учешће радова из појединих земаља у периоду 2001 - 2005 

Значајан преокрет у „видљивости“ и „популарности“ часописа THERMAL SCIENCE 
остварен је као резултат следеће три активности које је предузео Национални уређивачки 
одбор: 1) Thermal Science је 2003 године добио карактер регионалног часописа, и основан 
је Регионални уређивачки одбор, 2) крајем 2004 године формиран је Website часописа 
(http://thermalscience.vinca.rs) који је преко Интернет мреже омогућио да се цела светска 
научна заједница обавести о новом часопису, 2006 часопис је укључен у светску 
информациону базу података ДОАЈ, и 3) објављен је први Специјални број [4], чији је 
уредник био Проф. Jordan Hristov из Бугарске, који је позвао низ светски познатих 
научника да објаве радове посвећене Constructal Theory (Теорији конструисања) коју је 
формулисао Проф. Adrian Bejan. 

Као резултат ових акција Националног уређивачког одбора у следећих 5 година (2006 - 
2010), број редовних бројева порастао је од 2 на 4 годишње (Сл. 1), а број радова 
објављених годишње порастао је од 25 на 100. У периоду од 2006 до 2010 број земаља 
из којих су стигли радови повећао се од 5 на 16 (Сл.3). Значајно је запазити да радови 
почињу да стижу из Европе, Азије и Африке (посебно Кине, Индије, Ирана и Русије). Овај 
период развоја часописа може се назвати Друга етапа. 

Трећа етапа развоја часописа почиње 2009 године када је THERMAL SCIENCE (после два 
покушаја), добио од Thompsom Scientific (сада Clarivate analitics) свој први Impact factor и 
укључен у светску базу података научних часописа – Web of Science. Иако је први Impact 
factor (однос цитираних радова у току 2 године, према броју објављених радова) био 
скроман - 0.407 (Табела 1), драстично је утицао на углед часописа и број пријављених 
радова. Иако оспораван, са разлогом, али и можда сувише оштро, Impact factor је 
прихваћен као показатељ квалитета објављених радова, односно квалитета часописа. 
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Почевши од 2009 године, када је THERMAL SCIENCE добио први Impact factor и уврштен 
на  Web of Science, нагло расте интерес аутора за објављивање радова у часопису. 

 
Сл.3. Учешће радова из појединих земаља у периоду 2006 - 2010 

Табела 1.Број објављених радова и Impact factor часописа THERMAL SCIENCE 
 Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

N
um

be
r o

f 
pu

bl
is

he
d 

Regular Issues 4 4 4 5 5 5 6 6 6 (8) 6 (8) 6 (10) 6 (11) 6 (12) 
Papers 82 100 122 165 171 185 239 224 287 281 389 408 445 

Supplements - 1 2 2 - 2 2 5 3 5 6 1 2 
Papers - 25 23 51 - 56 68 159 91 153 219 41 56 

Total papers 82 125 145 216 171 241 307 383 378 434 608 449 501 
 Impact Factor 0,407 0,706 0,779 0,838 0,962 1,222 0,939 1,093 1,431 1,541 1,574 1,625 1,971 

 
Од 2009 године почиње нагли пораст броја пријављених радова и радова прихваћених за 
објављивање и број објављених радова годишње. Од 2012 године, када је дошло и до 
финансијских проблема, број објављених редовних бројева годишње расте на 5 (Сл. 1) а 
затим и на 6, да би u 2021 и 2022 достигао 12 бројева. Такође укупан број објављених 
радова у редовним бројевима је у сталном порасту – 2012 већ 165, да би 2019 био 389 (са 
објављеним суплементима, укупан број објављених радова у 2019 години је 608). Средњи 
број радова у једном броју часописа, порастао је од 6 у 1997 години на 38 у 2019. години, 
35 у 2020 и 2021 години. 

Од 2009 године, број пријављених радова константно расте, тако да је 2012 пријављено 
око 600 радова, што је поред финансијских тешкоћа довело и до организационих и 
техничких проблема. Такође, многе научне институције и Универзитети показали су 
интерес да објаве специјалне бројеве часописа са радовима посвећених разним, ужим 
научним областима. Повећан интерес многих аутора и институција да објављују резултате 
својих истраживања у нашем часопису, поред решавања финансијских проблема, 
захтевао је и промену уређивачке политике и организације рада. Промене које су 
уведене 6-тог марта 2013 године могле би да се назову Четврта етапа развоја часописа - 
донета је одлука са се уведе тзв. Participation fee од 150 Eura по раду, коју треба да плате 
аутори чији рад буде позитивно оцењен од стране рецензената и прихваћен за 
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објављивање у часопису. Аутори радова који нису прошли рецензију нису плаћали ништа. 
Резултат ове одлуке видео се већ исте, 2013 године. Број пријављених радова смањен је 
од 590 на 371, а на рецензије је послато само 311 радова, уместо 486 у 2012. години. 
Поред додатног прихода, који је омогућио даље излажење часописа, растерећене су 
техничке службе и олакшано обављање процеса рецензије: 
 Проширен је састав Националног уређивачког одбора, избором већег броја, 

углавном млађих чланова, 
 Уведен је назив „Subject editor“, за оне чланове Уређивачког одбора који су 

експерти за уже научне области и који су добили обавезу да воде процес 
рецензирања за радове које им додели Главни и одговорни уредник (до тада је 
процес рецензије радова искључиво била обавеза Главног и одговорног уредника), 

 Одлучено је да се поред редовних бројева објављују и суплементи (односно 
специјални бројеви) на захтев појединих научних институција или Универзитета, са 
радовима које одаберу Гостујући (Guest) Едитори. За ове бројеве потписивани су 
посебни уговори са заинтересованим институцијама и тако обезбеђена додатна 
средства за издавање часописа. 

Резултати ових промена омогућили су даљи брз развој часописа, који се може пратити на 
Сл. 1 и у Табели 1. Број редовних бројева је од 4 у 2012. повећан на 6 бројева годишње у 
2017, али је због увођења издања А и Б, број редовних бројева у 2021. достигао 12 издања 
(Сл. 1). Број објављених суплемената од 2 у 2012. повећан је на 6 у 2019. години да би се 
увођењем већег броја редовних бројева усталило на 2 специјална броја у 2021 и 2022 
години. 

Осим физичког повећања „продукције“, који је очигледан показатељ пораста интереса 
светске научне заједнице за објављивање радова у часопису THERMAL SCIENCE, и 
посредан показатељ пораста квалитета радова и научног квалитет часописа, је пораст 
цитирања радова који су објављени, што се види у Табели 1, која показује пораст Impact 
factor-a од 0,838 у 2012. на 1,971 у 2021. години. 

Очекивања уредништва и основни циљеви научне и издавачке политике часописа, који 
су постављени још приликом оснивања часописа, су остварени у току ове Четврте етапе 
развоја часописа: 

 Значајан пораст броја радова аутора из Србије, 
 Значајно повећање угледа часописа у региону Југоисточне, и источне Европе. Опште 

је прихваћено, и често исказано на многим местима и у многим приликама, 
мишљење да је THERMAL SCIENCE најугледнији часопис који се издаје у нашем 
региону у областима којима је посвећен – енергетика, термодинамика и 
термотехника, пренос топлоте и материје, обновљиви извори енергије и енергетска 
ефикасност, тј. једном речју у области термичких процеса у свим областима 
инжењерства.  

 Значајно је порастао број радова аутора из Русије, Пољске, Мађарске и Турске. 
 Угледа часописа THERMAL SCIENCE је значајно порастао у светским размерама. У 

овом периоду број земаља из којих нам аутори шаљу радове за објављивање је 
повећан а повећан је и интерес аутора из неких развијених западних земаља 
(Италија, Француска). 

 Изражено је велико интересовање аутора из Азијских земаља (Кине, Индије, Ирана) 
и земаља Северне Африке (Египта, Туниса, Марока и Алжира), чиме је потврђена 
предвиђена оријентација часописа према земљама у развоју, која је била 
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постављена као један од важнијих циљева при оснивању часописа THERMAL 
SCIENCE. Очигледно је да земље крајњег истока Азије и Југоисточне Азије, 
последњих деценија улажу натпросечно висока средства у науку и образовање, што 
се види и по њиховом технолошком и економском развоју, али и по броју радова у 
научним часописима, па и у THERMAL SCIENCE. 

 И на крају, можда и најважније, у последњим годинама развој THERMAL SCIENCE и 
пораст његовог научног квалитета и утицај, огледа се у новим научним областима у 
којима број радова стално расте, а које су отворене у суплементима и специјалним 
бројевима: 
 Нанофлуиди, процеси у њима и њихово коришћење у новим технологијама, 
 Процеси при формирању и производњи нановлакана, 
 Физички модели термичких процеса и процеса струјања коришћењем 

фракталне математике, 
 Фрактална математика и примена фракталних метода при решавању 

једначина које описују процесе при струјању флуида, и термичким процесима, 
 Просеци у атмосфери и узроци климатских промена. 

Да би могли пратити промене видљивости и интереса аутора за објављивање радова у 
часопису THERMAL SCIENCE, 70 земаља из којих су штампани радови подељене су у 14 
светских регија и 5 земаља које су за нас од посебног интереса:  

Државе настале после распада бивше Југославије- Former Yu Rep (Хрватска, 
Словенија, Црна Гора, Северна Македонија, Босна и Херцеговина),  
Земље Југоисточне Европе – South East Eu (Грчка, Бугарска, Румунија), 
бивше републике Совјетског Савеза – Former Sov Rep (Литванија, Украјина, 
Казахстан), 
земље Источне Европе – Eastern Eur Countries (Мађарска, Пољска, Чешка, Словачка), 
земље Западне Европе – Western Eu Coun (Италија, Француска, Шпанија, Португалија, 
Аустрија, Немачка, Низоземска, Белгија),  
земље Северне Европе – North Eu Coun -  (Шведска, Финска, Велика Британија, Ирска, 
Данска), 
Средња Азија - Midd. Asia (Индија, Бангладеш, Пакистан), 
Далеки Исток- Far East Asia (Јапан, Малезија, Кореја, Сингапур, Тајланд, Брунеи),  
Јужна Америка – South Am (Бразил, Аргентина, Мексико, Колумбија),  
Северна Африка – North Af (Алжир, Тунис и Мароко),  
Средњи исток - Middle East (Оман, УАЕ, Египат, Израел, Саудијска Арабија, Јордан, 
Кувајт, Abu Dhabi),  
Африка и Јужна Африка - Af and Sout Af (Мадагаскар, Нигерија, Етиопија, Кенија, 
Камерун, Судан, Јужно Афричка Република), 
 Северна Америка– North Am (САД и Канада), 
 Аустралија (и Нови Зеланд) и 
 појединачно земље -  Србија, Русија, Турска, Кина (и Тајван и Hong Kong), Иран (и 
Ирак). 
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На Сл. 4, приказан је удео поменутих регија и земаља у петогодишњем периоду од 2011 
до 2015. Поред значајног повећања броја земаља из којих су аутори чији су радови 
објављени у редовним бројевима у поређењу са петогодишњим периодима 2001 - 2005 
(Сл. 2) и 2006 – 2010 (Сл. 3), могу се уочити следеће значајне промене: 

 Удео објављених радова из Кине достигао је веома високих 36%, који се одржао и 
у наредном периоду четворогодишњем периоду (Сл. 5), 

 Заједно са Земљама Средње Азије (Индија и Пакистан), достижу скоро 50% свих 
објављених радова, 

 Радови из Србије, чине сада 16%, 
 Земље Африке и Иран нешто су повећале учешће на око 15%. 

 
Сл. 4. Удео радова у редовним бројевима из већих држава и региона од 2011 - 2015 

При поређењу удела радова из појединих земаља у разним петогодишњим периодима 
треба имати у виду да је број објављених радова нагло растао после 2005 године, а 
поготово после 2011 године. У периоду од 2005 до 2010 године објављено је у редовним 
бројевима укупно 318 радова, а у периоду 2011-2015 објављено је 860, а у периоду 2016-
2019 за само 4 године 1181, док је у последње 3 године 2020-2022 објављено 1486 рада. 

Када се анализира удео појединих региона и земаља у четворогодишњем периоду од 
2016 до 2019 (Сл.5), треба имати у виду и чињеницу да је укупан број објављених радова 
у овом периоду достигао 1181, што је за око 30% више него у претходних 5 година. У овом 
периоду Србија и Иран су смањиле свој удео, јер су аутори из Турске нагло повећали 
интерес за објављивање својих научних резултата у THERMAL SCIENCE, али повећао се 
интерес и земаља Источне Европе, Русије, земаља бивше Југославије и република 
Совјетског савеза, мада се њихов удео креће између 1 и 5%, а појављују се аутори из 
Западне Европе са 3%. Ако се има у виду да је у овом периоду објављено за 4 године 1181 
рада, види се да ове земље ипак објављују у THERMAL SCIENCE значајан број радова, иако 
је њихов процентуални удео мали (Сл. 6). 
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Сл.5. Удео радова у редовним бројевима из већих држава и региона од 2016 - 2019 

 
Сл. 6. Број објављених радова светских региона и већих земаља у периоду 2016 - 2019 

Тако су аутори из Русије објавили 46 рада, из земаља бивше Југославије 30, Југоисточна 
Европа 20, Западна Европа 35.  
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У периоду од 2010 – 2015 објављена су по 2 суплемента годишње, али у претходне 4 
године, у 2016, 2017, 2018 и 2019 – број суплемената повећао се на 5, 3, 5 и 6, и тако је и 
укупан број објављених радова значајно повећан (у редовним бројевима и суплементима 
укупно). У овом четворогодишњем периоду објављено је укупно 1836 радова, од тога 655 
радова је објављено у суплементима. 

Удео радова из појединих региона и већих земаља, у укупном броју радова у периоду 
2016 -2019 (укупно у редовним бројевима и суплементима) није се битно променио. Удео 
радова из Кине је нешто смањен (са 36% на 33%), као и удео радова из Ирана (са 6% на 
4%), а удео радова из Србије повећан са 12% на 16%.  

Може се извести закључак, да је почетна претпоставка при оснивању часописа потврђена 
– часопис стекао међународни углед објављујући резултате истраживања аутора из 
земаља у развоју, Србије, Југоисточне Европе и земаља у региону бивше Југославије. 
Часопис је постао познат по свом квалитету у целом свету. Аутори из великог броја 
земаља (осим из западне Европе и Северне Америке), потврђују својим радовима и 
бројем цитираних радова, да је THERMAL SCIENCE достигао висок међународни ниво, 
упоредив са часописима познатих светских издавачких кућа. 

5. Закључак 

Наведени подаци о развоју и тренутном стању часописа THERMAL SCIENCE, као и 
мишљења многих реномираних научника и научих институција и интерес истраживача из 
70 земаља Света да У ОВОМ ЧАСОПИСУ објаве резултате својих истраживања, јасно 
говоре да је часопис достигао стабилан, респектабилни научни ниво, међу многобројним 
часописима који се штампају у Свету, упркос сталном повећању броја часописа. 

Овај закључак се може потврдити и са неколико сажимајућих констатација и чињеница: 
(а) име часописа THERMAL SCIENCE је препознатљиво и познато у великом броју земаља; 
(б) у региону Југоисточне Европе THERMAL SCIENCE је, по мишљењу многих аутора и 
научних институција, најбољи часопис из своје области (недавно је Министарство науке 
Пољске, поред многих других, уврстило THERMAL SCIENCE у листу часописа који се 
признају за избор у научна звања); (в) Impact factor часописа стално расте и достигао је 
2021 године вредност 1,971; (г) према вредности Impact factor-a THERMAL SCIENCE се 
налази у горњих 50% часописа из своје области; (д) најпознатије светске базе података 
објављују податке о радовима објављеним у THERMAL SCIENCE; (ђ) организатори многих 
Конференција и Симпозијума показују интерес да изабране радове објаве у нашем 
часопису (да истакнем посебно да International Center for Sustainable Development of 
Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), на својим светским Конференцијама у 
Дубровнику и на регионалним Конференцијама наводи THERMAL SCIENCE као „journal 
partner“. Thermal Science објављује изабране радове са ове, светски познате 
конференције у Дубровнику, сваке друге године од 2005); (е) многе светске издавачке 
куће (нпр. Springer) нуде сарадњу или откуп часописа THERMAL SCIENCE); (ж) велики је 
интерес Универзитета и научних институција да припреме и објаве Специјалне бројеве 
часописа THERMAL SCIENCE са изабраним радовима из савремених научних области; (з) 
многи реномирани истраживачи из разних земаља имају жељу да постану чланови 
International Advisory Board-а, тако да сада овај одбор има преко 70 чланова. 

THERMAL SCIENCE је такође потврдио свој квалитет строгом и објективном рецензијом, 
како радова страних аутора тако и радова из Србије, без утицаја колегијалних веза или 
домаћих научних институција. Имајући у виду да је критична маса истраживача у ужим, 
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посебно модерним, научним областима (не само у Србији, већ и у свим земљама 
Југоисточне Европе у целини), мала и недовољна за објективну оцену научних радова, 
Национални Уређивачки Одбор инсистира да се за оцену домаћих радова бирају 
рецензенти из развијених земаља. Од укупно пријављених радова преко 30% се одбија 
одмах оценом Главног и одговорног уредника пре упућивања радова рецензентима, а 
после обављања рецензија број прихваћених радова је мањи од 50%, што је слично као 
и у великим познатим часописима.  

Сматрајући да је објављивање радова важна карика у ланцу истраживања, својом строгом 
и објективном издавачком политиком Уредништво часописа THERMAL SCIENCE сматра да 
је дало важан допринос образовању младих истраживача и подизању нивоа научних 
истраживања у Србији. Критички однос према сопственим резултатима важна је особина 
истраживача, а постиже се поред осталог и озбиљним односом истраживача и 
рецензената и могућност да се оствари дискусија између аутора и рецензената.  

THERMAL SCIENCE је остварио све циљеве које је поставио Национални уређивачки 
одбор приликом оснивања часописа: 

 Постигао је висок, светски, научни ниво, 
 Знатно доприноси образовању домаћих младих истраживача, и омогућио је 

информисање светске научне заједнице са резултатима истраживања 
остварених у Србији, земљама Југоисточне Европе, и многих земаља у развоју 
– од Далеког истока до Европе, 

 Упознаје истраживаче у Србији, у земљама југоисточне Европе и многим 
неразвијеним земљама са последњим научним достигнућима у свету, 

 Омогућио је упознавање и успостављање веза истраживача из многих земаља, 
 Даје значајан допринос подизању нивоа истраживања у Србији и земљама 

Југоисточне Европе. 

Часопис THERMAL SCIENCE је постао значајна карика у истраживачком ланцу научних, 
технолошких и инжењерских области у Србији. 
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Веб Сајт Друштва термичара Србије 

Друштво термичара Србије (ДТС) је у мају 2009. године поставило свој сајт са намером да 
се све активности Друштва ставе на увид научној и стручној јавности и да се преко сајта 
успостави комуникација са његовим посетиоцима у циљу широког информисања уз 
уважавање њихових предлога и сугестија за допуне информација и садржаја сајта. У 
међувремену је сајт стално развијан и постао поуздани ефикасан извор информација. 

Постојећи садржаји и линкови посебно омогућују праћење догађаја и скупова које ДТС 
организује, вести о скуповима које организују друге стручне организације, као и да се 
прате научни и стручни радови објављени у часописима Друштва ''Thermal Science'' и 
''Термотехника'' које ЕДС издај заједно са Институтом за нуклеарне науке ''Винча''. Од 
посебног интереса је обавештавање посетилаца сајта о редовним научно-стручним 
скуповима које организује ДТС (''Електране'', ''Индустријска енергетика'' и ''Симтерм''), 
самостално или у сарадњи са другим научно истраживачким и другим организацијама 
(Институт за нуклеарне науке ''Винча'', Машински факултет Универзитета у Београду, 
Машински факултет Универзитета у Нишу и др.), као и на Трибинама ДТС-а. У својим 
активностима ДТС посебно истиче да се скупови, као и издавање часописа обавља, под 
покровитељством и уз помоћ, како Министарства за науку и технолошки развој, 
Министарства рударства и енергетике и Министарства заштите животне средине, тако и 
значајних домаћих и иностраних привредних субјеката, који, у складу са својим 
интересом и друштвеном одговорношћу, дају подршку научним и стручним областима 
које се разматрају у оквиру активности Друштва.  

ДТС планира да питања од општег значаја за даљи развој науке о топлоти и њене 
примене, укључујући актуелне теме из области термоенергетике, термотехнике, 
енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, смањења загађења, као и 
смањења емисије гасова са  ефектом  стаклене  баште  и  одрживог  развоја  уопште, стави  

  
Пратите линк испод ка вестима из области науке о топлоти и активностима Друштва 
термичара Србије: 

https://www.drustvo-termicara.com/vesti/ 

 
Милан Радовановић 

на јавну расправу и омогући сваком 
добронамерном да изложи свој став, мишљење 
и аргументе. Како је том приликом изјавио 
председник Друштва термичара Србије од 2003. 
године, професор Милан Радовановић, веб сајт 
ће оправдати своје постојање само ако свако од 
чланова и нечланова ДТС да свој допринос да 
благовремено обавести све његове 
потенцијалне посетиоце, тако да сајт буде жив и 
актуелан за добробит струке термичара Србије. 
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СЕКЦИЈЕ ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ 

Термофизика 

Сагласно тадашњем интересу за унапређење метролошке инфраструктуре у термици у 
земљи, у оквиру својих међународних активности Југословенско друштво термичара је 
1972. године поднело кандидатуру за организовање једне из серије Европских 
конференција о термофизичким особинама материјала (ЕТPC), па је четири године 
касније добијен термин за организацију ЕТPC у 1978. години. Уз међународно 
покровитељство УНЕСKО-а и Савезног завода за мере и драгоцене метале СФРЈ и подршку 
Савета СИЗ за научне делатности СФРЈ, Југословенске комисије за УНЕСKО и Института у 
Винчи, Југословенско друштво термичара је јула 1978. у Дубровнику организовало 6. 
Европску конференцију о термофизичким особинама материјала (ЕТPC). Председник 
Организационог одбора и непосредни организатор ове конференције био је Коста 
Маглић, који је у периоду 1976-1978. био и председник Међународног организационог 
комитета те серије међународних скупова.  

