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Трибина бр. 32 – Трибина Катедре за моторна 
возила Машинског факултета:

проф. др Владимир Поповић: Транспорт и 
одрживи развој

проф. др Иван Благојевић:  Алтернативни погони проф. др Иван Благојевић:  Алтернативни погони 
возила 

проф. др Саша Митић: Возила на крају животног 
века.



Гост трибине проф. др Душан Гвозденац

“Енергетска ефикасност до 2050. године”.



На Машинском факултету у Нишу, 13.12.2018. 

године, са почетком у 13 часова одржана је 

свечаност поводом издања специјалног броја 

часописа Тhermal Science, са одабраним 

радовима са 18. Симпозијума термичара, радовима са 18. Симпозијума термичара, 
СИМТЕРМ 2017.



Стручно-научна конференција ТОПС 2018 одржана
је 18.05.2018. године на Златибору у сарадњи
Пословног Удружења Топлане Србије“ и Друштва
термичара Србије,

Скуп је био посвећен проблемима и решењима у 
производњи, дистрибуцији и снабдевању
топлотном енергијом у системима даљинскогтоплотном енергијом у системима даљинског
грејања у Републици Србији и резултат је
дугогодишњег заједничког рада људи из привреде
и науке.



У организацији Друштва термичара Србије и У организацији Друштва термичара Србије и 

Енергопројект Ентела, по осми пут, обележен је Дан 

енергије Србија 8. јуна 2018. године

Ова манифестација организована је у оквиру Европске 

недеље одрживог енергетског развоја и тематски је била 
посвећена обезбеђивању чистих видова енергије. . посвећена обезбеђивању чистих видова енергије. . 



Друштво термичара Србије у сарадњи са Јавним 
предузећем „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, под 
покровитељством: 

- Министарства рударства и енергетике Републике 
Србије, 

- Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и развоја Републике Србије и 

-Министраства заштите животне средине 
Републике Србије 

успешно је организовало 8. Конфренцију периоду 
5.- 8.11.2018 на Златибору.



Конференција је обухватила следеће тематске Конференција је обухватила следеће тематске 
области: 

1. Енергетски ресурси и одрживи развој, 

2. Либерализација тржишта електричне енергије, 
енергетске ефикасност и рационалан рад електрана, 

3. Проблеми продужења радног века постројења 
електрана и увођење нових, ефикаснијих и еколошки 
чистијих производних технологија и опреме, 

4. Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и 4. Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и 
других електрана, 

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



У 2016-тој години Импакт фактор је износио 1.093, 
у јуну месецу 2018. године часопис  је добио у јуну месецу 2018. године часопис  је добио 
Импакт фактор за 2017 годину од 1.433, што је 
уједно и највећи Импакт фактор часописа од када 
се часопис Тhhermal Science’’налази на листи 
часописа којима се додељује Импакт фаkтор.

Из средстава часописа обезбеђено је коришћење 
сервиса Турнитин за проверу радова на 
плагијаризамплагијаризам

Oбјављено je 6+2 редовних бројева и 5 
Суплемената



Финансирање од стране државе не постоји од 2011 Финансирање од стране државе не постоји од 2011 

године.

Број радова веома мали.

Одржати континуитет часописа (?).

Повећати број радова

.Повећати ‘’видљивост часописа..Повећати ‘’видљивост часописа.



Укупан приход     - 10 498.878,00 дин.Укупан приход     - 10 498.878,00 дин.

Укупан расход      - 9 611.960,00 дин.

Салдо за 2018 годину 886.918,00 дин



ТОПС (Топлане Србије) – 15.мај 2018, Златибор – заједно са 
Удружењем топлана Србије
ТОПС (Топлане Србије) – 15.мај 2018, Златибор – заједно са 
Удружењем топлана Србије
IEEP ‘15 – 24-27.juni 2019, Златибор
Energy Day – заједно са Енергопројект ЕНТЕЛ-ом,
(јуни 2018), Београд
Симтерм – 22-25.октобар, Соко Бања заједно са Машинским 
факултетом у Нишу

Трибине
Thermal Science: √√√√√
Термотехника ???


