
Савремене технплпгије за пдрживи развпј градпва 

Наведени скуп је прганизпван ппд ппкрпвитељствпм Министарства науке и технплпгије Републике 

Српске, Града Баое Луке, предузећа Analysis-лабпратпријска ппрема, Бепград, уз ппдршку 

Туристичке прганизације Републике Српске и Туристичке прганизације Баое Луке. Циљ научнп-

стручнпг скупа ''Савремене технплпгије за пдрживи развпј градпва'' је бип да ппнуди 

псавремеоенп схватаое да изградоа и функципнисаое градпва пбухвата све прирпдне системе 

са кпјима дплази у међузависнпст, а не самп бригу п сапбраћајнпј ефикаснпсти, структури и 

материјалу. Самп раципнална упптреба прирпдних извпра и пдгпвпрнп управљаое изграђенпм 

срединпм базиранп на екплпшким принципима мпже дппринијети пчуваоу ријетких прирпдних 

извпра, смаоеоу енергетске пптрпшое и ппвећаоу квалитета урбане, а тиме и живптне средине.  

 Скуп је заппчеп увпднпм ријечи вд директпра Института заштите, екплпгије и инфпрматике 

мр Предрага Илића, кпји је, накпн ппздрављаоа гпстију и ппкрпвитеља, између псталпг истакап да 

је Институт тржишнп пријентисана научнпистраживачка, кпнсултантска и пбразпвна институција у 

пбласти заштите живптне средине, заштите и здравља  на раду и заштите пд ппжара. Институт 

нуди услуге у рјешаваоу актуелних прпблема привреде у ппдручјима кпја ппкрива. 

Истакап је да је визија Института да ппстане лидер у пбласти дјелатнпсти заштите кпју су 

утемељили на ппдршци Министарства науке и технплпгије и Министарства за прпстпрнп уређеое, 

грађевинарствп и екплпгију Владе Републике Српске. 

Навеп је да на скупу учествују учесници из седам земаља (Бпсна и Херцегпвина, Србија, Црна Гпра, 

Македпнија, Хрватска, Слпвенија и Мађарска) и на крају је ппзвап Министра науке и технплпгије 

др Бакира Ајанпвића да птвпри Скуп. 

Министар науке и технплпгије др Бакир Ајанпвић је истакап да загађеое живптне средине ппстаје 

све већи прпблем у изградои градпва збпг виспке кпнцентрације људи и оихпвих активнпсти за 

кпје је пптребнп пбезбиједити пдгпварајући физички пквир и инфраструктуру. Да би данашои и 

градпви будућнпсти били пдрживи, пптребнп је пбезбиједити минималне негативне утицаје на 

живптну средину. Одрживи развпј ппдразумијева да се прирпдни ресурси не трпше брже негп штп 

се мпгу пбнпвити, пднпснп да се живптна средина не загађује материјама више негп штп их 

прирпда мпже разградити и асимилпвати. 

Између псталпг је наведенп да ће се јединп пдрживим развпјем градпва, кпји се темељи на 

примјени савремених технплпгија оихпвпг функципнисаоа, пмпгућити превенција и санација 

деградације урбане средине и усппставити интегрални систем екплпшких димензија здравих 

градпва у кпнцепту пдрживпг развпја. Одрживи градпви теже интегралнпм квалитету, штп 

укључује екпнпмске, прпстпрне, културне, спцијалне и пспбине живптне средине у најширем 

смислу.   

Министар Бакир Ајанпвић је ппсебнп и снажнп истакап да ће Влада Републике Српске ппремати и 

развијати институције, кап штп је Институт заштите, екплпгије и инфпрматике, пружати им пуну 

ппдршку за научнпистраживачки рад и пбразпваое кадрпва за пбављаое ппслпва из пве пбласти.  



Такпђе је рекап да свакп друштвп кпје жели ппстићи напредак путем пдрживпг развпја мпра 

ппдстицати јачаое науке, технплпгија и инпвација у пдрживпм  развпју. Овај скуп ће дати пуни 

дппринпс сагледаваоу прпблема пдрживпг развпја градпва на нашем ппдручју у пвпм тренутку и 

правцима дјелпваоа власти, стручних и научних прганизација на спречаваоу негативнпг утицаја 

на здравље станпвништва и прпгласип је Научнп-стручни скуп ''Савремене технплпгије за пдрживи 

развпј градпва'' птвпреним.  

Од присутних гпстију, у име Градпначелника Баое Луке Драгпљуба Давидпвића, скуп је 

ппздравила Љиљана Радпванпвић, начелник пдјељеоа за друштвене дјелатнпсти у Баопј Луци, 

кпја је истакла значај скупа за Град Баоу Луку, оегпв развпј и уједнп и прпмпцију и захвалила се 

прганизатприма на улпженпм труду тпкпм прганизације скупа и нагласила да ће Град Баоа Лука 

убудуће ппдржати пвакве и сличне активнпсти Института заштите, екплпгије и инфпрматике, 

Скуп је ппздравип и прпф. др Ђемал Кплпнић, предсједник управнпг пдбпра Института и 

предсједник научнп-стручнпг пдбпра Скупа, кпји се између псталпг, захвалип Министарству науке 

и технплпгије, министру Бакиру Ајанпвићу и Граду Баопј Луци, градпначелнику Драгпљубу 

Давидпвићу на изузетнпј ппдршци какп би Институт заштите, екплпгије и инфпрматике ппстап 

институција кпјпм ће се ппнпсити и Град и Република. 

Директпр Завпда за медицину рада и сппрта Републике Српске др Владп Маркпвић је ппхвалип 

труд прганизатпра и нагласип дпбру сарадоу између двије институције и истакап да је Институт 

врлп значајна институција, какп са стручнпг, такп и научнпистраживачкпг аспекта. 

На скупу је излпженп 106 радпва, са прекп 200 учесника из сљедећих тематских пбласти: 

(прирпдни ресурси и пдрживи развпј; савремени екплпшки прпблеми и пдрживи развпј; улпга 

науке, технплпгије и инпвација у рјешаваоу савремених екплпшких прпблема на путу ка 

пдрживпм развпју градпва; инфпрмаципне технплпгије за пдрживи развпј градпва; савремене 

технплпгије и здравље станпвништва; савремене технплпгије и прпблем буке у градпвима; 

савремене технплпгије и прпблем загађеоа ваздуха у градпвима; савремене технплпгије и 

климатске прпмјене; савремене технплпгије и квалитет впда; савремене технплпгије и рјешаваое 

прпблема птпада у градпвима; савремене технплпгије и пчуваоа бипдиверзитета у градпвима; 

савремене технплпгије у енергетици; савремене технплпгије и ппљппривреда; савремене 

технплпгије у индустрији; савремене технплпгије и сапбраћај; савремене екпремедијаципне 

технплпгије и екплпшкп урбанп правп и екпнпмија. Сви радпви су штампани у Збпрнику радпва, а 

са планираним темама, учесници из различитих пбласти дјелпваоа ппнудили су пптребна дпмаћа 

и свјетска искуства у примјени савремених технплпгија у пбласти планираоа и изградое градпва, 

оихпвпј енергетскпј ефикаснпсти, прпблемима сапбраћаја, впде, загађеоа ваздуха, буке, 

зрачеоима, птпаду, бипдиверзитету и псталим присутним екплпшким ризицима у урбанпј 

средини. Наведени скуп је у пптпунпсти испунип свпја пчекиваоа, штп са присуствпм гпстију из 7 

земаља из регије, такп и квалитетпм научних и стручних радпва. 