 
Конференцијска свечана вечера: Ms E. De Connick, K. Maglić, H. E. Schmidt 

На Конференцији која је трајала 5 дана у оквиру 11 сесија саопштено је 58 радова уз 18 
позваних предавања светских експерата из термофизике и метрологије температуре, уз 
присуство до тада највећег броја учесника из 22 земље. Међународно рецензовани и 
прихваћени радови са овог скупа публиковани су у неколико узастопних бројева часописа 
"High Теmperatures – High Pressures" (Рион, Лондон), а текстови позваних предавања из 
метрологије температуре су преведени и објављени у посебном броју "Термотехнике". У 
оквиру и у време одвијања ове (6. Европске конференције о термофизичким особинама 
материјала (ЕТPC) био је омогућен паралелан рад Комисије за високотемпературне 
материјале Међународне уније за чисту и примењену хемију (IUPAC) и учешће неких 
њених чланова у својству позваних предавача Конференције. 
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На тој 6. Европској конференцији о термофизичким особинама материјала (ЕТPC) је 
Међународни организациони комитет ЕТPC донео одлуку да започне организован рад на 
прикупљању и систематизацији сазнања у области експерименталне термофизике 
насталих између четрдесетих и осамдесетих година, па је формирана трочлана комисија 
у саставу А. Cezairlijan (Национални биро за стандарде САД у Гејтерсбургу) и В. Э. 
Пелецкий (Институт високих температура АН СССР у Москви) и К. Маглић (Институт за 
нуклеарне науке у Винчи).  

  Коста Маглић 

Уз финансијску подршку Заједничког фонда за научну и технолошку сарадњу СФРЈ и САД, 
1992. године је окончан рад на овом програму, резултујући светским референтним 
делом, двотомном серијом "Compendium of Тhermophysical Property Меаsurement 
Меthods" коју је издао Plenum Press, Њујорк и Лондон. Први том “Survey оf Меаsurement 
Теchniques”, pp 789 је издат 1984, а други “Rеccоmеnded Меаsurement Теchniques and 
Practices”, pp 643 осам година касније. Серији је допринос дало 29 водећих научника из 
области термофизике, као аутори односно рецензенти појединих поглавља. Уредници 
оба тома серије, а такође и аутори појединих поглавља у њима били су А. Cеzairlijan (САД), 
В.Э. Пелецкий (СССР) и К. Маглић из Србије. 

 

Термохидраулика 

 

Друштво термичара Србије је формирало секцију за 
Термохидраулику, која је организовала Симпозијум 
термохидраулички процеси у енергетици под насловом 
"Термохидраулика '94". Председник организационог одбора 
овог скупа био је проф. Владимир Стевановић, а скуп је 
одржан на Машинском факултету у Београду  13. и 14. октобра 
1994. године на Машинском факултету Универзитета у 
Београду. Организатори симпозијума су били Југословенско 
друштво термичара, Машински факултет Универзитета у 
Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и Јавно 

предузеће Електропривреда Србије. На Симпозијуму су изложена 33 рада у оквиру шест 
сесија и два уводна предавања по позиву. Уводна предавања су одржали академик САНУ 
професор др Владан Ђорђевић и научни саветник Института „Винча“ др Душан 
Спасојевић. Аутори радова су били из електропривреде, машиноградње енергетске 

 
Владимир Стевановић 
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опреме, научно-истраживачких института и са универзитета из Југославије, Македоније, 
Румуније и Републике Српске. Изложени радови су се односили на теоријска и 
експериментална истраживања феномена термохидрауличких процеса, нумеричке 
методе за симулације и анализе процеса у термоенергетским и процесним 
постројењима, аутоматизацију енергетских процеса, оптимизацију радних параметара и 
димензија енергетске опреме, нове методе компјутерске подршке пројектовању и друге 
блиске теме, које су допринос унапређењу сигурности, поузданости и економичности 
рада термоелектрана, топлана, индустријских енергана, гасовода и других 
термоенергетских, термотехничких и процесних постројења и уређаја. Скупу је 
присуствовало око 70 учесника а радови су публиковани у Зборнику радова.        

   
Флуидизација 

У периоду изолованости током 1990-их, чланови ИО Друштва термичара Симеон Ока и 
Љубомир Јовановић из Института у Винчи направили су значајан продор у свет и 
комуникације са колегама у другим земљама. Уз помоћ колега са Машинског факултета и 
Технолошко-металуршког факултета у Београду и у сарадњи са колегама са Машинског 
факултета у Скопљу и Техничког факултета у Битољу, као и са проф. Јорданом Христовим 
са Технолошко-металуршког факултета у Софији, организован је од 24, до 27. септембра 
1997. године у Охриду Први међународни симпозијум о флуидизацији под називом "1st 
South Еаst Еuropean Symposium оn Fluidized Beds in Energy Production, Chemical аnd Process 
Еngineering аnd Еcology".  

   
Зборник радова са првог међународног симпозијума Fluidized Bed in Energy Production, 

Chemical and Process Engineering and Ecology 
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Учествовали су истраживачи из Југоисточне Европе и Турске са 55 радова, а 8 позваних 
уводних предавања одржали су научници из 5 развијених земаља Европе и бивше 
Југославије. Учесници скупа сагласили су се, па је у септембру наредне 1998. године у 
Винчи потписан споразум о регионалној сарадњи у области истраживања и примене 
флуидизације ("Аgrееment for Cооperation in thе Field оf Fluidized Bed Conversion Аpplied 
tо Еfficient аnd Clеаn Еnеrgy Production аnd Chеmical Engineering"). Учествовали су 
представници 18 научних институција и факултета из 6 земаља југоисточне Европе 
(Бугарска, Македонија, Грчка, Румунија, Република Српска и Србија). За председника 
Извршног комитета удружења изабран је професор Симеон Ока. 

 
Потписивање Споразума о сарадњи у области флуидизације у Институту у Винчи 

Други симпозијум у организацији земаља потписница овог Споразума одржан је одмах 
после бомбардовања СР Југославије септембра 1999. године у Аранђеловцу. Учествовао 
је велики број светских котловских фирми са приказом својих производних програма, 
уводна предавања су била из Србије, Шведске, Финске, Русије, Канаде и Немачке, као и 
велики број радова из земаља потписница Споразума о сарадњи на развоју и примени 
флуидизованог слоја у енергетици и хемијској индустрији у Југоисточној Европи.  

 
Представници земаља по потписивању споразума о сарадњи у Институту у Винчи 
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Трећи симпозијум је одржан септембра 2001 године у Синаји у Румунији, у организацији 
румунских учесника. У међувремену између симпозијума штампани су зборници радова 
који су на њима приказивани. Званични језик је био енглески, а уредник Симеон Ока. 

           
Зборник радова са другог међународног симпозијума Fluidized Bed in Energy Production, 

Chemical and Process Engineering and Ecology 

На четвртом Симпозијуму септембра 2003. године у Солуну промењен је назив 
Споразума у "Аgreement for Cоoperation with thе Аim tо Reseearch, Develop аnd Implement 
Nеw Еnergy Еfficient аnd Еcologically Аcceptablе Теchnologies Аpplied tо Еnergy Production, 
Chemical аnd Еnvironmental Еngineering оf thе South-Еаst Еuropean Countries", а за новог 
председника Извршног комитета изабран је проф. Емануел Какарас из Грчке.  

Пети, и за сада последњи симпозијум одржан је у организацији бугарских колега 
септембра 2005. године у Sunny Beach Resort у Бугарској. Такође деловање Регионалног 
Споразума о флуидизацији је од 1990 трајало док Грчка, Румунија и Бугарска нису ушле у 
Европску Унију, јер је преовладао интерес нових чланица Европске Уније за широм 
Европском сарадњом. 

И поред значајног доприноса окупљању и сарадњи истраживача из региона Југоисточне 
Европе, обично по 50 радова на сваком симпозијуму и учешћа истакнутих уводничара из 
развијених земаља, сарадња у оквиру овог Споразума је привремено замрзнута. 
Међутим, изузетно значајан резултат дотадашње сарадње је што је "Тhermal Science" 
постао регионални часопис, тако да после 2003. године у његовом уређивању активно 
учествују чланови Регионалног уређивачког одбора, што је допринело угледу часописа и 
приливу значајног броја квалитетних радова из земаља Југоисточне Европе. 

Када је реч о флуидизацији треба поменути учешће Југословенског друштва термичара 
међународној сарадњи преко ОЕЦД са његовом Међународном агенцијом за енергетику 
(International Energy Agency - IEA). Са IEA је био потписан споразум о сарадњи у области 
сагоревања у флуидизованом слоју (FBC Implementing Agreement) који је од 1984. до 
2002. године омогућавао учешће чланова Југословенског друштва термичара на њиховим 
научним скуповима сваке године по једном, мада су држали скупове 2 пута годишње. На 
IEA скуповима увек је било по неколико научних излагања чланова Југословенског 
друштва термичара. Југославија је председавала Споразумом 1989. и 1990. године, а 
такође организовала и један радни и састанак у Београду 1989. године. 
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Биомаса  

У организацији Друштва термичара Србије и Привредне коморе Србије, по први пут је 
организована Конференција о биомаси 3. децембра 2013. године. На конференцији о 
биомаси присуствовало је више од 150 учесника, као и представници научних и стручних 
организација из области енергетике у Републици Србији. Учествовали су и представници 
Владе Републике Србије: Дејан Новаковић, државни секретар у Министарству за 
енергетику, развој и заштиту животне средине Републике Србије и Раша Ристивојевић, 
потпредседник привредне коморе Србије, Поред поздравних говора, на конференцији, 
предавачи по позиву су одржали 7 презентација. Ове презентације су се односиле на 
правне и економске аспекте коришћења биомасе, као и на енергетске потенцијале 
биомасе и заштиту животне средине. Посебан део конференције био је посвећен 
искуствима добре праксе у Србији и у овом делу је приказано 6 примера који су се 
односили на коришћење биомасе у различитим областима сектора енергетике.  

Циљ  Конференције о биомаси је био да прикаже стање потенцијала биомасе и могући 
развој коришћења биомасе у енергетске сврхе са посебним освртом до 2020. године у 
складу са преузетим обавезама Републике Србије о коришћењу обновљивих извора 
енергије (ОИЕ). Наиме, потписивањем Уговора о оснивању Енергетске заједнице и 
Одлуком Министарског савета Енергетске заједнице од 18. октобра 2012. године, 
Република Србија је била преузела веома амбициозан обавезујући циљ да учешће ОИЕ 
износи 27% у бруто финалној потрошњи енергије у 2020. години. Националним акционим 
планом за обновљиве изворе енергије биомаса је била препозната као највећи и 
најдоступнији обновљиви извор енергије, чијим би се већим коришћењем не само могао 
заменити део потребне енергије који се добија из конвенционалних извора, већ би могли 
бити испуњени и строги критеријуми заштите животне средине. 
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ИНДУСТРИЈСКА ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (IEEP) 

На Скупштини Друштва термичара новонастале државе СР Југославије (што је био разлог 
да име Друштва остане Југословенско), одржаној у оквиру Деветог симпозијума Друштва, 
одржаног јуна 1993. године у Београду, на предлог професора Горана Јанкеса са 
Машинског факултета у Београду одлучено је да се формира посебна Секција 
Југословенског друштва термичара која ће се бавити индустријском енергетиком. 
Значајно учешће индустрије у потрошњи  финалне енергије је био разлог за ову одлуку.  

Први скуп новоосноване секције под називом „Индустријска енергетика 94“ одржан је у 
јуну 1994. године у центру „Сава“ Београду. Скуп је организовало Југословенско друштво 
термичара у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Београду, Факултетом 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, Институтом за нуклеарне науке „Винча“ и 
„Сава“ Центром. Покровитељи скупа су били Привредна комора СР Југославије и Савезно 
министарство за привреду. Председник Организационог одбора је био Горан Јанкес 
професор Машинског факултета у Београду На скупу је у 8 сесија приказан укупно 81 рад, 
од којих је 4 било из иностранства. Штампан је зборник радова, а радови изложени на 
постер сесији штампани су само у изводу.  

 
Зборник радова са скупа „Индустријска енергетика '94“ 

Други скуп под називом „Индустријска енергетика 96“ одржан је у септембру 1996. 
године у Херцег Новом, у хотелу „Плажа“. Скуп су организовали Југословенско друштво 
термичара, Машински факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука у 
Новом Саду и Лабораторија за термотехнику и енергетику Института за нуклеарне науке 
„Винча“ у заједници са Савезом енергетичара Црне Горе и Савезом енергетичара 
Југославије. Председник Организационог одбора је био професор Горан Јанкес. На скупу 
је приказано 93 рада 184 аутора, од тога 13 из иностранства: Universita Politenica, 
Темишвар, Румунија (3), Institute for Energy, Univetsity of Тechnology, Muenchen (1), 
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Institute for Environmental technology, Polish Academy of Science (1), Institute of Energy 
technology, Кјеller, Норвешка (1), МПА, Stutgart и GKM, Маncheim, Немачка (2), ЕGI 
Будимпешта, Мађарска (1) и Stork Komprimo, Амстердам, Холандија (1). Штампан је 
зборник радова приказаних на скупу, а радови изложени на постер сесији штампани су у 
изводу.  

   
 
Трећи скуп Секције за индустријску енергетику Југословенског друштва термичара под 
насловом „Индустријска енергетика 2004“ одржан је од 28. септембра до 1. октобра 2004. 
године у Доњем Милановцу, у хотелу „Лепенски Вир“. Скуп је организовало 
Југословенско друштво термичара у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у 
Београду, Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду и Лабораторијом за 
нуклеарну термотехнику Института за нуклеарне науке „Винча“. Покровитељи трећег 
скупа „Индустријска енергетика“ су били Министарство за науку и заштиту животне 
средине Републике Србије и Министарство рударства и енергетике Републике Србије, 
Привредне коморе Србије и Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије. 
Председник Организационог одбора скупа је био професор Горан Јанкес са Машинског 
факултета Универзитета у Београду, а преглед и избор радова је извршио Програмски 
одбор скупа. На скупу је учествовало 105 научника и истраживача у области преноса 
топлоте и масе у индустријским постројењима, од којих су 9 били из иностранства. На 
скупу је приказано 74 рада, од којих су 9 приказали присутни аутори из иностранства. 
Штампан је као и раније зборник радова приказаних на скупу, а радови који су били 
изложени на постер сесији штампани су у изводу.  

Четврти скуп Секције за индустријску енергетику је, захваљујући све већем учешћу аутора 
радова из иностранства, првенствено из земаља Југоисточе Европе, и све већој потреби 
за заштитом животне средине од загађивања емисијама штетних материја из 
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индустријских и енергетских постројења, осмишљен и организован као Прва регионална 
конференција ”Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама 
Југоисточне Европе” (Industrial Energy and Environmental Protection - IЕЕP). Тако 
организована, Прва регионална конференција: ”Индустријска енергетика и заштита 
животне средине у земљама Југоисточне Европе” IEEP2008 је одржана на Златибору од 24. 
до 28. јуна 2008. године. Ову конференцију су организовали Друштво термичара Србије и 
Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије, а тежиште конференције IEEP2008 
је било на енергетској ефикасности. Конференцију IEEP2008 су подржали Министарство 
науке и технолошког развоја, Министарство рударства и енергетике и Министарство 
заштите животне средине Владе Републике Србије, затим Иницијатива ЕУ за сарадњу у 
Југоисточној Европи (SECI), Инжењерска комора Србије, Привредна комора Србије као и 
бројни спонзори и излагачи индустријске и заштитне опреме. Председник 
Организационог одбора је био Горан Јанкес, професор Машинског факултета 
Универзитета у Београду Конференцији је присуствовао 161 учесник, од којих 27 из 
региона (12 из Босне и Херцеговине, 6 из Румуније, 4 из Норвешке, 2 из Словеније, по 1 из 
Холандије, Канаде, САД).  

Преглед и избор радова је извршио Програмски одбор скупа. На конференцији је 
изложено више од 140 радова аутора из 13 земаља. У радовима је посебно истакнут 
значај енергетске ефикасности полазећи од чињеница да индустрије земаља Југоисточне 
Европе имају сличне проблеме када се говори о енергетској ефикасности и заштити 
животне средине, да је учешће енергије у укупним трошковима предузећа и даље велико 
и да се стога свака уштеда у овој области директно одражава на укупну продуктивност и 
конкурентност предузећа, те да је неопходно предузимати енергичне мере како би стање 
енергетске ефикасности у индустрији било побољшано.  

Пети скуп Секције за индустријску енергетику је одржан на  Златибору од 22. до 26. јуна 
2010. године као Друга регионална конференција: ”Индустријска енергетика и заштита 
животне средине у земљама Југоисточне Европе” IEEP2010. И ову конференцију су заједно 
организовали Друштво термичара Србије и Агенција за енергетску ефикасност Републике 
Србије, те је поново тежиште конференције било на енергетској ефикасности, али је 
велики број реферата био и из области енергетске политике и коришћења обновљивих 
извора енергије (ОИЕ). Конференција је одржана под покровитељством и уз подршку 
Министарства рударства и енергетике, Министарства науке и технолошког развоја и 
Министарства заштите животне средине и просторног планирања Владе Републике 
Србије, као и Инжењерске коморе Србије и Привредне коморе Србије. Конференцију је у 
име Владе Републике Србије отворио професор Петар Шкундрић министар Министарства 
рударства и енергетике Владе Републике Србије.  

На Другој регионалној конференцији IEEP2010 је присуствовало 164 учесника, од тога је 
било 56 странаца, па је са гостима укупан број учесника био 220. Поред учесника из Србије 
присутни су били учесници из свих земаља региона (из Босне и Херцеговине, Хрватске, 
Словеније, Македоније, Румуније, Грчке, Мађарске и Бугарске), из Канаде, Јапана, 
Италије, Холандије, Пољске, Канаде САД, Норвешке и Немачке, укупно 17 земаља. На 
конференцији IEEP2010 је било изложено 113 радова (од којих 91 усмено и 22 постера) 
сврстаних у пет тематских области: Енергетска политика, законодавство и подстицајни 
елементи са 12 радова, Енергетска ефикасност у индустрији са 28 радова, Управљање 
процесима и енергетски менаџмент у индустрији са 15 радова, Заштита животне средине 
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и одрживи развој са 15 радова и Коришћење алтернативних горива и обновљивих извора 
енергије у индустрији са 30 радова, а посебна сесија је обухватила радове студената на 
модулу норвешких докторских студија „Енергија и Животна средина” са 9 радова. 
Званични језици конференције били су енглески и српски, а коришћен је симултани 
превод за све време трајања конференције. 

Шести скуп Секције за индустријску енергетику Друштва термичара Србије је била Трећа 
регионална конференција “Индустријска енергетика и заштита животне средине у 
земљама Југоисточне Европе”, IEEP2011, одржана је на Копаонику од 21. до 25. јуна 2011. 
године у организацији Друштва термичара Србије и Агенције за енергетску ефикасност 
Републике Србије, а под покровитељством Министарства просвете и науке Владе 
Републике Србије, Српског националног комитета Светског енергетског савета (World 
Energy Coucil – WEC) са седиштем у Београду, Регионалног координационог центра 
(Regional Coordination Center – RCC) са седиштем у Сарајеву и Инжењерске коморе Србије. 
Конференцију је званично отворио професор Милош Бањац, помоћник министра у 
Министарству рударства и енергетике Владе Републике Србије, задужен за општу 
енергетику, обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност. Председник 
Организационог одбора конференције IEEP2011 је био професор Горан Јанкес, 
потпредседник Друштва термичара Србије. 

Програм конференције састојао се од уводних предавања, шест основних сесија и постер 
сесије. Заступљене су биле области: Енергетска политика и законодавство, Програми 
енергетске ефикасности земаља региона, Енергетска ефикасност у индустрији и 
зградарству, Заштита животне средине и Обновљиви извори енергије. Уводна предавања 
су одржали мр Бојан Ковачић, заменик директора Агенције за енергетску ефикасност 
Републике Србије, на тему „Политика енергетске ефикасности у Републици Србији“, 
професор Слав Славов, координатор Светског енергетског савета (WEC) за Европу и 
Средњу Азију, на тему „Мапа пута за конкурентно енергетско тржиште у Европи“, 
професор Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског националног комитета у 
Светском енергетском савету (WEC), на тему „Климатска политика енергетски ефикасне 
Европе“, мр Мирослав Кукобат, саветник у Регионалном координационом центру (RCC), 
на тему „Улога Регионалног координационог центра у развоју регионалне сарадње са 
фокусом на енергетски сектор“, професор Willibrordus Petrus Maria (Wim) van Swaaij са 
Универзитета Твенте из Холандије на тему „Коришћење биомасе као горива за класичну 
рафинерију нафте – поступак и припрема сировине“, и други позвани гости. 

Конференција је имала нешто мањи број учесника од претходне у 2010. години, али је 
према броју и квалитету радова и броју иностраних учесника оцењена успешнијом. На 
конференцији је представљено 95 радова, од којих је око 1/3 радова било од аутора из 
16 земаља, који су изазвали значајно интересовање домаћих и стручњака из Источне и 
Југоисточне Европе и шире. На бази инспиративне дискусије и свега што се могло чути 
током трајања конференције, учесници су показали велики интерес за могућности 
финансирања пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора 
енергије. Показало се да је постојање фондова ЕBRD и других повољних извора 
финансирања пројеката енергетске ефикасности довело до реализације више пројеката 
у индустрији, али и допринело промени у односима индустријских предузећа према 
пројектима енергетске ефикасности. Постојање уредбе Владе Републике Србије о 
стимулативним ценама електричне енергије из обновљивих извора енергије (ОИЕ) врло 
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је дигло интерес за реализацију пројеката из ове области, што се показало и кроз значајно 
већи број радова на конференцији IEEP2011. Међутим, и поред значајно већег интереса 
и великог броја планираних пројеката, учесници су истакли да је мали број реализованих 
пројеката. 

 

                     

 

 
 

 

 

 

 

 

Седми скуп у организацији Секције за индустријску енергетику одржан је 2013. године 
као Четврта Регионална конференција “Индустријска енергетика и заштита животне 
средине у земљама југоисточне Европе”, IEEP2013. Конференција је одржана на 
Дивчибарама од 26. до 29. јуна 2013. године у организацији Друштва термичара Србије, 
а под покровитељством Министарства енергетике и заштите животне средине и 
Министарства просвете и науке Владе Републике Србије и Привредне коморе Србије, а 
уз помоћ и суорганизацију Савета за регионалну сарадњу Регионалног координационог 
центра (RCC). Конференцију је званично отворила професорка Маја Ђуровић-Петровић, 
саветник у Министарству науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. Програм 
конференције састојао се од пет основних сесија: Енергетска политика и законодавство, 
Енергетска ефикасност у индустрији и зградарству, Заштита животне средине, 
Обновљиви извори енергије и Унапређење образовања у енергетској ефикасности и 
заштити животне средине.  

На конференцији је представљено 70 радова, 18 из иностранства  из 7 земаља. Било је 
присутно око 100 учесника и других гостију. У оквиру постер сесије, организована је и 
изложба на којој су своје радове представили аутори, а своју опрему и услуге спонзори. 

