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Трибина 29Трибина 29
Системи даљинског грејања, Системи даљинског грејања, 

Зоран Предић, дипл.инж.маш. државни секретар Зоран Предић, дипл.инж.маш. државни секретар 
Министарства рударства и енергетике, и Министарства рударства и енергетике, и 

Дејан Стојановић, дипл.инж.маш.,председник УО  Дејан Стојановић, дипл.инж.маш.,председник УО  
Заједнице топлана Србије у Београду Заједнице топлана Србије у Београду 



10 година рада Иновационог центра Машинског 10 година рада Иновационог центра Машинског 

факултета у Београдуфакултета у Београду

Трибина 31

Активности Краљевине Холандије у Републици Активности Краљевине Холандије у Републици 

Србији у области енергетикеСрбији у области енергетике

Трибина 32

Топлане Србије Топлане Србије –– 100 дана грејне сезоне100 дана грејне сезоне



У организацији Друштва термичара Србије и 
Енергопројект Ентела, по седми пут, обележен је Дан 
енергије Србија 19. јуна 2017. годинеенергије Србија 19. јуна 2017. године

. Ова манифестација организована је у оквиру Европске 
недеље одрживог енергетског развоја и тематски је била 
посвећена одрживом снабдевању енергијом за све 
грађане Европе. 



Шеста Регионална конференција “Индустријска 
енергетика и заштита животне средине у земљама 
југоисточне Европе”, ИЕЕП 2017, одржана је на југоисточне Европе”, ИЕЕП 2017, одржана је на 
Златибору, у Kонгресном центру Романија, од 21. до 24. 
јуна 2017. године у организацији Друштва термичара 
Србије, а под покровитељством Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије и 
Привредне коморе Србије..



Машински факултет Универзитета у Нишу у сарадњи да 
Друштвом термичара Србије, а уз подршку 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
Министарства рударства и енергетике и града Ниша 
организовао је  18. СИМТЕРМ са преко 120 радова.



После краткотрајног пада Impackt factor-a у 2015, поново 
je порастао у 2016 (1,093). Процена за 2017 je вредност 
од 1,18.

Најбољи регионални часопис из ове области.Најбољи регионални часопис из ове области.

Повећан интерес истраживача из Русије, Италије, Турске 
и Пољске.

Смањено је време чекања до објављивања радова.

Финансијско стање часописа је стабилно.



Финансирање од стране државе не постоји од 2011 
године.

Број радова веома мали.

Одржати континуитет часописа.Одржати континуитет часописа.

Повећати број радова

.Повећати ‘’видљивост часописа.



Укупан приход     - 10,650.900,00 дин.

Укупан расход      - 10, 291.451,00 дин.

Салдо за 2017 годину – 359.449 дин



ТОПС (Топлане Србије) – 18.мај 2018, Златибор

Energy Day – заједно са Енергопројект ЕНТЕЛ-ом,

(јуни 2018), Београд

Електране 2018 – 28.октобар-2.новембар, Златибор

Трибине

Thermal Science: √√√√√

Термотехника ???