            Мр Мирослав Кукобат, RCC                    Професор Слав Славов, WEC 

Као најважнији разлог за недовољну реализацију пројеката наведена је, пре свега, 
изузетно компликована и нестимулативна административна процедура, али и 
недостатак иницијалних средстава за релативно високе инвестиције у неке области 
коришћења ОИЕ. Од стране учесника конференције наглашена је спорост у доношењу 
одговарајуће законске и техничке регулативе која би обезбедила правни оквир за 
улагања у област рационалног газдовања енергијом. Такође је наглашено да је за 
реализацију ових пројеката важно благовремено формирања Фонда за енергетску 
ефикасност више напора уложити у промовисање примера успешне праксе. 
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На конференцији IEEP2013 је истакнуто да треба више напора уложити у образовање и 
промовисање примера успешне праксе. У том смислу је конференција дала позитиве 
резултате, јер је највећи број реферата из области енергетске ефикасности у индустрији 
и зградарству практично представљао приказ резултата реализованих пројеката. 

  
Радно председништво и атмосфера на скупу IEEP2013  

 
Осми скуп у организацији Секције за индустријску енергетику одржан је 2015 године као 
Пета Регионална конференција “Индустријска енергетика и заштита животне средине у 
земљама Југоисточне Европе”, IEEP2015. Конференција је одржана 24. до 27. јуна 2015. 
године у хотелу „Палисад“ на Златибору у организацији Друштва термичара Србије. 
Председник Организационог одбора IEEP2015 је био професор Горан Јанкес, 
потпредседник Друштва термичара Србије, а председник Програмског одбора професор 
Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског комитета у Светском енергетском 
савету (WEC) и председник Научног одбора Друштва термичара Србије. Покровитељи 
конференције су били Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, Друштво термоенергетичара Босне и Херцеговине и Привредна Комора Србије. 
Конференцију је званично отворио професор Милош Бањац са Машинског факултета 
Универзитета у Београду, помоћник министра у Министарству рударства и енергетике 
Владе Републике Србије. Званични језици конференције су били српски и енглески, па је 
било организовано симултано превођење. 

У оквиру рада конференције је приказано 70 радова аутора из 7 земаља. У радовима су 
представљани примери добре праксе из области енергетске ефикасности индустријских 
процеса и постројења, као и ставови о енергетској и климатској политици у Србији, 
Региону и Европској Унији, о новом законодавству и подстицајним елементима, о 
енергетском менаџменту у зградарству и у индустрији, о заштити животне средине од 
штетног деловања загађујућих материја које настају у индустријским постројењима. 
Посебна пажња је била посвећена обновљивим изворима енергије и разним 
технологијама њихове употребе у чврстом или гасовитом стању, као и о њиховом 
технички искористивом, економски оправданом и при томе еколошки прихватљивом 
енергетском потенцијалу и о реалним ефектима њихове примене на спречавање 
климатских промена. Како је утицај индустрије на животну средину двојак, индиректан 
остварен путем коришћења енергије чија производња врши негативан утицај на месту 
производње, и директан, путем емисија загађујућих материја из индустријских процеса.  
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Са отварања Пете регионалне конференције IЕЕР 2015 

Пета Регионална конференција “Индустријска енергетика и заштита животне средине у 
земљама Југоисточне Европе”, IEEP2015, је оцењена корисном и указала на неопходност 
чешће стручне размене мишљења да би индустрија Региона унапредила своју енергетску 
ефикасност, посебно актуелну у том периоду када је већ назирано благо преиспитивање 
енергетске политике чланица ЕУ у погледу могућности остварења циљева „20-20-20“. 

Девети скуп у организацији Секције за индустријску енергетику Друштва термичара 
Србије одржан је 2017. године као Шеста Регионална конференција “Индустријска 
енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе”, IEEP2017. 
Конференција IEEP2017 је одржана од 21. до 24. јуна 2017. године, на Златибору, у 
одмаралишту „Ратко Митровић“ под покровитељством Министарства рударства и 
енергетике Владе Републике Србије и ЈП Електропривреда Србије. Председник 
Организационог одбора конференције IEEP2017 је био професор Горан Јанкес, 
потпредседник Друштва термичара Србије, а председник Програмског одбора професор 
Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског комитета у Светском енергетском 
савету (WEC) и председник Научног одбора Друштва термичара Србије. У име Владе 
Републике Србије конференцију IEEP2017 је отворио професор Милош Бањац, помоћник 
министра у Министарству рударства и енергетике. 

Основни циљеви конференције IEEP2017 су били: Сагледавање постојећег стања у 
техничком, технолошком, организационом и еколошком смислу у поређењу са условима 
у Европској Унији, Правци развоја индустријске енергетике са освртом на смернице 
Европске комисије, уз приказ успешних пројеката смањења потрошње енергије и заштите 
животне средине. Обрађиване тематске целине су биле бројне: Енергетска политика, 
законодавство и подстицајне мере, Проблематика коришћења когенерације и 
тригенерације, Искоришћавање отпадне топлоте и отпадних материјала. 
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Најбоље расположиве технологије (ВАТ и 
ВRЕF), Активности и иницијативе у светлу 
борбе против климатских промена, 
Концепти и пројекти чисте производње и 
неке друге. 

На конференцији IEEP2017 је било 135 
учесника, од којих 57 изван Србије (26 из 
Македоније, 22 из Босне и Херцеговине, по 
2 из Немачке и Енглеске и по 1 из Норвешке, 
Црне Горе, Канаде, Словеније и САД), а 
представљено је 89 радова аутора из 8 
земаља. На конференцији су вршене 
размене информација о стеченим знањима 
и искуству како најрационалније повећати 
енергетску ефикасност и бољу заштиту 
животну средину од загађења из 
индустријских процеса и постројења. 
Такође, спонзорима су свечано уручене 
захвалнице Друштва термичара Србије за 
Вишегодишњим подршку у одржавању IEEP
и других конференција.  

На слици десно захвалницу Друштва 
термичара прима представница ЈП 
Електропривреда Србије од 
потпредседника Горана Јанкеса. 

  

.  
Учесници конференције IEEP2017 на Златибору 
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Десети скуп у организацији Секције за индустријску енергетику Друштва термичара 
Србије одржан је 2019. године као Шеста Регионална конференција “Индустријска 
енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе”, IEEP2019. 
Конференција IEEP2019 је одржана од 19. до 22. јуна 2019. године, на Златибору, у 
конгресном центру „Романија“ под покровитељством Министарства рударства и 
енергетике Владе Републике Србије и ЈП Електропривреда Србије. Председник 
Организационог одбора конференције IEEP2019 је био професор Горан Јанкес, 
потпредседник Друштва термичара Србије, а председник Програмског одбора професор 
Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског комитета у Светском енергетском 
савету (WEC) и председник Научног одбора Друштва термичара Србије. У име Владе 
Републике Србије конференцију IEEP2019 је отворио професор Милош Бањац, помоћник 
министра у Министарству рударства и енергетике. 

 
Званично отварање Седме регионалне конференције IEEP2019 

Основни циљеви конференције IEEP2019 су били: Сагледавање постојећег стања у 
техничком, технолошком, организационом и еколошком смислу, Анализа актуелних 
проблема са освртом на постојећу законску регулативу у поређењу са условима у 
Европској Унији, Правци развоја индустријске енергетике са освртом на најновије 
смернице Европске комисије и Приказ успешних пројеката смањења потрошње енергије 
и заштите животне средине. Тематске целине које су обрађиване на конференцији су 
биле Енергетска политика, законодавство и подстицаји, Енергетска ефикасност и 
енергетски менаџмент у индустрији и зградарству, Заштита животе средине и одрживи 
развој и Коришћење обновљивих извора енергије, а Посебне сесије на IEEP2019 су биле 
Примери добре праксе и изведених решења енергетске ефикасности, Унапређење 
образовања у енергетици, Концепти ефикасне и чисте енергије и друге.  
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На конференцији је приказано 67 радова од којих 14 из иностранства (7 из Босне и 
Херцеговине, по 2 из Немачке, Црне Горе и Уједињеног Краљевства и 1 из Аустрије). 
Петоро чланова Удружења за право у енергетици Србије (УПЕС) су одржали округли сто 
о регулативи у области енергетике и заштите животне средине са посебним освртом на 
обавезе према преузимању и примени регулативе ЕУ у складу са Споразумом о 
формирању Енергетске Заједнице и одлукама њеног Министарског савета. 

 
Чланови Удружења за право енергетике Србије са М. Радовановићем и Г. Јанкесом 

 
Једанаести у организацији Секције за индустријску енергетику Друштва термичара Србије 
одржан је 2022. године као Осма Регионална конференција „Индустријска енергетика и 
заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе“ IEEP 2022. Конференција је 
одржана је на Машинском факултету у Београду 8. и 9. новембра 2022. године у 
околностима актуелне енергетске кризе, карактерисане неизвесношћу снабдевања 
енергентима и непредвидљивим растом цена енергије, те је и главна пажња скупа била 
посвећена потреби да индустрија у региону подигне енергетску ефикасност на виши ниво 
и да стално унапређује своје енергетске и производне системе, уколико жели да повећа 
конкурентност и прилагоди се ситуацији на тржишту. Председник Организационог 
одбора конференције IEEP 2022 је био професор Горан Јанкес, потпредседник Друштва 
термичара Србије. Покровитељи Конференције су били Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и Привредна Комора Србије. У име Владе Републике Србије, 
Конференцију је званично отворио Мирослав Лутовац  саветник председника Привредне 
Коморе Србије. 
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Радно председништво Осме регионалне конференције IEEP 2022 

IEEP 2022 је организован са циљем да се унапреди енергетски сектор и индустрија у 
региона, као прилика за размену знања и искустава између представника академске 
заједнице и привреде, али и прилика да се анализирају могућности у области 
обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и заштите животне средине. На 
конференцији је кроз презентације око 50 радова и дискусију исказано очекивање да о 
индустрији мора бити вођена посебна брига на високом нивоу због нејасних 
опредељења у интегрисаној енергетској и климатској политици Србије, о могућој 
приватизацији ЈП Електропривреда Србије и ризицима у погледу сигурног снабдевања 
енергијом за посебно осетљиве гране индустрије. Због лоше енергетске ефикасности и 
све скупље енергије, домаћа индустрија постаје неконкурентна. 

 
Обраћање председника Организационог одбора IEEP 2022, проф. Горана Јанкеса. 
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ТРИБИНЕ ДРУШТВA ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ 

Друштво термичара Србије је 2003. године иницирало сталне трибине, намењене за јавне 
презентације научних и стручних достигнућа појединаца и организација у области 
термичке технологије и науке. У периоду од 2003. до 2022. године Друштво термичара 
Србије је организовало 47 стручних трибина. Највећи број Трибина је одржан на 
Универзитета у Београду – Машинском факултету, уз редовно прикладно обраћање 
учесницима декана у име Факултета и председника Друштва, професора Милана 
Радовановића у име организатора. Позивање/обавештавање чланова Друштва и осталих 
заинтересованих појединаца или организација обављано је преко огласа у дневном листу 
„Политика“ и електронски, позивањем према бази адреса чланова Друштва термичара 
Србије. Посећеност Трибина је редовно била добра, а дискусија веома корисна. Од 2021. 
године Друштво је унапредило своју видљивост увођењем преноса стручних догађаја 
путем Zoom платформе, што је повећало бројност њиховог праћења и учешћа у дискусији, 
али није смањило посећеност Трибина. Кратак преглед одржаних Трибина је у наставку. 

Трибина бр. 1 – Гост Трибине је била компанија RAFAKO из Пољске која је дуги низ година 
била успешно ангажована на значајним пројектима ревитализације и испоруке нове 
опреме у термоелектранама Електропривреде Србије. Трибина је одржана 7. децембра 
2003. године. Теме за предавања су биле одабране са циљем да се прикажу савремена 
достигнућа и искуства које је фирма стекла како на пољском тржишту, тако и у свету. На 
трибини је прво Кrzystof Burek, директор представништва у Београду дао кратак приказ 
фирме RAFAKO S.A. Robert Rostkowski је приказао искуства на пројектовању и извођењу 
котлова са сагоревањем у флуидизованом слоју, а Jerzy Mazurek је представио 
карактеристике и искуства са постројењима за одсумпоравање димних гасова. 

Трибина бр. 2 – Научно-стручна трибина посвећена јавном приказивању резултата 
истраживања домаћих научника је одржана 22. јануара 2004. године. На Трибини је 
Предраг Стефановић из Лабораторије за термотехнику и енергетику Института за 
нуклеарне науке Винча приказао развојни пројекат „Плазма технологије за припалу и 
стабилизацију ватре на енергетским котловима за сагоревање угљеног праха у лету“, а 
Мирољуб Аџић, професор на Машинском факултету у Београду– Лабораторија за горива 
и сагоревање развојни пројекат „Горивне ћелије – врсте и примена“. Учесници Трибине 
су показали велики интерес за приказане резултате домаћих истраживања. 

Трибина бр. 3 – Гост Трибине је била компанија Danfoss GmbH из Данске. На Трибини 
одржаној 13. фебруара 2004. године, фирма Danfoss је приказала искуства и достигнућа 
из области регулације даљинског грејања и могућности уштеде енергије, као и искуства 
стечена у реализацији пројеката даљинског грејања у Београду. Peter Agneborn је 
представио производни програм фирме Danfoss GmbH, а Владимир Шуковић и Владимир 
Радуловић из ЈКП Београдске електране су приказали Савремени концепт топлотне 
предајне станице са квантитативно-квалитативно испоруком топлотне енергије за 
грејање. Florijan Angerer из фирме Danfoss GmbH и Владимир Шуковић и Срђан 
Никодијевић из ЈКП Београдске електране су приказали Могућности мерења и уштеде 
топлотне енергије у стамбеним објектима применом термостатских вентила Danfoss и 
делитеља топлоте Techem на пилот објектима у Београду. 
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Трибина бр. 4 – Гост Трибине је била фирма IMI International из Београда. На Трибини 
одржаној 19. марта 2004. године су приказана искуства у примени балансних вентила 
произвођач ТА Hydroncs и термостатских вентила произвођача Heimeier у нашој земљи и 
њихов утицај на рационално коришћење енергије и енергетску ефикасност. Зоран 
Јовановић је извршио представљање фирме IMI International Београд, а Ж. Смиљанић и 
С. Никодијевић су извршили Представљање статичких балансних вентила, као и 
престижне методологије за балансирање мрежа ТА Balance, а М. Таназовић и Ж. 
Смиљанић су приказали Примену динамичких балансних сетова као неодвојивих делова 
употребе термостатских вентила. Интерес учесника Трибине за приказана решења и 
повећање енергетске ефикасности био је велики. 

Трибина бр. 5 – Гост Трибине је била Агенција за енергетску ефикасност Републике 
Србије. Трибина је одржана 13. мaја 2004. године. О раду, циљевима и активностима 
Агенције говорио је Мр Ненад Павловић, директор Агенције. На трибини су приказани 
стање националне енергетске ефикасности, развој потрошње примарне енергије у 
Србији, правци енергетске реформе (стратешки програми, регулатива, обука), као и 
реализовани и будући пројекти и међународна сарадња Агенције. 

Трибина бр. 6 – Гост Трибине је било ЈП НИС Енергогас. Трибина је одржана 7. априла 
2005. године и организована је са циљем да се чланови Друштва термичара упознају са 
плановима ширења гасовода у Србији и потписивањем значајних уговора који ће 
омогућити већу примену гаса у индустрији и домаћинствима. На трибини је М. 
Продановић извршио презентацију Јавног предузећа НИС-Енергогас, а Др Војислав 
Вулетић је детаљно изложио могућности примене природног гаса. Учесници Трибине су 
посебан интерес исказали за развој мреже гасовода од севера према југу Србије. 

Трибина бр. 7 - Гост Трибине је било Министарство рударства и енергетике, односно 
његов Твининг пројекат "Јачање капацитета Министарства рударства и енергетике 
Републике Србија" који је финансиран од стране Европске агенције за реконструкцију из 
програма CARDS за 2004. годину. Презентација овог пројекта је одржана 16. јуна 2005. 
године и представљена је кроз два предавања учесника у његовој реализацији. Г. Günter 
Waschke је представио Нови закон о енергетици у Немачкој, а г. Hubert Chelmowski Развој 
техничких прописа у Немачкој. Интерес за регулативу у Немачкој и могућност да се на 
њеном примеру измени и допуни регулатива Србије је био велики. 

Трибина бр. 8 - Гост Трибине је било Министарство рударства и енергетике Србије. 
Трибина је одржана 9. марта 2006. године и организована са циљем да се стручна јавност 
упозна са Нацртом закона о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице ЈИ 
Европе који је требало да усвоје посланици Скупштине Србије. О значају Уговора и 
преузетим обавезама наше земље, излагање на Трибини одржао је г. Радомир Наумов, 
министар рударства и енергетике Републике Србије под називом “Уговор о оснивању 
Енергетске заједнице ЈИ Европе – обавезе и могућности за електроенергетски сектор у 
Србији”. На трибини, поред великог броја чланова Друштва термичара, били су присутни 
и представник Делегације ЕУ у Србији, посланици Скупштине Србије, представници 
Министарства рударства и енергетике и Агенције за енергетику Србије. 

Трибина бр. 9 - Гост Трибине је било Министарство науке и заштите животне средине. На 
Трибини организованој у јуну 2006. године г. Александар Поповић, Министар науке и 
заштите животне средине Републике Србије, одржао је предавање под називом 
“Политика развоја научних истраживања у Србији”. На трибини је приказано тадашње 
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стање у научно-истраживачкој делатности у Србији (закони, програми, пројекти, 
финансирање). Посебна пажња на Трибини је била посвећена плановима развоја и 
реформама научно-истраживачке делатности у Србији. 

Трибина бр. 10 – Представљање FP6-INCО програма Европске Уније за сарадњу са 
земљама Западног Балкана. Друштво термичара је заједно са Лабораторијом за горива и 
сагоревање Машинског факултета у Београду у јуну 2006. године организовало 
представљање FP6-INCО програма Европске Уније за сарадњу са земљама Западног 
Балкана. На Трибини су одржали предавања г. D. Тrimis, професор Универзитета у 
Фрајбегу, Немачка, на тему „FP6-INCО програм Европске Уније за сарадњу са земљама 
Западног Балкана–Искуства FlexHEAT пројекта“, г. М. Аџић, професор Машинског 
факултета у Београду на тему „Савремене технологије сагоревања природног гаса – 
Могућности и шансе за Србију“, г. V. Specchia, професор Универзитета у Торину, Италија, 
на тему „Смањење цене и побољшање перформанси металних високо-температурских 
конструктивних материјала – Могућности и ограничења“ и г. П. Гверо, доцент на 
Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци на тему „Нумеричка симулација као 
алат за развој производа - Пример развоја горионика FlexHEAT“. Учесници Трибине су 
оценили предавања врло корисним.  

Трибина бр. 11 – Гост Трибине је било Министарство науке и заштите животне средине 
Републике Србије. Трибина је одржана у марту 2007. године и била посвећена 
могућностима и условима учешћа на конкурсу за истраживачке пројекте ЕУ у оквиру 
програма FP7 на тему Енергија. Уводни предавач на Трибини био је г. Драган Сатарић, 
национална контакт особа у Министарству науке и заштите животне средине за 
истраживачке пројекте које финансира ЕУ. Заинтересовани учесници Трибине су 
упознати са важећим процедурама конкурисања (изражавање интереса, тражење 
партнера, контактирање националних контакт особа), као и са темама, предвиђеним 
средствима и роковима за конкурисање) са посебним освртом на тему Енергија у оквиру 
FP7 програма. 

Трибина бр. 12 – Гост Трибине је било предузеће Енергопројект Ентел из Београда. На 
Трибини организованој у јануару 2008. године, Младен Симовић, директор предузећа 
Енергопројект Ентела је приказало учешће како на значајним пројектима ревитализације 
и уградње нове опреме у термоелектранама Електропривреде Србије и у региону, тако и 
на великом броју пројектата у иностранству (Катар, Уједињени Арапски Емирати, итд.). 
Посебна тема Трибине је била одабрана са циљем да се прикажу савремена достигнућа 
и искуства које је фирма стекла на пројектовању и извођењу система за десалиназију 
морске воде и производњу пијаће воде. Ова достигнућа је приказао др Зоран Мићевић. 
Учесници су са интересовањем пратили приказане резултате. 

Трибина бр. 13 – Гост Трибине је била Агенција за енергетску ефикасност Републике 
Србије. Трибина је организована у новембру 2008. године и посвећена активностима 
Агенције за енергетску ефикасност у периоду од 2004.до 2008. године. На Трибини је г. 
Бојан Ковачић, в.д. директор Агенције, говорио на тему „Улога и активности Агенције за 
енергетску ефикасност Републике Србије“. Гђа Весна Родић је говорила на тему 
„Енергетска ефикасност у индустрији“, а гђица Невена Стефановић на тему „Енергетска 
ефикасност у комуналној енергетици“. Г. Растислав Крагић је говорио на тему 
„Обновљиви извори енергије“, а г. Димитрије Лилић на теме „Енергетска ефикасност у 
зградарству“ и „Пример добре праксе - Енергетска рехабилитација школе за децу са 
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посебним потребама 'Радивој Поповић' у Сремској Митровици“. Учесници Трибине су 
похвалили ангажовање Агенције на промоцији енергетске ефикасности. 

Трибина бр. 14 – Гост Трибине је било Министарство рударства и енергетике Србије. 
Трибина је одржана 24. децембра 2009. године. На Трибини је г. Братислав Чеперковић, 
извршни директор ЈП Електропривреда Србије, одржао предавање на тему „Значај 
Уговора о енергетској заједници за реализацију стратешких регионалних и домаћих 
пројеката развоја енергетске инфраструктуре“. Дискусија је била интересантна. 

Трибина бр.15 – Гост Трибине је био Проф. др Петар Шкундрић, саветник за енергетику 
председника Владе Републике Србије. Трибина је одржана 22. марта 2012. године. На 
Трибини је г. Петар Шкундрић, професор Технолошко-металуршког факултета и бивши 
министар, као тренути саветник председника Владе представио стање и перспективе 
енергетике у Републици Србији. Изузетно добро посећена Трибина је настављена 
интересантним питањима и одговорима о перспективним плановима за енергетику 
Србије који проистичу из преузетих обавеза према Енергетској заједници. 

Трибина бр. 16 – Трибина је одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду 11. 
априла 2012 године. На Трибини је проф. др Милан Радовановић одржао два предавања: 
Почеци енергетске ефикасности у Србији пре 70 година и О ефекту стаклене баште.  

Трибина бр. 17 – Гост Трибине је било ЈП Електропривреда Србије. Трибина је одржана 
10. маја 2012 године. На Трибини је г. Драгомир Марковић, генерални директор ЈП 
Електропривреда Србије учесницима Трибине представио "Инвестиционе перспективе 
Електропривреде Србије". Презентацију господина Марковића су присутни пажљиво 
пратили и интересовали се за поједине детаље из перспективног плана развоја.  

Трибина бр. 18 – Гост Трибине је био Секретаријат Енергетске заједнице (Energy 
Community) са седиштем у Бечу. Трибина је одржана 21. септембра 2012. године. На 
Трибини је г. Славчо Нејков (Slavtcho Neykov), директор Секретаријата Енергетске 
заједнице одржао предавање на тему: „Статус енергетског сектора Србије на путу ка 
чланству у ЕУ и неопходни кораци“ („Status of Serbia Energy Sector on the Way to be Part of 
EU and Necessary Steps“). Учесници Трибине су информисани о кључним потезима које 
Србија треба да повуче ради испуњења обавеза преузетих у Споразуму о оснивању 
Енергетске заједнице и о статусу који су постигле остале земље потписнице Споразума.  

Трибина бр. 19 – Трибина је одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду 25. 
септембра 2012 године. Гост Трибине је био проф. др Милан Радовановић са темом 
Биомаса као извор енергије.  

Трибина бр. 20 – Поводом обележавања 50 година од оснивања Друштва термичара 
Србије, 12. децембра 2012. године одржана је Скупштина Друштва термичара Србије и 
стручна Трибина, а у радном делу Скупштине је г. Александар Јововић, професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду говорио на тему „Отпад као обновљиви 
извор енергије у Републици Србији – страхови и потенцијали“. Дискусија је била врло 
занимљива са становишта бриге о заштити животне средине при коришћењу отпада. 
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Трибина бр. 21 – У оквиру обележавања Дана Машинског факултета у Нишу, одржана је 
27. децембра 2012 године Трибина на којој је учествовао проф. др Владан Петровић са 
темом Нови прилаз у искоришћењу соларне енергије за решавање проблема свеукупне 
енергетике.  

Трибина бр. 22 – Гости Трибине су били Кабинет за Парне котлове и Одељење за котлове 
у оквиру Катедре за термотехнику и Центаp за термотехнику Машинског факултета 
Универзитета у Београду. Трибина је одржана 27. децембра 2013. године. Г. Титослав 
Живановић, професор Машинског факултета је представио активности Кабинета за Парне 
котлове и Одељења за котлове у оквиру Катедре за термотехнику Универзитета у 
Београду и Центра за термотехнику. Г. Драган Туцаковић, професор Машинског факултета 
је одржао предавање на тему „Значај хидрауличког прорачуна испаривача и парног котла 
у целини за његов поуздан и ефикасан рад“. Г. Горан Ступар, асистент Машинског 
факултета је одржао два предавања на теме “Нумерички прорачуни ложишта енергетских 
и индустријских парних котлова у циљу процене и визуелизације процеса и поља 
температуре, брзина и концентрација продуката сагоревања“ и „Нумеричка испитивања 
транспорта честица угља у млинском сепаратору и каналима аеросмеше“. Након 
интересантне дискусије, одржана је Скупштина Друштва термичара Србије. 

Трибина бр. 23 – Гост Трибине је био Институт за нуклеарне науке Винча - Лабораторија 
за термотехнику и енергетику. Трибина је одржана 2. априла 2014. године. На Трибини је 
г. Борислав Грубор, генерални директор Института за нуклеарне науке Винча представио 
организацију и делатности Института. Г. Горан Живковић, директор Лабораторије за 
термотехнику и енергетику Института за нуклеарне науке Винча представио делатност 
Лабораторије. Г. Жарко Стевановић из Лабораторије за термотехнику и енергетику 
Института за нуклеарне науке Винча одржао је предавање на тему „Улога нумеричке 
механике флуида у пројектовању услова топлотног комфора у објектима високоградње“ а 
г. Вукман Бакић из Лабораторије за термотехнику и енергетику Института за нуклеарне 
науке Винча на тему „Техно-економска анализа хибридних енергетских система 'PV-
ветар' за домаћинства у Републици Србији“. Након њихових излагања одржана је 
занимљива дискусија.  

Трибина бр. 24 – Гост Трибине је била Катедра за аутоматско управљање Машинског 
факултета Универзитета у Београду. Трибина је одржана 9. децембра  2014. године. Циљ 
научно-стручне трибине је био упознавање учесника Трибине са делатношћу Катедре на 
повећању енергетске ефикасности зграда. Г. Милан Ристановић професор Машинског 
факултета у Београду је одржао предавање на тему „Интелигентне зграде и енергетска 
ефикасност“, а г. Драган Лазић, професор Машинског факултета у Београду на тему 
„Интеграција електро-машинских система енергетски ефикасне зграде - Пример добре 
праксе“. Трибина је завршена питањима и одговорима.  

Трибина бр. 25 – Свечана трибина са доделом признања ПД Термоелектране ''Никола 
Тесла'', Обреновац. Трибина је организована са циљем да се додели признање ПД 
Термоелектране „Никола Тесла“ за техничко унапређење, а на основу еминентних 
предлагача (Електротехнички факултет Београд, Машински факултет Београд и Институт 
Винча). На трибини стручна јавност је упозната са техничким унапређењем котла блока 
Б1 уградњом додатног загрејача воде (економајзера) применом оригиналног решења 
везе са постојећим економајзером. Присутнима су се обратили и г. Бранко Ковачевић, 
председник Надзорног одбора ЈП Електропривреда Србије и г. Драган Јовановић, 
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извршни директор за производњу ЈП Електропривреда Србије. 

Трибина бр. 26 - Гост Трибине је била Катедра за термоенергетику Машинског факултета 
Универзитета у Београду. Трибина је одржана 31. марта  2015. године. Циљ научно-
стручне трибине је упознавање учесника Трибине са реализованим пројектом на 
повећању снаге и степена корисности уградњом додатног економајзера високог 
притиска на ТЕНТ Б1. Предавање под насловом „Примери повећања енергетске 
ефикасности и снаге блокова термоелектрана“ одржао је г. Владимир Стевановић, 
професор Машинског факултета Универзитета у Београду. Учесници Трибине су са 
интересовањем пратили приказ добијених резултата на ТЕНТ Б1 и поређењење у односу 
на ТЕНТ Б2 на коме није уграђен додатни економајзер ради побољшања карактеристика.  

Трибина бр. 27 – Гост Трибине је био г. Константин Григориев професор Политехничког 
Универзитета „Петар Велики“ из Санкт Петербурга, Руска Федерација.  Трибина је 
одржана 24. априла 2015. године уз изузетно велико интересовање чланова Друштва 
термичара Србије. Уважени професор Григоријев је одржао два предавања. У првом 
предавању укратко је представио Стратегију развоја енергетике Руске Федерације, а у 
другом је детаљно изложио развијену технологију Сагоревања чврстих фосилних горива 
у ниско-температурном вртлогу. Дискусија је била посебно корисна уз врло интересантна 
теоријска и практична објашњења професора Григоријева о начину функционисања 
ложишта са ниско-температурном вртлогу. 

Трибина бр. 28 – Гост Трибине је била фирма Siemens d.o.o Beograd. Трибина је 
организована са циљем да се стручна јавност упозна са резултатима студије тренда 
енергетске ефикасности у земљама Adriatica коју су реализовали представници фирме 
Siemens d.o.o. у сарадњи са Машинским факултетом. Посебно су приказани примери из 
праксе са фокусом на смањење сопствене потрошње термо-енергетских постројења. 

Трибина бр. 29 – На Трибини је извршена промоција књиге “Ефикасно коришћење 
енергије у зградама”. Аутори књиге под називом “Ефикасно коришћење енергије у 
зградама” су гђа Маја Тодоровић и г. Милан Ристановић, професори Машинског 
факултета Универзитета у Београду. Књигу су представили рецензенти г. Драгослав 
Шумарац, професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду и г. Милош Бањац, 
професор Машинског факултета Универзитета у Београду. У дискусији је изражен интерес 
за тематику која је садржана у књизи двоје аутора - професора Машинског факултета у 
Београду. 

Трибина бр. 30 – Гост Трибине је била Лабораторија за термотехнику и енергетику 
Института за нуклеарне науке Винча. Трибина је организована са циљем да се стручна 
јавност упозна са резултатима истраживања Лабораторије за термотехнику и енергетику 
Института Винча. Директор Лабораторије, г. Горан Живковић је приказао актуелна 
развојна истраживања Лабораторије. Приказе резултата истраживања дали су гђица 
Милица Младеновић под насловом „Развој технологије за неутрализацију баластних, 
штетних и опасних материја“ и г. Срђан Белошевић под насловом „Повећање енергетске 
и еколошке ефикасности процеса у ложишту котла за сагоревање угљеног праха 
применом сопствених модела и софтвера“. Учесници Трибине су се интересовали за 
приказане резултате истраживања у Лабораторији за термотехнику и енергетику. 
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Трибина бр. 31- Свечана Трибина поводом јубилеја проф. др Симеона Ока, истакнутог 
научног радника и главног и одговорног уредника међународног часописа Thermal 
Science, чији је оснивач Друштво термичара Србије. Свечана Трибина је одржана 7. 
октобра 2016. године ради обележавања 80 година живота, 56 година научно-стручног 
рада и 20 година уређивања часописа Thermal Science. Тим поводом су, уз учешће већег 
броја академских и научних радника - поштовалаца професора Симеона Ока о њему 
надахнуто говорили г. Радивоје Митровић, декан Машинског факултета Универзитета у 
Београду, г. Борислав Грубор, генерални директор Института за нуклеарне науке Винча, 
г. Горан Живковић, директор Лабораторије за термотехнику и енергетику Института 
Винча, г. Глигор Каневче, редовни члан Македонске академија наука и уметности, г. 
Димитрије Вороњец, професор Машинског факултета Универзитета у Београду, г-ди 
Александар Седмак, професор Машинског факултета Универзитета у Београду, г. Зоран 
Боричић, професор Машинског факултета Универзитета у Нишу, г. Младен Стојиљковић, 
професор Машинског факултета Универзитета у Нишу и г. Предраг Стефановић, научни 
саветник у Лабораторији за термотехнику и енергетику Института Винча и потпредседник 
Друштва термичара Србије. Слављенику је уручен поклон Друштва термичара Србије, а 
он се обратио скупу захваливши на поклону и на лепим речима о њему уважених научних 
радника, пријатеља и сарадника. 

 
Председник Друштва Термичара Србије уручује поклон слављенику 

 
Трибина бр. 32 – Гост Трибине је било ЈКП Београдске Електране. Трибина је 
организована са циљем да се стручна јавност упозна са активностима ЈКП Београдске 
Електране. Активности Предузећа учесницима Трибине је представио г. Горан Алексић, 
директор предузећа. Г. Слободан Огризовић је говорио на тему „Стратегија развоја ЈКП 
Београдске Електране“, а г. Горан Смиљанић на тему „Правно економски аспекти уговора 
о испоруци топлотне енергије“. Учесници Трибине су били посебно заинтересовани за 
могућности и услове наплате према потрошњи енергије. 
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Трибина бр. 33 – Гости Трибине су били г. Зоран Предић, државни секретар Министарства 
рударства и енергетике Владе Републике Србије, и г. Дејан Стојановић, члан Савета 
Агенције за енергетику Републике Србије и председник Управног одбора Удружења 
топлана Србије. Трибина је одржана је 6. априла 2017. године и била посвећена актуелној 
ситуацији у топланама Србије и перспективама развоја. Г. Зоран Предић, је приказао 
актуелну ситуацију у топланама Србије и перспективе развоја, а г. Дејан Стојановић 
методологију за одређивање цене топлотне енергије. Учесници Трибине су са 
интересовањем пратили њихова излагања. 

Трибина бр. 34 – Гост Трибине је био Иновациони центар Машинског факултета у 
Београду поводом јубилеја - 10 година рада. Трибина је одржана 25. априла 2017. године 
по програму који је укључивао Представљање Иновационог центра (гђа Драгана 
Перовић) и четири предавања чланова Центра. Гђа Маја Ђуровић Петровић је одржала 
предавање на тему “Иновативни концепт пројеката енергетске ефикасности“. Гђа 
Светлана Стевовић је одржала предавање на тему “Енергетска ефикасност у зградарству“. 
Гђа Ивана Ивановић је одржала предавање на тему “Термички прорачуни применом 
'open source' софтвера“. Г. Зоран Голубовић је одржао предавање на тему „Термо-
механичко понашање полимера“. Дискусија је била инспиративна и за учеснике Трибине 
и за предаваче. 

Tрибинa бр. 35 - Гост Трибине је била Амбасада Краљевине Холандије у Србији Трибина 
је одржана 28. 2017. године. Гђа Marielle van Miltenburg, заменица Амбасадора 
Краљевине Холандије у Србији је одржала предавање на тему „Преглед тренутне 
економске и политичке сарадње између Краљевине Холандије и Србије“. Гђа Неда 
Лазендић, директорка фирме за Србију је одржала предавање на тему „Потенцијали 
ветроенергије у Србији и холандско искуство у томе“. Г. Зоран Поморишки, пројектни 
менаџер је одржао предавање на тему „Искоришћавање потенцијала енергије биомасе 
у Србији уз помоћ холандских технологија“. Дискусија је вођена о могућностима сарадње 
холандских и наших фирми у области нових обновљивих извора. 

     
 Гђa Marielle van Miltenburg, заменицa           Гђа Неда Лазендић, директорка  

  Амбасадора Краљевине Холандије у Србији             WindVision за Србију 

Трибина бр. 36 – Гост Трибине била је Катедра за моторна возила Машинског факултета 
универзитета у Београду. Трибина је одржана 17. априла 2018. године. На Трибини је г. 
Владимир Поповић, професор Машинског факултета одржао предавање на тему 
„Транспорт и одрживи развој“, г. Иван Благојевић, професор Машинског факултета је 
одржао предавање на тему „Алтернативни погони возила“, а г. Саша Митић, професор 
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Машинског факултета је одржао предавање на тему „Возила на крају животног века“. У 
дискусији је посебан интерес био за алтернативне погоне.  

Трибина бр. 37 -  Гост трибине је био Душан Гвозденац, професор Факултета техничких 
наука Универзитета у Новом Саду, бивши председник Друштва термичара Србије и први 
директор новоосноване Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије. Трибина је 
одржана 13. марта 2018. године, којом приликом је професор Гвозденац одржао врло 
интересантно предавање на тему „Енергетска ефикасност 2050. године“. Учесници 
Трибине су са великим интересовањем пратили предавање и постављали бројна питања 
о могућностима повећања енергетске ефикасности у процесу  конверзије енергије 
примарних извора у секундарну, о смањивању губитака преноса енергије до прага 
потрошње и посебно о ефикасности искоришћења финалне енергије. 

Трибина бр. 38 – Гост Трибине била је Лабораторија за горива и сагоревање Машинског 
факултета Универзитета у Београду. Трибина је организована 27. марта 2019. године са 
циљем да се стручна јавност упозна са активностима и резултатима научно-
истраживачког рада Лабораторије за горива и сагоревање Машинског факултета. Рад 
Лабораторије за горива и сагоревање је представио г. Владимир Јовановић, доцент 
Машинског факултета и шеф Лабораторије. Г. Небојша Манић, ванредни професор 
Машинског факултета је одржао предавање на тему „Примена термалне анализе за 
карактеризацију горива“. Г. Александар Миливојевић, доцент Машинског факултета је 
одржао предавање на тему „Активности групе за сагоревање и микропропулзију“. Гђа 
Драгослава Стојиљковић, редовни професор Машинског факултета је одржала 
предавање на тему „Међународни пројекти и сарадња Лабораторије за горива и 
сагоревање“. Учесници Трибине су са интересовањем пратили излагања и поздравили 
успехе Лабораторије у истраживању и међународној сарадњи. 

Трибина бр. 39 – Гост Трибине је било ЈКП Београдске електране. Трибина је 
организована 14. новембра 2019. године са циљем да се прикажу резултати које су 
Београдске електране постигле као учесници у реализацији међународних пројеката. Г. 
Радмило Савић је дао преглед завршених пројеката („BECA“ и „SmartSpaces“ из програма 
FP7, „Moeebius“ из програма Horizont 2020)- Гђа Татјана Томић-Јанковић је приказала 
пројекат HOLISDER (H2020) који је тада био у току, као и пројекат RELATED (H2020), који је 
приказао г. Љубиша Владић.  Следила је интересантна дискусија. 

Трибина бр. 40 – Свечана трибина организована поводом 80-тог рођендана г-дина 
Милана Радовановића, професора Машинског факултета и председника Друштва 
термичара Србије. Трибина је одржана 21. јануара 2020. године.  
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Учесници свечане трибине поводом обележавања 80 година живота М. Радовановића 

У свечаном делу трибине присутне поштоваоце слављеника су поздравили г. Радивоје 
Митровић, декан Машинског факултета, г. Владимир Поповић, државни секретар 
Министарства науке, просвете и технолошког развоја и г. Владимир Јовановић, шеф 
Лабораторије за горива и сагоревање, а његов богат научни и стручни рад су представили 
гђа Драгослава Стојиљковић, професорка Машинског факултета и потпредседница 
Друштва термичара Србије на тему „Проф. др Милан Радовановић - научни и стручни рад 
на Машинском факултету Универзитета у Београду“, г. Willibrordus Petrus Maria (Wim) van 
Swaaij, професор Универзитета Твенте из Холандије, на тему „Проф. др Милан 
Радовановић - рад и сарадња са Универзитетом Твенте“ и г. Предраг Стефановић, 
потпредседник Друштва термичара Србије на тему „Проф. др Милан Радовановић - 15 
година председник Друштва термичара Србије“. Учесници трибине и поштоваоци 
научног и стручног доприноса г-дина Милана Радовановића су истицали и његове 
организаторске способности и посебно заслуге за оснаживање организације и ширење 
активности Друштва термичара Србије у улози његовог дугогодишњег председника. 
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Потпредседници Друштва Термичара Србије уручују поклон слављенику 

Трибина бр. 41  Гост Трибине одржане 22. јануара 2020. године је био prof.dr.ir. 
Willibrordus Petrus Maria (Wim) van Swaaij са Универзитета Твенте из Холандије. 
Уважавајући високо научни рад и вишегодишњу сарадњу г-дина Милана Радовановића, 
председника Друштва термичара Србије, са Универзитетом Твенте, професор van Swaaij 
је другог дана боравка у Београду одржао је научно-стручно предавање под називом 
“Термохемијска конверзија биомасе - Искуства и сагледавање из угла хемијског 
инжењерства”, које је изазвало велико интересовање учесника Трибине 

Трибина бр. 42 – Гост Трибине је била Електропривреда Србије. Настављајући сарадњу 
са ЈП Електропривреда Србије започету 10. маја 2012. године гостовањем на Трибини 
Друштва термичара Србије тадашњег генералног директора г-дина Драгомира 
Марковића, који је учесницима Трибине представио "Инвестиционе перспективе 
Електропривреде Србије", на Трибини одржаној 24. јуна 2021. године, г. Драган 
Влаисављевић, извршни директор за трговину ЈП Електропривреда Србије је одржао 
интересантно предавање на тему „ЈП ЕПС у енергетској транзицији – изазови и 
перспективе (пресек постојећег стања, еколошки изазови, климатски изазови, могући 
правци развоја производног портфеља)“. Уводно излагање на тему „Услови и опције за 
енергетску транзицију Србије“ дао је г. Љубо Маћић, специјални саветник у Економском 
институту у Београду. Трибина је била врло посећена, а након предавања је развијена 
дискусија о дилемама да ли и када Србија треба да престане са коришћењем лигнита за 
производњу електричне енергије и у којој мери обновљиви извори могу да обезбеде 
сигурност снабдевања потрошача електричном енергијом. 

Трибина бр. 43 – Гост Трибине била Нафтна индустрије Србије а.д. Нови Сад. Трибина је 
одржана 24. септембра 2021. године уз могућност праћења преко zoom платформе. 
Учеснике је поздравио г. Иван Кузњецов, директор Дирекције Енергетика Downstream. Г. 
Жарко Радета, енергетски менаџер за Upstream у Сектору за поузданост и енергетску 
ефикасност, дивизија Downstream, Дирекција Енергетика, дао је опште информације о 
НИС-у, о потрошњи, о динамици пада потрошње и о перспективама развоја. Г. Бојан 
Бошковић, менаџер за енергоефикасност у Групи за енергоефикасност у дивизији 
Downstream, Блок Прерада, је приказао имплементиране мере за оптимизацију 
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потрошње топлотне енергије. Г. Никола Лубурић, руководилац Сектора за трговину и 
управљање портфолиом природног гаса, дивизија Downstream, Дирекција Енергетика, је 
приказао развој компримованог природног гаса као горива, осврнувши се а тренутно 
стање и перспективе. Дискусија је обухватала техничка, организациона и стратешка 
питања развоја НИС а.д., Нови Сад. 

Трибина бр. 44 – Гост Трибине је била Електропривреда Србије. Након гостовања на 
Трибини посвећеној утицају енергетске транзиције на ЈП Електропривреда Србије, г. 
Драган Влаисављевић, извршни директор за трговину ЈП Електропривреда Србије је на 
Трибини одржаној 24. јуна 2021. године одржао интересантно предавање на тему 
„Енергетска транзиција ЈП ЕПС уважавајући критеријуме развоја и наметнута  
ограничења“. Трибина је била врло посећена, а након предавања је развијена дискусија 
о дилемама да ли и када Србија треба да престане са коришћењем лигнита за 
производњу електричне енергије и у којој мери обновљиви извори могу да обезбеде 
сигурност снабдевања потрошача електричном енергијом. 

Трибина бр. 45 – Свечана трибина „Уздарје“ Друштва термичара Србије  

 
Трибину под називом „Уздарје“ Друштво термичара Србије је организовало поводом 
свечане доделе признања истакнутим појединцима и организацијама који су значајно 
допринели развоју Друштва термичара Србије у претходном периоду. Признање се 
састојало од прикладне медаље са ликом првог српског термичара Атанасија Стојковића 
(1773. – 1832.) и минијатурне реплике његовог обимног тротомног дела „Фисика“. 
Добитници су са захвалношћу и одушевљењем подржали активности Друштва термичара 
Србије и изразили опредељење да наставе сарадњу у будућности. 

Трибина бр. 46 – Гост Трибине је било JP Електропривреда Србије, Служба за заштиту 
животне средине. Трибина је одржана 14. октобра 2021. године уз обезбеђену могућност 
праћења преко zoom платформе. Гђа Милена Ђаконовић, шефица Службе за заштиту 
животне средине ЈП Електропривреда Србије, одржала је уводно предавање на тему 
„Инвестиције ЈП ЕПС у заштиту животне средине“, након чега је развијена врло плодна 
дискусија. Учеснике је нарочито интересовало учешће тих инвестиција у трошковима 
производње електричне енергије.   
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Трибина бр. 47 је организована 27. јуна 2022. године у форми панела под насловом 
Електрична возила будућност Србије – Између реалног и могућег. Панел је водила гђа 
Драгослава Стојиљковић, потпредседница Друштва термичара Србије. Учесници су били 
представници српске Асоцијације увозника возила и делова, Удружења нафтних 
компанија Србије, Удружења за право енергетике Србије, Дирекције за енергетику и 
Сектора за стратегију и развој мреже Нафтне индустрије Србије, Градског саобраћајног 
предузећа Београда и Катедре за моторна возила на Машинском факултету у Београду.  

 

Гђа Бранислава Лепотић Ковачевић, председница Удружења за право енергетике Србије 
је указала на значај правног регулисања коришћења електричне енергије у саобраћају и 
истакла значај сарадње Удружења на чијем је челу са Друштвом термичара Србије и са 
Машинским факултетом у области образовања. Г. Милош Петровић из Српске 
Асоцијације увозника возила и делова се посебно осврнуо на одлуку Европског 
парламента о забрани продаје возила с моторима на фосилно гориво и њен утицај на 
тржиште и будућност ауто индустрије. Г. Александар Миладиновић из Сектора за 
стратегију и развој Нафтне индустрије Србије (НИС) је говорио о мрежи електро пуњача у 
Србији. Г. Ненад Павловић, Руководилац Центра за развој пројеката у Дирекцији НИС-а за 
енергетику је представио концепт обезбеђивања електричне енергије из обновљивих 
извора енергије, који се реализује на пумпним станицама НИС-а у Србији. О бенефитима 
и искуствима коришћења електричне енергије у градском саобраћају и правцима даљег 
развоја говорио је г. Слободан Мишановић, пројектни менаџер у Градском саобраћајном 
предузећу Београд. О томе како нафтне компаније Србије виде транзицију од извора 
енергије нафтног порекла ка коришћењу електричне енергије, говорио је г. Томислав 
Мићовић, генерални секретар Удружења нафтних компанија Србије. Г. Иван Благојевић 
са Катедре за моторна возила Машинског факултета је говорио о основним разликама 
карактеристика електричних возила и конвенционалних возила са мотором са 
унутрашњим сагоревањем. Учесници панела имали су прилику и да чују о искуствима 
Хрватске и Немачке у овој области, о чему је говорио г. Милош Кузман потпредседник 
Удружења за право енергетике, који се у рад панела укључио путем платформе Zoom. 
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МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЕЛЕКТРАНЕ/POWER PLANTS 

Сагледавајући значај размене научних и стручних информација у области крупне 
енергетике на скуповима у СФРЈ као што је нпр. Симпозијум Употреба лигнита у 
термоенергетици 2-3 Новембра 1983 у Београду у организацији Друштва термичара 
Србије или циклуса Саветовања о електранама у организацији појединих 
Електроприврединих предузећа из СФРЈ, на иницијативу Бранислава Ковачевића, 
Александра Влајчића и Предрага Стефановића а уз подршку ЈП Електропривреда Србије, 
главни одбор Друштва Србије и Црне Горе донео је одлуку о редовном одржавању 
међународног скупа ЕЛЕКТРАНЕ/POWER PLANTS у организацији Друштва термичара. 

Први Симпозијум са међународним учешћем ЕЛЕКТРАНЕ/POWER PLANTS  у организацији 
Друштва термичара одржан је у Врњачкој Бањи, Хотел Звезда, 2-5 Новембра 2004 под 
називом "Електране 2004 - Енергетски ресурси, енергетска ефикасност, еколошки и 
експлоатациони аспекти рада електрана". Покровитељи су били Министарство рударства 
и енергетике Републике Србије, Министарство науке и заштите животне средине 
Републике Србије и ЈП Електропривреда Србије. Скуп су поздравили представници: 
Министарства науке и заштите животне средине, ЈП Електропривреда Србије и 
Скупштине општине Врњачка Бања а скуп је отворио и учествовао у његовом раду Мр 
Радомир М. Наумов, Министар рударства и енергетике.  Присуствовало је око 300 
учесника, од којих 25 из иностранства (САД, Канада, Русија, Немачка, Румунија, Пољска, 
Словачка, Грчка, Македонија, БиХ, Република Српска, Хрватска и Словенија). Скуп је 
реализовао Организациони одбор у саставу: председник Др Предраг Стефановић, 
чланови Александар Влајчић, помоћник министра у Министарству рударства и 
енергетике, Бранислав Ковачевић, дипл. маш. инж. и Проф. др Драгослава Стојиљковић, 
као и секретар одбора Др Вукан Бакић, у сарадњи са Научним одбором (председник Др 
Предраг Радовановић). У пет паралелних сесија изложен је 121 рад, од чега 100 усмено 
(Програм рада и Зборник апстраката/CD зборник радова ISBN 86-7877-008-2, за Друштво 
термичара Србије и Црне Горе Проф. др Милан Радовановић, Уредник др Предраг 
Стефановић, штампа Драслер Партнер, Београд 2004). Поред радног програма 
организован је и пратећи стручни програм: конференција за новинаре и штандови 
спонзора-излагача односно културни програм: посета Манастиру Љубостиња, свечана 
вечера уз трубаче и бројна дружења. 

            
Чланови Организационог одбора ЕЛЕКТРАНЕ 2004: Предраг Стефановић, Драгослава 
Стојиљковић, Бранислав Ковачевић и председник ДТС Проф. др Милан Радовановић 
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Други Симпозијум са међународним учешћем из серије "Електране" под насловом 
"Power Plants 2006 - Електране 2006" одржан је у организацији Друштва термичара у 
Врњачкој Бањи у Хотелу Звезда од 19-22 Септембра. Покровитељи су били Министарство  
рударства и енергетике Републике Србије, Министарство науке и заштите животне 
средине Републике Србије и ЈП Електропривреда Србије. Скуп је отворио Министар 
рударства и енергетике Мр Радомир М. Наумов уз поздравну реч представника 
Министарства науке и заштите животне средине, ЈП ЕПС-а и Скупштине општине Врњачка 
Бања. У пленарној сесији после отварања одржана су 2 предавања посвећена делу и раду 
Николе Тесле: Др Миодрага Месаровића „Електране од Николе Тесле до данас” и Проф. 
др Мирослава Бенишека „Теслин рад на турбомашинама” као и два позивна предања: 
Мр Радомира М. Наумова „Имплементација Уговора о Енергетској заједници земаља 
Југоисточне Европе” и председника Савета Агенције за енергетику Србије, Љубо Маћићa 
„Регулаторна питања-пример решавања у Србији”. Потом је у Замку културе отворена 
пригодна изложба Музеја Николе Тесле из Београда поводом 150 година рођења Николе 
Тесле и коктел добродошлице за све учеснике скупа. На скупу је учествовало око 250 
учесника из научно-истраживачких, образовних и привредних институција, 
електропривреда Србије, Црне Горе и суседних земаља. Међу учесницима 40 је било из 
земаља регије и Европе: Македоније, БиХ, Републике Српске, Хрватске, Словеније, 
Румуније, Грчке, Мађарске, Словачке, Пољске, Русије, В. Британије и Немачке; Земља гост 
је била Пољска са својим бројним представницима.. По позиву представници ЕЗ и 
Министарства за рударство и енергетику (МРЕ) су изнели детаљне информације о 
оснивању Енергетске заједнице земаља југоисточне Европе и имплементацији уговора у 
наредном периоду, праћено симултано превођеним: EU DG TREN Brendan Devlin „EU 
Energy policy Path in the Alpine, the Carpathian and Balkan regions; Investment in the Energy 
Sector Security; Energy Sector Transparency”, EU DG Environment (Andreas Papakonstantinu 
„Environmental Issues within the Treaty Establishing the Energy Community” ENERGY 
Community Secretariat Bozena Mazur „The Energy Community Secretariat – Possible Support 
to the Contracting Parties for the Treaty Implementation”, Interim Secretariat of the Carpathian 
Convention UNEP Herald Egerer „The Carpathian Convention and its relation with Alpine and 
Balkan Convention”, EconGas GmbH Stefan Ressl „Challenges for the company restructuring in 
liberalizing energy market – the Austrian case – policy and  reality”, МРЕ РС Мирослав Кукобат 
„The Balkan Convention”, Агенција за енергетику Србије Петар Максимовић „The Role of 
Regulator in Power Sector”, МРЕ РС Предраг Грујичић „Serbian Power Sector Reforms”, Kopex 
SA Poland Tadeusz Soroka „Polish electric power industry, sixteen years of transformation and 
what next”, RAFAKO SA Poland Krzysztof Burek „Environment and Efficiency – Drivers of the 
Power Market”. 

Међу предавањима по позиву еминентних експерата из иностранства треба истаћи 
предавања: Prof. dr Bo Leckner,  Deptartment of Energy and Environment, Chalmers 
University of Technology, Göteborg, Sweden „Развој и примена технологије сагоревања у 
флуидизованом слоју у термоелектранама”, Prof. dr Emmanuel Kakaras, National 
Technical University of Athens, Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants, Athens, 
Greece „Развој технологија за термоелектране са занемарљивом емисијом”, Prof Alan 
Williams, Leeds University, Leeds, UK „CFD моделирање сагоревања угља/лигнита и 
косагоревања са биомасом”, Dr Alexandar Wiedermann, MAN TURBO AG, Oberhausen, 
Germany, „Истраживање и развој индустријских енергетских гасних турбина у 
Европи”, Prof. dr Neven Duić, Department of Energy, Power Engineering and Ecology, Faculty 
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of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb,  Croatia „Обновљиви 
извори енергије у Хрватској, потенцијално тржиште и политика”. 

         
Проф. Драгослава Стојиљковић и Проф. Alan Williams  Део учесника на свечаној вечери 

                  
Захвалност ансамблу Балканика за предиван концерт 

Скуп су реализовали Организациони одбор (Предраг Стефановић председник, 
Драгослава Стојиљковић потпредседник, Горан Хасанагић члан и Вукан Бакић секретар) 
и Научни одбор, чији председник је био проф. Милан Радовановић. Током радног дела 
презентовано је око 120 радова. (Програм рада и Зборник апстраката/CD зборник радова 
ISBN 86-7877-009-0 за Друштво термичара Србије и Црне Горе, Проф. др Милан 
Радовановић, Уредник др Предраг Стефановић, штампа Драслер Партнер, Београд 2006). 
У оквиру пратећег програма организована је стручна изложба заинтересованих 
привредних субјеката, и спонзора у холу испред Конференцијске сале а у поподневним 
паузама, стручне презентације заинтересованих спонзора. У оквиру пратећег културног 
програма током Симпозијума организована је посета манастиру Жича, концерт ансамбла 
Балканика, Свечана вечера уз музику и бројна дружења. 
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Tрећи Симпозијум ЕЛЕКТРАНЕ 2008 "Енергетски ресурси, енергетска ефикасност, 
еколошки и експлоатациони аспекти рада електрана", Друштво термичара Србије је 
организовало у Врњачкој Бањи, у периоду 28. – 31. октобар 2008. под покровитељством:  

 Министарства рударства и енергетике Републике Србије,  
 Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, 
 Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије, 
 Јавног предузећа ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ и 
 Привредне коморе Србије. 

Симпозијума је обухватио следеће тематске области: 
 Енергетски ресурси и одрживи развој, 
 Либерализација тржишта електричне енергије, енергетска ефикасност и рационалан рад 

електрана, 
 Проблеми продужења радног века постројења електрана и увођење нових, 

ефикаснијих и еколошки чистијих производних технологија и опреме, 
 Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и других електрана, Еколошки и 

климатски аспекти рада свих постројења у технолошком систему производње 
електричне енергије у термо/хидро/ветро/ и другим електранама. 

    
Учесници скупа у очекивању почетка свечаног отварања 

    
Проф. др Петар Шкундрић министар у МРЕ  и Проф. др Владан Карамарковић пом.мин.  

Симпозијум POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2008 је окупио преко 300 истраживача, експерта, 
инжењера и званичних представника надлежних институција и привредних организација 
из земаља потписница и посматрача Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе 
али и 17 земаља света (Русије, САД, Канаде, Немачке, Аустрије, Шведске, Пољске, 
Казахстана, Јужне Кореје, Јужноафричке Републике, Јапана, Финске, Румуније, Босне и 
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Херцеговине, Македоније, Словеније и Хрватске) заинтересованих за размену научно-
стручних информација и искустава из тематике симпозијума. Сходно успешној пракси у 
организовању научно-стручних скупова POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ, Симпозијум је 
отворио Министар рударства и енергетике проф. др Петар Шкундрић. Међу учесницима 
био је значајан број позваних гостију и званичних представника институција из ЕУ и света 
(Енергетске Повеље: Baykov Nitzov, Секретаријата Енергетске заједнице земаља 
Југоисточне Европе: директор Slavtcho Neykov и Dr Dirk Buschle, Gas European Federation 
of Energy Traders, Vice Chairman Dr Stephan Ressl) и угледних светских и домаћих 
истраживача и стручњака (Проф. др Edward Anthony, Проф. др Симеон Ока, Проф. др 
Vladimir Messerle, Проф. др Владан Карамарковић, др Миодраг Месаровић, Проф. др 
Јасмина Вујић, Проф. др Skudickii, Проф. др Василије Мановић, Thomas Ortner, Franz 
Hafner, др Весна Баришић, Krzysztof Burek, Udo Gade, проф. др Aleksandar Ustimenko) који 
су одржали предавања по позиву са симултаним превођењем. 

   
Slavtcho Neykov директор ENERGY COMMUNITY и Bayko Nitzov ENERGY CHARTER 

   
Dr Dirk Buschlie ENERGY COMMUNITY и Dr Stephan Ressl GAS EFET 

На скупу је изложено 133 радова и то 30 позивних предавања са тематиком од ширег 
научног и стручног значаја за регионални развој разматране области енергетике, 75 кроз 
усмена излагања по сесијама и 28 на постер сесији. Поред публикованог зборника 
Апстраката пристигли радови у пуном обиму су расположиви у оквиру CD Зборника 
радова (Програм рада и Зборник апстраката/CD зборник радова ISBN 978-86-7877-011-1, 
за Друштво термичара Србије, Проф. др Милан Радовановић, Уредници др Предраг 
Стефановић и Мр Дејан Цветиновић, штампа Драслер Партнер, Београд 2008). Скуп су 
реализовали Организациони одбор (Предраг Стефановић председник, Драгослава 
Стојиљковић потпредседник, Дејан Цветиновић потпредседник, чланови Предраг 
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Шекељић, Предраг Грујичић, Александар Јаковљевић, Милош Бајић, Ђорђи Биљановски 
и Маја Студовић) и Научни одбор, чији председник је био проф. Мирољуб Аџић. 

Скуп је пратио већи број стручних новинара за које је организована и посебна 
конференција за штампу са организаторима скупа и представницима Министарства 
рударства и енергетике, ЈП ЕПС-а, и Агенције за енергетику. 

У оквиру пратећег програма организована је стручна изложба заинтересованих 
привредних субјеката и спонзора у холу испред Конференцијске сале а у поподневним 
паузама, стручне презентације заинтересованих спонзора. У оквиру друштвеног 
програма, одржан је једночасовни концерт Хора „ЛАЗАРИЦА“, и свечана вечера за све 
учеснике скупа а у сарадњи са туристичком агенцијом ТОМАС организован је излет до 
Манастира Жича. 

     
Учесници скупа на концерту Хора „ЛАЗАРИЦА“ 

Иновиране и додатно рецензиране верзије позивних предавања и изабраних радова 
публиковани су у часопису ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА бр 4/2008 и часопису ТЕРМОТЕХНИКА бр 
2/2009. 

Четврта Међународна конференција POWER PLANTS /ЕЛЕКТРАНЕ 2010 "Енергетски 
ресурси, енергетска ефикасност, еколошки и експлоатациони аспекти рада електрана", је 
одржана у Врњачкој Бањи, у Хотелу Звезда, од 26. – 29. октобар 2010. под 
покровитељством:  

 Министарства рударства и енергетике Републике Србије,  
 Министарства науке и технолошког развој Републике Србије, 
 Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије, 
 Јавног предузећа ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ и 
 Привредне коморе Србије. 

Конференција је обухватила следеће тематске области: 
 Енергетски ресурси и одрживи развој, 
 Либерализација тржишта електричне енергије, енергетска ефикасност и рационалан 

рад електрана, 
 Проблеми продужења радног века постројења електрана и увођење нових, 

ефикаснијих и еколошки чистијих производних технологија и опреме, 
 Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и других електрана, 
 Еколошки и климатски аспекти рада свих постројења у технолошком систему 

производње електричне енергије у термо/хидро/ветро/ и другим електранама. 



 

Страница 96 од 132 
 

Међународна конференција ЕЛЕКТРАНЕ 2010 је окупила око 300 истраживача, експерта, 
инжењера и званичних представника надлежних институција и привредних организација 
из земаља потписница и посматрача Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе 
али и 17 земаља света (Русије, В. Британије, САД, Пољске, Чешке Републике, Немачке, 
Аустрије, Финске, Шведске, Швајцарске, Румуније, Ирана, Босне и Херцеговине, 
Словеније, Македоније, Хрватске и Црне Горе), заинтересованих за размену научно-
стручних информација и искустава из тематике конференције. Сходно вишегодишњој 
успешној пракси у организовању научних скупова POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ, 
конференцију је отворио Министар рударства и енергетике проф. др Петар Шкундрић а 
учеснике поздравио његова екселенција Nils Ragnar K’amsvåg, Амбасадор Краљевине 
Норвешке у Србији. Међу учесницима био је значајан број позваних гостију из 
иностранства (званичних представника ЕУ, Секретаријата Енергетске заједнице земаља 
Југоисточне Европе и угледних светских истраживача и стручњака из водећих 
светских/домаћих енергетских фирми као што су ALSTOM POWER, ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЕНТЕЛ, 
RAFAKO, итд.) који су одржали предавања по позиву са симултаним превођењем. У 
оквиру радне прославе 40 година рада Термоелектране „Никола Тесла“ и 
Хидроелектране „Ђердап“ значајан део радова је посвећен продужења радног века 
постројења електрана и увођењу нових, ефикаснијих и еколошки чистијих производних 
технологија и опреме. 

На скупу је изложено 120 радова и то 27 позивних предавања са тематиком од ширег 
научног и стручног значаја за регионални развој разматране области енергетике, 71 кроз 
усмена излагања по сесијама и 22 на постер сесији. Поред публикованог зборника 
Апстраката пристигли радови у пуном обиму су расположиви у оквиру CD Зборника 
радова (Програм рада и Зборник апстраката/CD зборник радова ISBN 978-86-7877-020-3, 
за Друштво термичара Србије, Проф. др Милан Радовановић, Уредници др Предраг 
Стефановић и Мр Дејан Цветиновић, штампа Драслер Партнер, Београд 2010). Скуп су 
реализовали Организациони одбор (Предраг Стефановић председник, Дејан Цветиновић 
потпредседник, Драгослава Стојиљковић потпредседник, чланови Предраг Шекељић, 
Предраг Грујичић, Михајло Гаврић, Предраг Радосављевић, Александар Јаковљевић, 
Ђорђи Биљановски, Милош Бајић, Зоран Спасић и Маја Студовић) и Научни одбор, чији 
председник је био проф. Мирољуб Аџић. 

Скуп је већ традиционално пратио већи број стручних новинара за које је организована и 
посебна конференција за штампу са организаторима скупа и представницима 
Министарства рударства и енергетике, ЈП ЕПС-а, и Агенције за енергетику. 

У оквиру пратећег програма скупа Културно уметничко друштво КУД ТЕНТ је приредило 
једночасовни концерт, организована је свечана вечера за све учеснике скупа а у сарадњи 
са туристичком агенцијом ТОМАС излет до Манастира Љубостиња. 

 

Пету Међународну конференцију POWER PLANTS /ЕЛЕКТРАНЕ 2012  "Енергетски ресурси, 
енергетска ефикасност, еколошки и експлоатациони аспекти рада електрана", Друштво 
термичара Србије је организовало на Златибору у хотелу Палисад у периоду 30. Октобар 
-2 Новембар 2012. под покровитељством: 
 Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,  
 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
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 Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике 
Србије и 

 Јавног предузећа ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

Конференција је обухватила следеће тематске области: 
 Енергетски ресурси и одрживи развој, 
 Либерализација тржишта електричне енергије, енергетска ефикасност и рационалан 

рад електрана, 
 Проблеми продужења радног века постројења електрана и увођење нових, 

ефикаснијих и еколошки чистијих производних технологија и опреме, 
 Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и других електрана, 
 Еколошки и климатски аспекти рада свих постројења у технолошком систему 

производње електричне енергије у термо/хидро/ветро/ и другим електранама. 

Међународна конференција ЕЛЕКТРАНЕ 2012 је окупила око 300 истраживача, експерта, 
инжењера и званичних представника надлежних институција и привредних организација 
из 12 земаља потписница и посматрача Уговора о Енергетској заједници Југоисточне 
Европе али и земаља света (Русије, В. Британије, Пољске, Чешке Републике, Немачке, 
Словачке, Швајцарске, Босне и Херцеговине, Словеније, Македоније, Хрватске и Црне 
Горе), заинтересованих за размену научно-стручних информација и искустава из 
тематике конференције. Сходно вишегодишњој успешној пракси у организовању научних 
скупова POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ, конференцију је отворио државни секретар 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја проф. др Радивоје Митровић а 
учеснике поздравио представник Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине др Милан Петровић и председник Управног одбора ЈП ЕПС-а, др Аца Марковић. 
Уводна предавања су одржали: Mr Adriano Martins, Deputy Head of EU Delegation in Serbia: 
''Досадашње, текуће и очекиване активности ЕУ у енергетском сектору Србије'', или 
“Completed, ongoing and expected EU activities in the Energy Sector of Serbia”, Slavtcho 
Neykov, Director, Energy Community Secretariat EU: "Status of Serbia Energy Sector on the 
Way to be Part of EU and Necessary Steps", Љубо Маћић, Председник Савета, Агенције за 
енергетику Републике Србије, "Energy Prices in Serbia and Security of Supply",  Др Аца 
Марковић Председник Управног одбора ЈП ЕПС-а "Сигурност снабдевања Србије 
енергијом и регионална електроенергетска повезаност", Петар Кнежевић, Директор ПД 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА "Повећање енергетске ефикасности, снаге и еколошки 
пројекти у ПД ТЕНТ-у" и Драган Јовановић, Директор ПД ТЕ и Р КОСТОЛАЦ "Подизање 
техничке ефикасности термоенергетских капацитета као основ за остварење стратешког 
програма развоја површинске експлоатације лигнита и производње електричне енергије 
у Костолачком басену". 

Међу учесницима био је значајан број позваних гостију из иностранства (званични 
представник делегације ЕУ у Србији Дејан Ребрић, директор Секретаријата Енергетске 
заједнице земаља Југоисточне Европе Slavtcho Neykov и угледних светских истраживача 
и стручњака из водећих светских/домаћих енергетских фирми као што су ALSTOM POWER, 
DOOSAN POWER SYSTEMS, ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЕНТЕЛ, RAFAKO, SIEMENS, ИНСТИТУТ МИХАЈЛО 
ПУПИН, WATTENFALL, BABCKOCK BORSING POWER, итд.) који су одржали предавања по 
позиву са симултаним превођењем. Најзначајнији део радова је посвећен продужења 
радног века постројења електрана, експлоатационим/еколошким проблемима рада 
електрана и увођењу нових, ефикаснијих и еколошки чистијих производних технологија 
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и опреме. На скупу је изложено 122 рада и то 6 уводних предавања, 29 позивних 
предавања са тематиком од ширег научног и стручног значаја за регионални развој 
разматране области енергетике, 59 кроз усмена излагања по сесијама и 28 на постер 
сесији. Поред публикованог зборника Апстраката пристигли радови у пуном обиму су 
расположиви у оквиру CD верзије Зборника радова (Програм рада и Зборник 
апстраката/CD зборник радова ISBN 978-86-7877-021-0, за Друштво термичара Србије 
Проф. др Милан Радовановић, Уредници др Предраг Стефановић и Мр Дејан Цветиновић, 
штампа Драслер Партнер, Београд 2012) на 1380 страница а предавања и радови су 
слободно доступни и на сајту Конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2012 (http://e2012.drustvo-
tericara.com). Скуп су реализовали Организациони одбор (Предраг Стефановић, 
председник, Драгослава Стојиљковић потпредседник, Дејан Цветиновић потпредседник, 
чланови Александар Јаковљевић, Ђорђи Биљановски, Зоран Спасић, Милош Бајић, 
Предраг Радосављевић, Предраг Шекељић, Предраг Грујичић, Маја Студовић и Милутин 
Савићевић) и Научни одбор, чији председник је био Др Миодраг Месаровић. 

Скуп је већ традиционално пратио већи број стручних новинара који су професионално 
извештавали о току Конференције за домеће писане и електронске медије. За новинаре 
је организована (31.10.2012.) и посебна конференција за штампу са организаторима 
скупа на којој су на питања новинара одговарали и Slavtcho Neykov директор 
Секретаријата ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ, Дејан Ребрић 
званични представник делегације ЕУ у Србији, Милан Симовић директор ЕНЕРГОПРОЈЕКТ 
ЕНТЕЛ-а, Петар Кнежевић директор ПД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА, Драган 
Јовановић директор ПД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ и Ђорђи Биљановски 
заменик директора ПД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА. 

У оквиру пратећег програма скупа градски хор из Ужица „Златиборске виле“ је приредило 
једночасовни концерт и организована је свечана вечера за све учеснике скупа (са 
специјалним музичким програмом трубачког оркестра BIG BAND Дејана Петровића) а у 
сарадњи са туристичком агенцијом ПАЛИСАД организован је излет до Мале 
Хидроелектране „Под градом“ на реци Ђетињи, прве изграђене у Србији по Теслиним 
принципима, 1900 године. 

 

Шеста Међународна конференција POWER PLANTS /ЕЛЕКТРАНЕ 2014 "Енергетски 
ресурси, енергетска ефикасност, еколошки и експлоатациони аспекти рада електрана", је 
одржана на Златибору у хотелу Палисад у периоду 28-31 Октобар 2014. под 
покровитељством: 

 Министарства рударства и енергетике Републике Србије,  
 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
 Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и 
 Јавног предузећа ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

Конференција је обухватила следеће тематске области: 
 Енергетски ресурси и одрживи развој, 
 Либерализација тржишта електричне енергије, енергетска ефикасност и рационалан 

рад електрана, 
 Проблеми продужења радног века постројења електрана и увођење нових, 

ефикаснијих и еколошки чистијих производних технологија и опреме, 
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 Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и других електрана, 
 Еколошки и климатски аспекти рада свих постројења у технолошком систему 

производње електричне енергије у термо/хидро/ветро/ и другим електранама. 

Међународна конференција ЕЛЕКТРАНЕ 2014 је окупила око 270 истраживача, експерта, 
инжењера и званичних представника надлежних институција и привредних организација 
из 12 земаља потписница и посматрача Уговора о Енергетској заједници Југоисточне 
Европе али и земаља света (Немачке, Пољске, Русије, В. Британије, Француске, Финске, 
Словачке, Мађарске, Ирака, Босне и Херцеговине, Словеније и Македоније), 
заинтересованих за размену научно-стручних информација и искустава из тематике 
конференције. Према вишегодишњој успешној пракси организације научних скупова 
POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ, конференцију је отворио помоћник министра у 
Министарству рударства и енергетике Републике Србије проф. др Милош Бањац а 
учеснике су поздравили Директор Института за нуклеарне науке „Винча“ др Борислав 
Грубор и декан Машинског факултета Универзитета у Београду проф. др Милорад 
Милованчевић. По отварању, уводна предавања су одржали Simon Uzunov, руководилац 
електро сектора у Секретаријату Енергетске заједнице земаља Југоисточне Европе, Љубо 
Маћић, председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије, Проф. др Аца 
Марковић председник Надзорног одбора ЈП ЕПС-а, Милан Петковић, заменик директора 
ПД Термоелектране Никола Тесла, Слободан Марковић, извршни директор ПД РБ 
Колубара, Драган Јовановић, директор ПД ТЕКО Костолац, Златан Јовановић директор ПД 
Дринско-Лимске хидроелектране и Љубиша Јокић, директор ХЕ Ђердап 1. На крају уводне 
сесије, представници ДТС/организатори скупа ЕЛЕКТРАНЕ 2014 уручили су директору ХЕ 
Ђердап 1 Плакету и пригодни поклон поводом обележавања јубилеја, 50 година од 
почетка изградње ХЕ Ђердап. 

Међу учесницима био је значајан број угледних светских истраживача и стручњака из 
водећих светских/домаћих енергетских фирми/институција као што су ALSTOM POWER, 
RAFAKO, SIEMENS, ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЕНТЕЛ, ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН, FOSTER WHEELER, 
COMBUSTION & CCS CENTER CRANFIELD UNIVERSITY, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХН. УНИВЕРСИТЕТ, РОССИЯ,) који су одржали предавања по 
позиву са симултаним превођењем. Најзначајнији део радова је посвећен: утицајима 
увођења обновљивих извора енергије у производњи електричне енергије и измењене 
енергетске политике у земљама ЕУ на рад класичних термоелектрана на фосилна горива, 
проблемима продужења радног века постројења електрана, 
експлоатационим/еколошким проблемима рада електрана и увођењу нових, 
ефикаснијих и еколошки чистијих производних технологија и опреме. 

На скупу је изложено 112 радова и то: 8 уводних предавања, 23 позивних предавања са 
тематиком од ширег научног и стручног значаја за регионални развој разматране области 
енергетике, 46 кроз усмена излагања по сесијама и 25 на постер сесији. Поред 
публикованог зборника Апстраката пристигли радови у пуном обиму су расположиви у 
оквиру CD Зборника радова (Програм рада и Зборник апстраката/ЦД зборник радова ISBN 
978-86-7877-024-1 за Друштво термичара Србије, Проф. др Милан Радовановић, 
Уредници др Предраг Стефановић, др Вукан Бакић и др Дејан Цветиновић, штампа 
Шпринт доо, Београд 2014). Скуп су реализовали Организациони одбор (Предраг 
Стефановић, председник, Драгослава Стојиљковић потпредседник, Дејан Цветиновић 
потпредседник, чланови Вукан Бакић, Ђорђи Биљановски, Зоран Спасић, Милош Бајић, 
Александар Јаковљевић, Михајло Гарић, Предраг Радосављевић, и Маја Студовић) и 
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Научни одбор, чији председник је био Др Миодраг Месаровић. Поред публикованог 
зборника Апстраката, пристигли радови у пуном обиму су расположиви на CD Зборнику 
радова, а позивна предавања и радови су слободно доступни и на сајту Конференције 
ЕЛЕКТРАНЕ 2014 (http://e2014.drustvo-tericara.com). 

Скуп је већ традиционално пратио већи број стручних новинара који су професионално 
извештавали о току Конференције за домеће писане и електронске медије. За новинаре 
је посебно интересантан био Округли сто: УТИЦАЈ ЕКСТРЕМНИХ ПАДАВИНА И ПОПЛАВА 
НА РАД ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕНЕРГИЈЕ У ЈП ЕПС којим су 
председавали: Драган Поповић, помоћник директора Дирекције за производњу енергије 
ЈП ЕПС и Војислав Шкундрић директор сектора одржавања електрана у Дирекцији за 
производњу енергије ЈП ЕПС. У уводу округлог стола су приказана четири филма са 
пратећим коментарима (по један 30 мин из ПД ТЕНТ и ПД РБ КОЛУБАРА, и 2 филма из ПД 
ХЕ ЂЕРДАП) и две презентације (из ПД ТЕКО КОСТОЛАЦ и Дирекције за дистрибуцију 
енергије ЈП ЕПС). На основу изнетих података и дискусије донети су закључци који су 
објављени и на сајту конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2014. 

У оквиру пратећег програма организован је излет до акумулационе хидроелектране 
„Кокин Брод“ на реци Увац, а у оквиру културног програма: свечана вечера свих учесника 
конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2014 и једночасовни концерт „Песме и игре из Србије“ 
Омладинског фолклорног ансамбла „Први Партизан“ из Ужица. 

 

Седма Међународна конференција POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2016 "Енергетски 
ресурси, енергетска ефикасност, еколошки и експлоатациони аспекти рада електрана", је 
одржана на Златибору, у хотелу Палисад, од 23.–26.11 2016., под покровитељством:  

 Министарства рударства и енергетике Републике Србије, 
 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
 Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и 
 ЈП Електропривреда Србије, 

Конференција је обухватила следеће тематске области: 
 Енергетски ресурси и одрживи развој, 
 Либерализација тржишта електричне енергије, енергетске ефикасност и рационалан 

рад електрана, 
 Проблеми продужења радног века постројења електрана и увођење нових, 

ефикаснијих и еколошки чистијих производних технологија и опреме, 
 Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и других електрана, 
 Еколошки и климатски аспекти рада постројења у технолошком систему производње 

електричне енергије у термо/хидро/ветро и другим електранама. 

Међународна конференција POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2016 jе окупила око 250 
истраживача, експерта, инжењера и званичних представника надлежних институција и 
привредних организација из земаља потписница и посматрача Уговора о Енергетској 
заједници Југоисточне Европе али и других земаља света (САД, Немачке, Пољске, Русије, 
Кине, Велике Британије, Јапана, Белгије, Финске, Чешке, Словачке, Казахстана, Турске, 
Румуније, Бугарске, Босне и Херцеговине, Словеније, Македоније, Хрватске, Црне Горе) 
заинтересованих за размену научно-стручних информација и искустава из тематике 
конференције. 
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Учесници Међународне конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2016 на отварању скупа 

Конференцију POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2016 је отворио 23.11.2016. године, проф. др 
Милош Бањац, помоћник министра у Министарству рударства и енергетике Републике 
Србије. У име ЈП ЕПС, генералног покровитеља и главног спонзора Међународне 
конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2016, скуп је поздравио уз пратеће кратко обраћање 
учесницима, проф. др Александар Гајић, члан Надзорног одбора ЈП ЕПС-а. Скуп су 
поздравили и Директор Института за нуклеарне науке „Винча“, др Борислав Грубор као и 
продекан за научноистраживачки рад Машинског факултета у Београду, проф. др 
Драгослава Стојиљковић. На Међународним конференцијама Електране, редовни 
учесници и предавачи по позиву су званични представници EU DG TREN, EU DG 
Environment, ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT, ENERGY CHARTER, угледни истраживачи 
и професори па је тако и на скупу, ЕЛЕКТРАНЕ 2016 после отварања у Уводној сесији, 
приказано видео предавање „Environmental activities of the Energy Community“ Peterа 
Vajdе експерта за екологију из ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT-а. 

У Уводној сесији 23.11.2016. одржана су још 4 предавања: 
1. Др Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског комитета Светског савета 

за енергију, CHALLENGING TIMES FOR POWER PLANTS 
2. Љубо Маћић, председник Савета Агенције за Енергетику Републике Србије IMPACT 

OF REGULATORY MEASURES AND ENERGY MARKETS CHANGES TO ELECTRICITY 
GENERATION 

3. Саво Безмаревић, извршни директор за техничке послове производње енергије ЈП 
ЕПС ENERGETSKA EFIKASNOST I POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, 

4. Проф. др Мирослав Бенишек NIKOLA TESLA'S RESEARCH IN THE ENERGY TRANSITION 
FIELD BETWEEN FLUID AND MECHANICAL SYSTEM AND DEVELOPMENT OF THE MACHINES 
AND MEASURING EQUIPMENT BASED ON THOSE DISCOVERIES 

На крају Уводне сесије 23.11.2016. свечано су уручене ПОВЕЉЕ Друштва термичара 
Србије: 

 ЈП ЕПС-у огранак Рударски басен Колубара поводом 60 година успешног рада 
површинског копа Поље Б и 60 година успешног рада погона Колубара Прерада 
(повељу примио Саво Безмаревић, извршни директор за техничке послове 
производње енергије ЈП ЕПС, фотографија у прилогу) 

 ЈП ЕПС-у огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА поводом 60 година успешног рада 
ТЕ Колубара и 40 година успешног рада првог блока од 300 MW, блока ТЕНТ А3 
(повељу примио Горан Лукић, директор за производњу енергије огранка 
Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, ЈП ЕПС, фотографија у наставку) 
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 ЕНЕРГОПРОЈЕКТУ Холдинг поводом 65 година успешног рада, доприноса изградњи 

Електрана и Електроенергетских постројења као и континуалним унапређењу 
рада/модернизацији Електрана (повељу примио Др Миодраг Месаровић) 

      
 Др Миодрагу Месаровићу за допринос развоју, изградњи и унапређењу 

Електроенергетског система, допринос континуалном унапређењу 
рада/модернизацији Електрана и допринос раду Друштва термичара Србије. 

 Љуби Маћићу, за допринос континуалном унапређењу рада/модернизацији 
Електрана и унапређењу регулаторног система у енергетском сектору Републике 
Србије (фотографија у прилогу). 

Конференција је по традицији успела да окупи: 
 истраживаче из института (Института за нуклеарне науке „Винча“, Института „Михајло 

Пупин“, Електротехничког института „Никола Тесла“, Института за испитивање 
материјала Србије, Републичког хидрометеоролошког института у Бања Луци, 
Рударског институт из Скопља, JSC “NPO CKTI” Saint-Petersburg, Russia, Institute of 
Power Engineering Poland), 

 истраживаче са факултета (Машинског факултета у Београду, Машинског факултета у 
Нишу, Машинског факултета у Бања Луци, Електротехничког факултета у Београду, 
Факултета техничких наука у Новом Саду, Рударско геолошког факултета у Београду, 
Технолошко-металуршког факултета у Београду, Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, Грађевинског факултета у Београду, Факултета 
организационих наука у Београду, Факултета за менаџмент у Зајечару, Факултета 
техничких наука у Битољу Македонија, Altai State University Barnaul, Russian Federation, 
Cranfield University UK, University of Toronto Canada, Faculty of heat and power 
engineering, Almaty, Republic of Kazkhstan, Faculty of Engineering Yalova University, 
Turkey) 
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 експерте из врхунских светских и домаћих фирми из области енергетике (General 
Electric International, GE Power USA, General Electric Boiler Deutschland GmbH; Hamon 
Thermal Germany GmbH, Hamon Enviroserv GmbH, Hamon Research-Cottrel GmbH; Dong 
Fang Electric Corporation, Dong Fang Boiler Group, P.R. China; Rafako S.A, Siemens d.o.o., 
ZK-Termochem, United Conveyers Corporation GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Europe GmbH, Mitsubishi-Hitachi Power Systems Environmental Solutions Ltd. Japan; 
Yokogawa; Vicoda GmbH; Steag Energy Service GmbH; NTV–energo Saint-Petersburg, 
Russia; ZIOMAR Podoljsk, Russia; Via-Ocel d.o.o.; Еуро-монт-инг д.о.о.; Balkan Energy 
Team d.o.o.; Енергопројект ЕНТЕЛ; Babckock Borsing Steinmuller GmbH; ERC Technik 
GmbH; Steinmuller Engineering GmbH; Amec Foster wheeler Energia Oy Finland; Steinbeis 
Energy Technologies d.o.o.; LPP “Kazkotloservis Almaty Kazakhstan, Partner Engineering 
Banja Luka) 

 водеће инжењере и руководиоце у електропривредним компанијама (ЈП 
Електропривреда Србије, огранак „Термоелектране Никола Тесла“, огранак 
„Термоелектране и копови Костолац“, огранак „Хидроелектране Ђердап“, огранак 
„Дринско-лимске хидроелектране“, огранак „рударски басен Колубара“; МХ 
Електропривреда Републике Српске, ЗП „Рудник и термоелектрана Гацко“, ЗП „Рудник 
и термоелектране Угљевик“, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“; ЈП Електропривреда 
БиХ д.д., ТЕ Какањ, ТЕ Тузла, ТЕ Бановићи; ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари; 
ЕЛЕМ ТЕ Битола; Електропривреда Црне Горе А,Д., ТЕ Пљевља;) и  

 представнике других релевантних привредних субјеката (НИС а.д.) и институција 
(Агенција за енергетику Републике Србије). 

На конференцији је изложено 106 радова + 6 комерцијалних презентација са симултаним 
преводом и то: 

 5 уводних предавања,  
 41 позивно предавање са тематиком од ширег научног и стручног значаја за 

регионални развој разматране области енергетике,  
 39 усмених излагања по сесијама и  
 21 рад на постер сесији.  

Поред публиковања Зборника апстраката са програмом конференције, прихваћени 
радови су објављени на CD Зборнику радова (Програм рада и Зборник апстраката/CD 
зборник радова ISBN 978-86-7877-027-2, за Друштво термичара Србије, Проф. др Милан 
Радовановић, Уредници др Предраг Стефановић, др Вукан Бакић и др Дејан Цветиновић, 
штампа Шпринт д.о.о. Београд 2016) на 1072 страница а предавања и радови су доступни 
и на сајту Конференције ELEKTRANE 2016 (http://e2016.drustvo-tericara.com). Скуп су 
реализовали Организациони одбор (Предраг Стефановић, председник, Дејан 
Цветиновић потпредседник и генерални секретар, Драгослава Стојиљковић 
потпредседник, чланови Вукан Бакић, Александар Јаковљевић, Ђорђи Биљановски, Зоран 
Спасић, Милош Бајић, Никола Живковић, Александар Јаковљевић, Предраг 
Радосављевић, Предраг Шекељић и Маја Студовић) и Научни одбор, чији председник је 
био Др Миодраг Месаровић. 

У оквиру конференције, одржан је врло посећен, тематски округли сто (председавајући 
др Предраг Радовановић, Институт за нуклеарне науке „Винча“): Lignite mill Upgrade 
solutions – The key for the successful boiler modernization, на коме су одржана уводна 
предавања експерата из водећих светских фирми: GE Boiler Deutschland GmbH и 
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Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH као и проф. др Титослава Живановића са 
Машинског факултета у Београду. 

 
Предавач Thomas Krause и председавајући др Предраг Радовановић на округлом столу 

Осма Међународна конференција POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2018 "Енергетски ресурси, 
енергетска ефикасност, еколошки и експлоатациони аспекти рада електрана", је одржана 
на Златибору, у хотелу Палисад, од 5.÷8.11.2018., под покровитељством:  

 Министарства рударства и енергетике Републике Србије, 
 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
 Министарства заштите животне средине Републике Србије и 
 ЈП Електропривреда Србије, 

Конференција је обухватила следеће тематске области: 
 Енергетски ресурси и одрживи развој, 
 Либерализација тржишта електричне енергије, енергетске ефикасност и рационалан 

рад електрана, 
 Проблеми продужења радног века постројења електрана и увођење нових, 

ефикаснијих и еколошки чистијих производних технологија и опреме, 
 Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и других електрана, 
 Еколошки и климатски аспекти рада постројења у технолошком систему производње 

електричне енергије у термо/хидро/ветро и другим електранама. 

Међународна конференција POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2018 jе окупила око 250 
истраживача, експерта, инжењера и званичних представника надлежних институција и 
привредних организација из земаља потписница и посматрача Уговора о Енергетској 
заједници Југоисточне Европе али и других земаља света (САД, Немачке, Пољске, Велике 
Британије, Јапана, Аустрије, Италије, Чешке, Бугарске, Грчке, Босне и Херцеговине, 
Македоније, Хрватске, Црне Горе) заинтересованих за размену научно-стручних 
информација и искустава из тематике конференције. 

Конференцију POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2018 је отворио 5.11.2018. године, проф. др 
Милош Бањац, помоћник министра у Министарству рударства и енергетике Републике 
Србије. У име ЈП ЕПС, генералног покровитеља и главног спонзора Међународне 
конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2018, скуп је поздравио уз пратеће кратко обраћање 
учесницима, проф. др Александар Гајић, члан Надзорног одбора ЈП ЕПС-а. Скуп су 
поздравили и Дејан Поповић, председник Савета Агенције за енергетику Републике 
Србије као и Мирослав Лутовац, директор сектора за индустрију Привредне коморе 
Србије. 
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Поздравна обраћања на свечаном отварању Проф. др Александар Гајић, Дејан Поповић, 

Мирослав Лутовац 

На Међународним конференцијама Електране, редовни учесници и предавачи по позиву 
су званични представници надлежних европских/међународних институција: EU DG 
TREN, EU DG Environment, ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT,  ENERGY CHARTER, угледни 
истраживачи и професори па је тако и на скупу, ЕЛЕКТРАНЕ 2018 после отварања у 
Уводној сесији, Mr Simon Uzunov експерт из ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT-а одржао 
предавање „IMPLEMENTATION OF ENERGY COMMUNITY TREATY IN SUPPORT OF 
ELECTRICITY MARKET INTEGRATION IN SOUTH EAST EUROPE“. 

    
Проф. др Милош Бањац отвара Конференцију и Simon Uzunov, уводни предавач 

У Уводној сесији 5.11.2018. одржана су још 5 предавања: 
 Проф. др Аца Марковић, члан Савета Агенције за енергетику Републике Србије, 

„РАЗВОЈ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ“, 
 Проф. др Милош Бањац, помоћник Министра рударства и енергетике Републике 

Србије, Проф. др Мирјана Лаковић, Машински факултет Универзитета у Нишу, 
„CONSEQUENCES OF THE ADOPTION OF GUIDELINES ON STATE AID FOR ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AND ENERGY 2014-2020 BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SERBIAN 
RENEWABLE ENERGY SECTOR“, 

 Саво Безмаревић, извршни директор за техничке послове производње енергије ЈП 
ЕПС, „ЈП ЕПС -  ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПЛАНОВИ“, 

 Др Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског комитета Светског савета 
за енергију, „PARADIGM SHIFTS IN POWER GENERATION UNDER PRESSURE OF ENERGY 
TRANSITION“, 
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 Љубо Маћић, Економски институт, „ENERGY AND CLIMATE 2030 TARGETS – POSSIBLE 
APPROACH OF SERBIA“. 

   
Уводни предавачи Проф. др Аца Марковић и др Миодраг Месаровић 

На крају Уводне сесије 5.11.2018. уручене су ПОВЕЉЕ Друштва термичара Србије: 
 ЈП ЕПС-у поводом 125 година од изградње прве термоцентрале и почетка 

производње електричне енергије у Србији, (повељу примио Саво Безмаревић, 
извршни директор за техничке послове производње енергије ЈП ЕПС, 

 ЈП ЕПС Огранак ХЕ „ЂЕРДАП“ поводом 60 година успешног рада ХЕ ВРЛА 4, (повељу 
примио Бобан Петровић, директор „Власинске ХЕ“), 

o                    
 ЈП ЕПС-у огранак Термоелектране „НИКОЛА ТЕСЛА“ поводом 40 година успешног 

рада блока ТЕНТ А4 (повељу примио Саво Безмаревић, извршни директор за 
техничке послове производње енергије ЈП ЕПС, 
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Са доделе Повеље ДТС (слева на десно): Др Дејан Цветиновић, Проф. др Драгослава 
Стојиљковић, Дарко Шарић, Саво Безмаревић, M.Sc.Krzysztof Burek, Бобан Петровић, 

Проф. др Милан Радовановић, др Предраг Стефановић и др Миодраг Месаровић      

 ЈП ЕПС-у огранак Термоелектране „НИКОЛА ТЕСЛА“ поводом 35 година успешног 
рада првог термоблока на лигнит снаге 620 MWel у Републици Србији, блока ТЕНТ 
Б1 (повељу примио Дарко Шарић, директор ТЕ «Никола Тесла Б»), 

 Rafako S.A. за успешно примењена инжењерска и конструктивна решења 
котловског постројења термоблока на лигнит снаге 620 MWel a поводом 35 година 
успешног рада блока на лигнит снаге 620 MWel у Републици Србији, блока Б1 у 
Термоелектрани „Никола Тесла B“ (повељу примио M.Sc.Krzysztof Burek, Savetnik 
UO RAFAKO S.A.).  

Конференција је по традицији успела да окупи: 
 експерте из релевантних регионалних и државних институција (Секретаријата 

Енергетске заједнице земаља југоисточне Европе, Министарства рударства и 
енергетике Републике Србије, Министарства заштите животне средине Републике 
Србије, Агенције за енергетику Републике Србије, Привредне коморе Србије, 
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине),  

 истраживаче из института (Института за нуклеарне науке „Винча“, Института „Михајло 
Пупин“, Електротехничког института „Никола Тесла“, Института за испитивање 
материјала Србије, Економског института у Београду), 

 истраживаче са факултета (Машинског факултета у Београду, Машинског факултета у 
Нишу, Машинског факултета у Бања Луци, Електротехничког факултета у Београду, 
Факултета техничких наука у Новом Саду, Рударско геолошког факултета у Београду, 
Технолошко-металуршког факултета у Београду, Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, Cranfield University UK) 

 експерте из врхунских светских и домаћих фирми из области енергетике (General 
Electric International, GE Power USA, GE Power Digital, General Electric Boiler Deutschland 
GmbH; NOVACON Energy Systems USA; Hamon Enviroserv GmbH, Hamon Research-Cottrel 
GmbH; Rafako S.A; Rafako engineering solution d.o.o.; Siemens d.o.o.; ZK-Termochem; 
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi-Hitachi Power Systems 
Environmental Solutions Ltd. Japan; ERC Technik GmbH; Steag Energy Service GmbH; RJM 
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Corporation (EC) Ltd; AES-3C Maritza East 1 EOOD; Magaldi Power S.p.A.; SWG 
Strom&Warme GmbH; GIZ Germany; Via-Ocel d.o.o.; Euro-mont-ing d.o.o.; Balkan Energy 
Team d.o.o.; Енергопројект ЕНТЕЛ; Babckock Borsing Steinmuller GmbH; Solergon S.A. 
Greece; Информатика А.Д.; VPC East d.o.o; Elicio Wind d.o.o.; NEW ENEGY SOLUTIONS 
d.o.o.; ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ БАЛКАНА д.о.о.; ФААС д.о.о.; НИС а.д.; ХИП Петрохемија а.д.; 
ПРОТЕНТ д.о.о.) 

 водеће инжењере и руководиоце у електропривредним компанијама (ЈП 
Електропривреда Србије, огранак „Термоелектране Никола Тесла“, огранак 
„Термоелектране и копови Костолац“, огранак „Хидроелектране Ђердап“, огранак 
„Дринско-лимске хидроелектране“, огранак „рударски басен Колубара“; МХ 
Електропривреда Републике Српске, ЗП „Рудник и термоелектрана Гацко“, ЗП „Рудник 
и термоелектране Угљевик“, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“; ЈП Електропривреда БиХ 
д.д., ТЕ Тузла, ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари) и  

 представнике других релевантних привредних субјеката и институција. 

На конференцији је изложено 93 рада и то: 
 6 уводних предавања са симултаним преводом,  
 14 позивних предавања са симултаним преводом са тематиком од ширег научног и 

стручног значаја за регионални развој разматране области енергетике, 
 18 позивних предавања са тематиком од ширег научног и стручног значаја за развој 

разматране области,  
 52 усмених излагања по сесијама.  

Поред публиковања Зборника апстраката са програмом конференције, прихваћени 
радови су објављени у CD верзији Зборника радова на 1000 страница (Програм рада и 
Зборник апстраката/CD зборник радова ISBN 978-86-7877-029-6, за Друштво термичара 
Србије, Проф. др Милан Радовановић, Уредници др Предраг Стефановић и др Дејан 
Цветиновић, штампа Шпринт доо, Београд 2018) а предавања и радови су доступни и на 
сајту Конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2018 (http://e2018.drustvo-tericara.com). Скуп су 
реализовали Организациони одбор (Предраг Стефановић председник, Дејан Цветиновић 
потпредседник и генерални секретар, Драгослава Стојиљковић потпредседник, чланови 
Александар Јаковљевић, Зоран Марковић, Милић Ерић, Никола Живковић, Зоран Спасић, 
и Маја Студовић) и Научни одбор, чији председник је био Др Миодраг Месаровић. 

 
Дружење на штанду RAFAKO SA, (слева на десно предњи ред) Slawоmir Muszynski, 

M.Sc.Krzysztof Burek, Проф. др Драгослава Стојиљковић, Проф. др Милан Радовановић, 
Др Дејан Цветиновић, седи Др Слободан Ђекић иза њега Никола Ока 
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У оквиру пратећег програма организована је стручна изложба заинтересованих 
привредних субјеката, и спонзора у холу Хотела Палисад а у поподневним паузама, 
стручне презентације заинтересованих спонзора. У оквиру друштвеног програма, одржан 
је једночасовни концерт КУД Први Партизан из Ужица, и свечана вечера за све учеснике 
скупа.  

 

Девета Међународна конференција POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ припремана је за 
одржавање по устаљеном плану, октобра 2020, али због отежаних услова за путовање и 
одржавање скупова (изазваних пандемијом вирусом COVID-19), одржавање је одложено 
за наредни период. Обзиром да су слични услови постојали и у 2021. години а да је кроз 
ДТС трибине у току 2021. освојена технологија хибридног догађаја (преко ZOOM 
платформе), донета је одлука да се конференција одржи у комбинованој верзији уживо 
на Машинском Факултету у Београду и виртуелно преко интернета/ZOOM платформе и 
YUTUBE канала како за предаваче тако и за остале пратиоце скупа. Захваљујући 
дугогодишњој традицији скупа (8 скупова од 2004 до 2018) који је у научној и стручној 
јавности добро препознат, а захваљујући препознатљиво добро организованом сајту 
конференције, уходаној пракси и доброј организацији, скуп је у релативно кратком року 
организован (4 месеца) и успешно реализован у периоду 17-18.11.2021. под 
покровитељством/спонзорством:  

 Министарства рударства и енергетике Републике Србије, 
 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
 Министарства заштите животне средине Републике Србије и 
 ЈП Електропривреда Србије 

Конференција је обухватила следеће тематске области: 
 Декарбонизација, енергетска ефикасност, енергетски ресурси, одрживи развој и 

конкурентност, 
 Примена нових политика, технологија, иновативних решења система и уређаја, 
 Продужавање радног века постојећих електрана, система и уређаја, 
 Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и других електрана, 
 Еколошки и климатски аспекти рада електрана. 

На отварању Конференције скуп су поздравили:  
Проф. др Владимир Поповић, декан Машинског факултета Универзитета у Београду, 
Мр Дејан Поповић, председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије, 
Проф. др Александар Гајић, члан Надзорног одбора ЈП Електропривреда Србије,   
Проф. др Ивица Радовић, помоћник Министра просвете, науке и технолошког развоја, 

Међународну конференцију ЕЛЕКТРАНЕ/ POWER PLANTS 2021 је поздравила и свечано 
отворила Проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Владе Републике Србије и 
Министарка рударства и енергетике Републике Србије као представник традиционалног 
покровитеља овог скупа. 

У уводној сесији после свечаног отварања одржана су 5 предавања: 
1. Dr Miodrag M. Mesarović, Academy of Engineering Sciences of Serbia CRITICAL TIMES FOR 

POWER PLANTS 
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2. Mr Dragan Vlaisavljević, JP Elektroprivreda Srbije CHALLENGES OF GREEN TRANSITION IN 
THE ELECTRICITY SECTOR OF SERBIA 

3. Dr Michalias Agraniotis, Marc D. Jedamzik, Mitsubishi Power Europe Ltd. USE OF BIOMASS 
AND HYDROGEN IN THERMAL POWER PLANTS TOWARDS EU CARBON NEUTRALITY 

4. Takashi Muramoto, Mitsubishi Heavy Industries, MITSUBISHI POWER CONTRIBUTION: 
CURRENT PROJECTS IN THE AREA OF ENVIRONMENT PROTECTION IN SERBIA AND REGION 
AND NEW TECHNOLOGY (CCS) FOR THE FUTURE 

5. Academician Gligor Kanevče, Macedonian Academy of Sciences and Arts, North Macedonia, 
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A STRATEGY FOR MACEDONIAN ENERGY 
TRANSITION 

   
На Међународној конференцији ЕЛЕКТРАНЕ 2021 је било предавача из 11 земаља 
(Немачке, Јапана, Грчке, Пољске, Велике Британије, Финске, Северне Македоније, 
Норвешке, Црне Горе, Босне и Херцеговине) и усмено је изложено 42 рада у 8 сесија. 
Позивни предавачи из фирми: Mitsubishi Power Ltd Japan, Siemens Energy d.o.o. Beograd, 
RAFAKO S.A. Poljska/RAFAKO Engineering Solutions d.o.o. Beograd, Balkan Energy Team d.o.o. 
Београд, ИНФОРМАТИКА АД Београд, приказали су резултате развоја и примене 
најновијих техничких решења. На Конференцији је учествовало око 140 учесника 
(непосредно присутних у салама на Машинском факултету и преко интернета, preko Zoom 
апликације). Службени језици су били енглески и српски уз организован симултани 
превод током оба дана конференције. За све учеснике Конференције учешће је било 
бесплатно а преко сајта конференције (http://e2021.drustvo-termicara.com) може се 
бесплатно приступити Зборнику радова и свим предавањима/радовима (Програм рада и 
Зборник апстраката/ CD зборник радова ISBN 978-86-7877-027-2, за Друштво термичара 
Србије Проф. др Милан Радовановић, Уредници др Предраг Стефановић и др Дејан 
Цветиновић). Скуп су реализовали Организациони одбор (Дејан Цветиновић председник, 
Драгослава Стојиљковић потпредседник, чланови Иван Томановић, Небојша Манић, и 
Маја Студовић) и Научни одбор, чији председник је био Др Миодраг Месаровић. 

Ово је прва конференција коју је ДТС организовао у Београду и то у комбинованој верзији 
уживо на Машинском Факултету и виртуелно преко ZOOM платформе и YUTUBE канала. 
Успешна реализација и похвале пристигле од учесника конференције потврђују политику, 
спремност и способност ДТС, да свој рад прилагоди брзим друштвеним променама у 
домаћем и међународном окружењу. 
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ДАНИ ЕНЕРГИЈЕ СРБИЈЕ  

Европска недеља одрживог енергетског развоја (European Sustainable Energy Week – 
EUSEW) иницирана је од стране Европске комисије још 2005. године и представља 
најбитнији догађај у оквиру Кампање за енергетски одрживу Европу која промовише 
обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност. У складу са својим опредељењем 
да промовише напредна решења у области термике и енергетике у целини, тим акцијама 
се придружило и Друштво термичара Србије од 2011. године. Те године, у периоду од 11. 
до 15. априла организоване су стотине догађаја у свим деловима Европе са циљем да се 
прикажу и промовишу примери добре праксе и размене искуства из области енергетске 
ефикасности и обновљивих извора енергије.  

Први скуп Дан Енергије Србије (ЕДС 2011) у оквиру Европске недеље одрживог 
енергетског развоја и у организацији Друштва термичара Србије, Српског комитета у 
Светском савету за енергију (World Energy Council – WEC) и Енергопројект Ентела, одржан 
је дана 11. априла 2011. године у Београду у управној згради Енергопројекта.  

 
Договор организатора: М. Радовановић, М. Симовић и М. Месаровић 

Скуп је отворио г. Душан Мракић, државни секретар Министарства инфраструктуре и 
енергетике Владе Републике Србије, у име Делегације Европске Уније у Републици 
Србији учеснике је поздравио г. Hose Gomez, а у раду скупа су учествовали г. Дејан Ребрић 
из Делегације ЕУ и представници научних и стручних организација из области енергетике 
у Републици Србији. Поред добродошлице организатора и поздравних говора 
представника Европске уније и Владе Србије, на скупу Дан енергије Србије 2011 су 
предавачи по позиву одржали интересантне презентације из области енергетске 
ефикасности и обновљивих извора енергије.  
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Г. Душан Мракић, државни секретар у Министарству енергетике отвара скуп 

Како Европска недеља одрживог развоја (ЕUЅЕW) представља најбитнији догађај у оквиру 
Кампање за Енергетски одрживу Европу (Sustainablе Еnergy Еuropе Campaign) која 
промовише обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност, циљ скупа ЕДС 2011 је 
био да прикаже и подели са свим учесницима позитивне примере добре праксе и 
постигнуте резултате у енергетском сектору, са посебним акцентом на енергетску 
ефикасност и обновљиве изворе енергије у разним секторима. У исто време, овај догађај 
је представљао прилику да постане регуларни део европске манифестације ЕUЅЕW, као 
и успостављање нове активности Друштва термичара Србије.  

Обележавању Дана енергије у Србији 2011. године присуствовало је преко 100 учесника, 
од којих је 15 било студената Машинског факултета Универзитета у Београду. Први део 
скупа  је обухватио излагања на теме „Нови повратак ОИЕ – Алтернативни или допунски 
извори енергије?“ (Миодраг Месаровић, генерални секретар комитета Србије у WЕC), 
„Чланство у Енергетској заједници и одрживи развој Србије“ (Љубо Маћић, председник 
Савета Агенције за енергетику Републике Србије); „Потенцијали и ограничења за 
побољшања у енергетском сектору Србије и земаља Југоисточне Европе“ (Милован 
Студовић, Еnergy Financing Team – EFT, Београд), „Електропривреда Србије – Зелена 
књига две године касније“ (Михајло Гаврић, руководилац службе за заштиту животне 
средине у Ј.П. Електропривреда Србије), „Један поглед на средњорочни развој 
енергетике Србије“ (Милан Петровић, професор Машинског Факултета у Београду), и 
„Емисије гасова стаклене баште (GHG) у Републици Србији - Прва национална 
комуникација према Кјото Протоколу“ (Предраг Стефановић, научни саветник Института 
у Винчи). У другом делу су учесницима представљени „Национални Програм Енергетске 
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Ефикасности - НПЕЕ“ (Симеон Ока, директор НПЕЕ у МНТР РС, и Маја Ђуровић-Петровић, 
професор Факултета за интернационални инжењерски менаџмент, Београд), „Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије – Изазови у светлу процеса европских 
интеграција“ (Бојан Ковачић, директор Агенције за енергетску ефикасност Републике 
Србије), „Енергетска ефикасност у зградарству у Србији“ (Драгослав Шумарац, професор 
Грађевинског факултета у Београду), затим „Потенцијал биомасе у Србији“ (Драгослава 
Стојиљковић, професор Машинског Факултет, Београд) и „Потенцијал комуналног отпада 
за термичку обраду у Србији“ (Александар Јововић, професор Машинског факултета у 
Београду). 

Други скуп Дан Енергије Србије (ЕДС 2012), у оквиру Европске недеље одрживог 
енергетског развоја у периоду између 18. и 22. јуна 2012. године, одржан је 22. јуна 2012. 
године у организацији Друштва термичара Србије и Енергопројект Ентела у управној 
згради Енергопројекта у Београду. У Бриселу је у том периоду одржавана тродневна 
конференција на високом нивоу посвећена политици одрживог развоја, а широм Европе 
су организоване стотине манифестација од стране локалних и регионалних органа, 
компанија, стручних организација, универзитета и удружења, у циљу упознавања 
учесника са енергетском политиком и мерама подршке у ЕУ. Друштво термичара Србије 
је пријавило Европској Комисији Дан Енергије Србије као сталног учесника EUSEW-а. 

Скуп ЕДС 2012 је пружио учесницима прилику да размене искуства о најновијим 
достигнућима у енергетском сектору Србије, да анализирају проблеме и да предложе 
будуће активности у циљу њиховог превазилажења. Учесници на скупу “Дан Енергије 
Србије-ЕДС 2012” су пружили значајну подршку активностима Друштва термичара 
Србије, а посебно у његовим активностима које се односе на промовисање енергетске 
ефикасности и тенденцији да и Србија у овој области постане део Европских токова.  

Скуп ЕДС 2012 је, након добродошлице организатора, у име Делегације ЕУ у Србији 
поздравио г. Дејан Ребрић, а у име Владе Републике Србије г. Петар Шкундрић, саветник 
председника Владе, а затим и отворио скуп. Председник Друштва термичара је подсетио 
учеснике да Друштво термичара Србије слави пола века од оснивања 1962. године и 
указао на велику штету учињену енергетском сектору Србије укидањем НПЕЕ. 

 
 

  
У првом делу преко 100 учесника је пажљиво пратило излагања на теме „Агенција за 
енергетику као регулаторно тело – побољшање и вођење развоја енергетског тржишта“ 
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(Љубо Маћић, председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије), и 
„Енергетска ефикасност – изазови у процесу европских интеграција и искуства у 
реализацији пројеката“ (Бојан Ковачић, директор Агенције за енергетску ефикасност 
Србије), а у другом делу на теме „Закон у енергетском сектору – регулаторна правила у 
енергетској ефикасности“ (Бранислава Лепотић Ковачевић, директор правне функције 
Ј.П. Транснафта), „ Ефекти рехабилитације електрана у ЕПС-у током 2001-2011“ (Вера 
Станојевић, помоћник директора Дирекције за производњу Ј.П. Електропривреда 
Србије), „Когенерација за ефикаснију потрошњу примарне енергије“ (Миодраг 
Месаровић, генерални секретар Српског комитета у WEC) и „Енергетска ефикасност у 
рафинеријама нафтне индустрије“ (Озрен Оцић, професор Факултета за међународни 
инжењерски менаџмент Европског универзитета у Београду. У трећем делу скупа су 
представљене додатне теме о енергетског ефикасности: „Нацрт закона о рационалној 
потрошњи енергије“ (Антонела Солујић, саветник у Министарству инфраструктуре и 
енергетике Републике Србије), „Енергетска ефикасност у Стратегији развоја енергетике 
града Београда до 2030. године“ (Марко Стојановић, секретар Градског секретаријата за 
енергетику града Београда), „Енергетска ефикасност у грађевинском сектору у Србији – 
Правилник и сертификати“ (Драгослав Шумарац, председник Инжењерске коморе 
Србије) и „Енергетска ефикасност у сектору транспорта у Србији“ (Стојан Петровић, 
професор Машинског факултета Универзитета у Београду.  

 

На овом скупу је уведена пракса доделе награда свршеним студентима за најбоље 
урађене мастер радове на универзитетима у Србији. На том догађају је проглашен први 
добитник награде Друштва термичара Србије за најбољи дипломски мастер рад из 
области енергетске ефикасности на универзитетима у Србији По одлуци Комисије, 
награду ДТС за најбољи од пријављених мастер радова на конкурс добио је Александар 
Милићевић, свршени студент Машински факултет факултета Универзитета у Београду. 

 

Трећи скуп Дан Енергије Србије (ЕДС 2013), у оквиру Европске недеље одрживог 
енергетског развоја у периоду између 24. и 28. јуна 2013. године, одржан је 24. јуна 2013. 
године у организацији Друштва термичара Србије и Енергопројект Ентела у управној 
згради Енергопројекта у Београду. Након уобичајене добродошлице представника 
организатора, скуп је у име Владе Републике Србије отворио и учеснике поздравио г. 
Дејан Поповић, државни секретар у Министарству за енергетику, развој и заштиту 
животне средине. У име Делегације Европске Уније у Републици Србији учеснике је 
поздравио Др Глиго Вуковић, нагласивши опредељеност ЕУ да у оквиру енергетске и 
климатске политике подстиче примену обновљивих извора енергије. Поводом 90 година 
чланства Србије у Светском савету (првобитно конференцији) за енергију (World Energy 
Council - WЕС) од његовог оснивања 1923. године, скупу се обратио г. Миодраг 
Месаровић, генерални секретар Српског комитета WEC. 

 

Тематски фокус ЕДС 2013 је, након скупа ЕДС 2012 са фокусом на енергетску ефикасност, 
био на стање развоја примене обновљивих извора енергије (ОИЕ) у Републици Србији. 
Национални акциони план Републике Србије за примену ОИЕ у периоду до 2020. године 
приказала је гђа Драгослава Стојиљковић, професор Машинског факултета у Београду. 
Примену ОИЕ у сектору производње електричне енергије приказао је г. Михаило 
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Михаиловић, руководилац Сектора за стратешко планирање у Дирекцији за стратегију и 
инвестиције ЈП ЕПС. Примену ОИЕ у сектору грејања и хлађења приказао је г. Милош 
Бањац, професор Машинског факултета у Београду. Могућност примене ОИЕ у сектору 
саобраћаја представила је гђа Славка Лесковац из Нафтне индустрије НИС, Нови Сад. 

 

На овом скупу је настављена пракса доделе награда ДТС свршеним студентима за 
најбоље урађене мастер радове на универзитетима у Србији. По одлуци Комисије за 
награду, награду ДТС за најбољи од пријављених мастер радова на тему примене 
обновљивих извора енергије добио је г. Душан Рупић, свршени студент мастер студија на 
Машинском факултету Универзитет у Београду за рад под насловом „Идејно решење 
постројења за производњу електричне енергије системом ветротурбина инсталисане 
појединачне снаге 1,8 MW“. 

 

Четврти скуп Дан Енергије Србије (ЕДС 2014) одржан је 27. јуна 2014. године у оквиру 
Европске недеље одрживог енергетског развоја (ЕUЅЕW) од 23. до 27. јуна 2014. године, 
у оквиру Кампање за енергетски одрживу Европу (Sustainable Energy Europe Campaign),  
под слоганом: Један Ваш мали корак - Један велики за Европу. Скуп ЕДС 2014 у 
организацији Друштва термичара Србије и Енергопројект Ентела је одржан у управној 
згради Енергопројекта у Београду. Тема ЕДС 2014 је била „Енергетска транзиција у Европи 
и њен утицај на Републику Србију“. У складу са темом, циљ скупа ЕДС 2014 је био да 
прикаже постојеће стање смањивања емисија гасова са ефектом стаклене баште ради 
спречавања климатских промена, као и наше могућности коришћења обновљивих извора 
енергије и повећања енергетске ефикасности у периоду до 2020. године у складу са 
Акционим планом за увођење обновљивих извора енергије и другим обавезама 
преузетим потписивањем Уговора о оснивању Енергетске заједнице између Европске 
Уније и земаља Југоисточне Европе. Овај скуп је био права прилика да учесници изврше 
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размену мишљења и искуства у спровођењу енергетске и климатске политике ЕУ у 
земљама Југоисточне Европе, чланицама Енергетске заједнице.  

На скупу Дан енергије Србије 2014 (ЕДС 2014) су, после уобичајене добродошлице г-дина 
Милана Радовановића, председника ДТС, и г-дина Владимира Миловановића, 
генералног директора Енергопројекта, учесницима се у име Владе Републике Србије 
обратио г. Зоран Предић из Министар рударства и енергетике Србије, а у име шефа 
Делегације ЕУ у Србији његов изасланик г. Јан Јаармат. Г. Младен Симовић, директор 
Енергопројект-Ентел-а, спонзора и партнера Српског националног комитета Светског 
савета за енергију (WЕС) је пренео утиске и поруке са претходно одржаног Европског 
Форума WЕС у Паризу посвећеног енергетској транзицији у Европи са становишта 
могућности достизања усвојених циљева енергетске и климатске стратегије и трошкова 
за остваривање пакета мера познатих као „20:20:20“ до 2020. године.  

 
Г. Младен Симовић о Европском Форуму WЕС у Паризу 

У оквиру сесије о климатским променама, енергетској ефикасност и обновљивим 
изворима енергије у Републици Србији изложене су теме „Нова енергетска и климатска 
политика Европске Уније и имплементација ЕУ шеме трговине емисијама у Србији“ (г. N. 
Debaisieux, члан тима који реализује Twinning Project for the Implementation of EU-ETS in 
Serbia), „Иницијална национална комуникација Републике Србије“ (г. Предраг 
Стефановић из Института Винча у Београду), „Обновљиви извори енергије у Србији и 
обавезе  у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице“ (гђа Драгослава 
Стојиљковић, професор Машинског Факултета у Београду) и „Енергетска ефикасност у 
Србији и обавезе у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице“ (г. Душан 
Гвозденац, професор Факултета техничких наука у Новом Саду). Посебан Округли сто о 
испуњењу преузетих обавеза Републике Србије према ЕУ обухватио је „Уговор о 
оснивању Енергетске заједнице и Регионална енергетска Стратегија до 2030. године“ (г. 
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Мирослав Кукобат, саветник у Регионалном координационом центру RCC у Сарајеву) и 
„Имплементација преузетих обавеза у новој Стратегији развоја енергетике Србије до 
2025-2030. године“ (г. Миодраг Месаровић, генерални секретар Националног комитета 
Србије у Светском савету за енергију - WEC). 

Друштво термичара Србије је расписало традиционални конкурс за доделу награде 
свршеним студентима за најбоље урађене мастер радове на универзитетима у Србији. 
По одлуци Комисије ДТС за награде, награде ДТС за најбољи од пријављених мастер 
радова добили су гђица Милица Сантовац, свршени студент мастер студија на 
Машинском факултету Универзитета у Београду за одбрањени мастер рад под насловом 
„Термодинамичка анализа хибридног постројења за производњу електричне енергије“ и 
г. Душан Станковић, свршени студент мастер студија на Машинском факултету 
Универзитета у Нишу за одбрањени мастер рад под насловом „Климатизација спортске 
хале "Партизан" у Лесковцу“. 

 

 
Добитници награде ДТС за 2014. годину са члановима Комисије  

Пети скуп Дан Енергије Србије (ЕДС 2015) одржан је 16. јуна 2015. године у оквиру 
Европске недеље одрживог енергетског развоја (ЕUЅЕW) од 15. до 19. јуна 2015. године, 
чији је мото био „Учествујте у обликовању одрживе енергетске будућности Европе“ (Take 
part in shaping Europe’s sustainable energy future). У том смислу је тема и ЕДС 2015 била 
„Енергетска одрживост у Републици Србији у периоду до 2030. године“ обрађена у 
присуству позваних учесника из иностранства уз обезбеђено симултано превођење. 
Након званичне добродошлице генералног директора Енергопројекта г-дина Владимира 
Миловановића и председника Друштва термичара Србије г-дина Милана Радовановића, 
скуп ЕДС 2015 у име Владе Републике Србије отворила је гђа Мирјана Филиповић, 
државни секретар у Министарству рударства и енергетике Републике Србије.  

 

У оквиру теме „Изазови енергетске одрживости у Европској Унији и Републици Србији у 
периоду до 2030. године“ приказани су „Значај праћења спровођења политике и 
законодавства ЕУ у Србији“ (г. Фрејк Јанмат, шеф Сектора за Европске интеграције при 
Делегацији Европске Уније у Републици Србији), „Енергетска унија и Енергетска 
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заједница - Постоје ли разлике?“ (г. Јанез Копач, директор Секретаријата Енергетске 
Заједнице Југоисточне Европе у Бечу), „Одржива енергетика у Европи – Случај Немачке 
(Energiewende)“ (Артур Хеберле, потпредседник европског система Мицубиши-Хитачи) и 
„Националне комуникације и Платформа Репубике  

 
 

Србије за 21. Конференцију УН о климатским променама у Паризу“ (гђа Данијела 
Божанић, шеф Одсека за климатске промене у Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине Републике Србије). 

Пошто су тиме идентификоване опште обавезе Србије у области енергетике у процесу 
приступања ЕУ и посебне обавезе према Уговору о оснивању Енергетске заједнице 
Југоисточне Европе, као и постојеће и очекиване обавезе у области спречавања 
климатских промена, одржан је Панел о стању и перспективама испуњавања тих обавеза 
у духу одрживог развоја енергетике Републике Србије. Размотрени су законодавни и 
стратешки оквири развоја енергетике Србије у условима либерализованог тржишта 
енергије, нејасноћа у погледу макроекономског развоја и отежане реализације 
Националног акционог плана за коришћење обновљивих извора енергије до 2020. 
године. Дискутована је могућност домаћег учешћа у реализацији енергетских објеката у 
условима најављене приватизације и стратешког партнерства за инвестирање у 
енергетику. Посебна пажња је посвећена вођењу политике цена енергије у условима 
отвореног тржишта и подстицању примене обновљивих извора енергије и повећања 
енергетске ефикасности, као и потреби посебне бриге о стручним кадровима за 
енергетику кроз њихово мултидисциплинарно школовање и адекватно организовање 
трајног развојно-истраживачког рада у енергетици. 
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Награду Друштва термичара на ЕДС 2015 добила је гђица Александра Стојановић, 
свршена студенткиња мастер студија на Факултету за физичку хемију Универзитета у 
Београду за одбрањени мастер рад „Електролизатори на бази молибден карбида за 
издвајање водоника из воде“. 

Шести скуп Дан Енергије Србије (ЕДС 2016) одржан је под покровитељством Српског 
Комитета Светског Савета за Енергију (WЕС) и Агенције за енергетику Србије (АЕРС), 16. 
јуна 2016. године у оквиру Недеље одрживе енергетике Европске Уније (EUSEW 2016), 
која је од 13. до 17. јуна 2016. године широм Европе обухватила бројне манифестације 
посвећене одрживом, прихватљивом и сигурном снабдевању енергијом, у којима су у 
фокусу били значај обраћања потрошачу енергије и посвећивању бриге његовом 
сигурном, енергетски ефикасном и економски прихватљивом снабдевању енергијом у 
процесу спровођења укупне енергетске политике ЕУ и посебно креирања Енергетске 
Уније у Европи, као и спровођења одредаба Париског споразума о спречавању 
климатских промена. Стога је и на скупу Дан Енергије Србије 2016 у оквиру EUSEW 2016 
посебна пажња посвећена обновљивим изворима енергије и њиховом доприносу 
ефикасном и сигурном снабдевању потрошача енергијом. 

 
Након поздрава организатора, скуп ЕДС 2016 је у име Владе Републике Србије отворила 
Мирјана Филиповић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике. У складу 
са темом о потреби сигурног снабдевања енергијом посебно је анализирано енергетско 
тржиште и могући допринос обновљивих извора енергије (ОИЕ). Критичне факторе 
интеграције ОИЕ у Бугарској приказао је г. Лулин Радулов, директор Црноморског 
енергетског центра из Софије. Правна питања у енергетици Србије приказала је гђа 
Бранислава Лепотић Ковачевић, директор правне функције у ЈП Транснафта, а потом 
Стратешка питања примене ОИЕ у Србији гђа Драгослава Стојиљковић, професорка 
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Машинског факултета у Београду и потпредседник Друштва термичара Србије. Улогу угља 
и ОИЕ у електропривреди Србије приказао је Александар Јаковљевић, директор Сектора 
за стратегију ЈП Електропривреда Србије. 

У наставку је детаљније разматрана Сигурност снабдевања потрошача енергијом. Цене 
енергије и сигурност снабдевања приказао је г. Гордан Танић, шеф економског дела 
Агенције за енергетику Републике Србије. Сигурност снабдевања течним горивима је 
приказао г. Озрен Оцић, професор Факултета за интернационални инжењерски 
менаџмент Београд. Сигурност снабдевања природним гасом је приказао Ненад Ђајић, 
председник Националног комитета Србије у Светском савету за енергију (World Energy 
Council – WЕС), а методологије како се мери сигурност снабдевања г. Миодраг 
Месаровић, генерални секретар Националног комитета Србије у WЕС. 

На скупу је додељена награда Друштва термичара за најуспешнији дипломски рад на 
мастер студијама у Србији са темом о обновљивим изворима. Победник на конкурсу за 
дипломске радове одбрањене у периоду од 1. јуна 2015. до 1. јуна 2016. године је 
Владимир Косановић за рад одбрањен на Факултету техничких наука Универзитета у 
Новом Саду.  

Седми скуп Дан Енергије Србије (ЕДС 2017) одржан је 19. јуна 2017. године у оквиру 
Европске недеље одрживог енергетског развоја (ЕUЅЕW) од 19. до 25. јуна 2017. године, 
посвећене одрживом снабдевању енергијом за све грађане Европе. Друштво термичара 
Србије и Енергопројект Ентел су по седми пут заједнички организовали скуп ЕДС 2017 у 
Београду у пословној згради Енергопројекта у Београду са циљем да се учесници 
детаљније упознају са могућностима за одрживо снабдевање енергијом кроз размену 
искустава из европских земаља и активности у спровођењу европске регулативе у 
Републици Србији. 

Након поздрава генералног директора Енергопројекта г. Владимира Миловановића и 
председника Друштва термичара Србије, скуп ЕДС 2017 је у име Владе Републике Србије 
отворио г. Зоран Предић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике. У 
складу са приступним преговорима за чланство Србије у ЕУ, анализиране су могућности 
и начини испуњења обавеза према Париском споразуму и према Уговору о формирању 
Енергетске заједнице. Правни оквир за нову енергетску и економску политику с обзиром 
на обавезе Републике Србије по Уговору о Енергетској заједници Југоисточне Европе 
представила је гђа Бранислава Лепотић Ковачевић, директор правне функције у ЈП 
Транснафта, Панчево.  

 



 

Страница 122 од 132 
 

Обавезе ЕУ према Париском споразуму на примеру електропривреде Бугарске приказао 
је г. Лулин Радулов, директор, Црноморског енергетског истраживачког центра из Софије. 
Реализацију акционих планова за енергетску ефикасност и обновљиве изворе приказао 
је г. Милош Бањац, помоћник министра у Министарству рударства и енергетике Србије. 
Регулаторне мере у електренергетском и гасном сектору Србије приказао је г. Љубо 
Маћић, председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије. Модератор Панел 
дискусије о изазовима енергетске одрживости била је гђа Драгослава Стојиљковић, 
професорка на Машинском факултету у Београду. Oдрживо и сигурно снабдевање 
потрошача електричне енергије у Републици Србији приказао је г. Александар 
Јаковљевић, директор Сектора за стратегију ЈП Електропривреда Србије. Методологију за 
одређивање цене топлотне енергије и коришћење биомасе у системима даљинског 
грејања приказао је г. Дејан Стојановић, саветник у Агенцији за енергетику Републике 
Србије. Одрживо коришћење енергије из отпада приказао је г. Филип Кокаљ, професор 
на Техничком факултету у Мароибору, Словенија. Технолошке и енергетске изазове 
коришћења електричних возила приказао је г. Слободан Вукосавић, дописни члан Српске 
академије наука и уметности. Могуће сценарије дугорочног развоја енергетике приказао 
је г. Младен Симовић, директор Енергопројект Ентела. 

 
Поводом Дана енергије Србије 2017 додељене су две равнопавне награде свршеним 
студентима мастер студија на универзитетима у Србији за најбоље мастер радове 
одбрањене у претходном периоду. За мастер рад ''Упоредна анализа ризика старе и нове 
депоније пепела из термоелектрана у Костолцу'' награђена је гђица Невена Сијерковић, 
свршена студенткиња Рударско-геолошког факултета у Београду, а за мастер рад 
''Хладњача за смрзавање и складиштење шљиве'' г. Душан Стојановић, свршени студент 
Машинског факултета Универзитета у Нишу. 

Осми скуп „Дан Енергетике Србије“ (ЕДС 2018) је одржан 8. јуна 2018. године у оквиру 
Недеље одрживе енергетике Европске Уније (EUSEW 2018) коју је Европска комисија 
спроводила у периоду од 4. до 8. јуна 2018. године. Недеља одрживе енергетике под 
мотом „Спроводимо чисту енергетску транзицију“ је организована са циљем да 
стимулише дебату о енергетици и заштити животне средине и климе на високом нивоу. 
EUSEW 2018 је обухватала бројне догађаје организоване широм Европе за доносиоце 
одлука и друге заинтересоване стране у области енергетике, позване да расправљају о 
новинама у енергетској политици, о доброј пракси и о идејама одрживе енергетике кроз 
спровођење праведне енергетске транзиције. Та искуства су врло значајна и за Србију. 

Након уобичајене добродошлице организатора, у име Делегације ЕУ у Србији, скуп ЕДС 
2018 је поздравио г. Ричард Маса, начелник Трећег одељења Делегације, а у име Владе 
Републике Србије скуп је поздравио и отворио г. Зоран Предић, државни секретар у 
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Министарству рударства и енергетике. У првом делу скупа учесници су скренули пажњу 
на главне енергетске и климатске проблеме са којима се суочавају Србија и остале земље 
Западног Балкана на њиховом путу ка чланству у ЕУ. Члан Делегације ЕУ у Србији г. Глиго 
Вуковић је известио о напретку Србије према Поглављу 15 приступних преговора са ЕУ, а 
водећи експерт ЕУ тима ангажованог на изради климатске стратегије Србије г. Матеј 
Гашперич о нацрту Стратегије нискоугљеничног развоја и о предвиђеним решењима за 
смањивање емисија СО2. Помоћник министра у Министарству рударства и енергетике г. 
Милош Бањац је известио скуп о новом правилнику за подстицај производње енергије из 
обновљивих извора. Г. Драган Ђуричин професор Економског факултета у Београду је 
говорио о енергетском сектору као кључном развојном потенцијалу Републике Србије, а 
г. Слободан Вукосавић члан САНУ и професор Електротехничког факултета у Београду о 
потребној већој подршци домаће струке и науке развоју енергетике Србије уместо 
штетне праксе ангажовања страних консултаната. 

 
У другом делу скупа ЕДС 2018 вођена је детаљна дискусија о постојећем стању и о 
перспективи развоја енергетике у Србији. Панелом је руководила гђа Драгослава 
Стојиљковић, чланица Главног одбора Друштва термичара Србије. Г. Дејан Ивезић, 
професор Рударско-геолошког факултета у Београду је скупу представио Програм 
остваривања Стратегије развоја енергетике Србије у периоду од 2017. до 2023. године. Г. 
Александар Јововић, професор Машинског факултета у Београду је говорио о 
преговарачкој позицији и обавезама Србије према Енергетској заједници у вези са 
Индустријском директивом ЕУ о емисијама загађујућих материја. Г. Љубо Маћић из 
Економског института је говорио о утицају еколошке и климатске регулативе на 
економику српске енергетике. Г. Драган Влаисављевић, извршни директор у Ј.П. 
Електропривреда Србије је говорио о организацији домаћег и регионалног тржишта 
електричне енергије. Г. Миодраг Месаровић, председник Научног одбора Друштва 
термичара Србије је говорио о домаћој, регионалној и светској енергетској сцени под 
растућим притисцима транзиције са угља на обновљиве изворе енергије. 

Као што је уобичајено, додељена је награда Друштва термичара Србије за најбољи рад 
на мастер студијама за 2018. годину. Награду је добио г. Немања Мијатовић, свршени 
студент Машинског факултета у Београду за матер рад „Техно-економска анализа 
производње електричне енергије помоћу соларних фотонапонских ћелија“. 
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Девети скуп „Дан Енергетике Србије“ (ЕДС 2019) је одржан 18. јуна 2019. године у 
организацији Друштва термичара Србије и Енергопројект Ентела. Скуп је организован у 
оквиру Европске недеље одрживе енергетике (EUSEW 2019) и тематски је била посвећена 
обликовању енергетске будућности Европе, те је и тема ЕДС 2019 била посвећена 
сагледавању и могућем обликовању енергетске будућности Србије. У име Владе 
Републике Србије скуп ЕДС 2019 је поздравним говором отворио г. Зоран Предић, 
државни секретар у Министарству рударства и енергетике. У име Делегације ЕУ у 
Републици Србији скуп је поздравио г. Sakellaris Hourdas, начелник трећег сектора 
Делегације и говорио о финансијским инструментима подршке и о пројектима Европске 
Уније. 
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Скуп ЕДС 2019 је био подељен у две сесије: прва сесија са предавањима по позиву и друга 
сесија као панел дискусија са позваним панелистима. Прва сесија је била посвећена теми 
о циљевима и резултатима развоја енергетике Републике Србије. Г. Глиго Вуковић из 
Делегације ЕУ у Србији је говорио о Извештају о напретку Србије у преговорима о 
Поглављу 15 које се односи на енергетику. О стању енергетског сектора Србије говорио 
је г. Дејан Поповић, председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије. О 
правним аспектима самопроизводње енергије као алтернативе за обезбеђење 
сигурности снабдевања енергијом је говорила гђа Бранислава Лепотић Ковачевић, 
председница Удружења за право енергетике Србије. О економским аспектима 
енергетске транзиције говорио је г. Љубо Маћић, саветник у Економском Институту у 
Београду. 

Панел дискусија на ЕДС 2019 је била посвећена Обликовању енергетске будућности 
Србије. Модератор је била гђа Драгослава Стојиљковић, а панелисти су били г. Бранимир 
Јовановић из Музеја Николе Тесле, на тему ''Енергија у делу и размишљањима Николе 
Тесле (Енергија природе, Енергија друштва, Енергија човека)'', затим г. Милан 
Јаковљевић, директор Сектора за производњу и прераду у ЈП „Електропривреда Србије“ 
на тему ''Како сачувати производњу електричне енергије из угља у ЕПС у условима 
интензивне борбе за очување климе'' и г. Никола Рајаковић, редовни професор 
Електротехничког факултета у Београду. Панелисти су својим уводним излагањима и 
одговорима на посебно  формирана директна питања од стране модератора: 

 Да ли je eнeргиja из свемирa мит или реалност?  
 Дa ли je 100% OИE поуздана опција?  
 Колико Климатска стратегија угрожава угаљ?  
 Дa ли OИE могу бити потпунa замена зa угаљ?  
 Имa ли Србијa довољно ресурса зa будућу производњу потребне електричне 

енергије? и 
 Дa ли ће електромобилност угрожавати електричну мрежу?  

чиме су створили амбијент за инспиративну дискусију обављену на назначене теме.  

Од пријављених мастер радова свршених студената мастер студија на факултетима у 
Србији на конкурс за награде Друштва термичара Србије, Комисија за награде је као 
најбољи изабрала мастер рад који је гђица Душица Драшковић од ранила на 
Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Награђени рад носи наслов 
''Оптимално коришћење потенцијала енергије сунца и ветра за снабдевање електричном 
и топлотном енергијом микромрежа у региону Баната''. 
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ПРИЛОГ Друштво термичара Србије у Међународним часописима 
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