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Поштоване колегинице и колеге, 

Нешто  више  од  годину  дана  ново  руководство  Друштва  грађевинских  конструктера  Србије  (ДГКС) 
улаже  напоре  на  унапређењу    функционисања  Друштва  и  организацији  наредног  симпозијума,  са 
циљем  да  будући  скупови  конструктера  буду  на  нивоу  најбољих  година  којих  се  сви  са  радошћу 
сећамо. 

Обновљена  је и продубљена сарадња са свим друштвима грађевинских конструктера из окружења, 
чији  представници  ће  убудуће  бити  редовни  гости  свих  наших  симпозијума  и  конгреса,  на  којима 
ћемо размењивати искуства у решавању сличних проблема који нас све тиште.  

Направљен  је  нови  сајт  Друштва  (http://dgks.grf.bg.ac.rs)  на  коме  се  могу  наћи  све  релевантне 
информације  везане  за  рад  ДГКС,  као  и  све  значајне  информације  о  збивањима  из  области 
грађевинског  конструктерства  у  земљи  и  региону  (нови  прописи,  литература,  важни  скупови  из 
области  конструктерства  и  сродних  дисциплина).  Сајт  ће  бити  редовно  ажуриран,  а  конципиран  је 
тако да омогућава, преузимање материјала, пријаву на  симпозијуме и скупове ДГКС, предају радова 
и праћење њиховог  статуса,  као и комуникацију  са руководством друштва. На  сајту ће  такође бити 
подаци  о  свим  члановима  друштва,  као  и  апликација  за  учлањење  у  ДГКС.  Овом  приликом  вас 
позивамо да  се  учланите  у Друштво  грађевинских  конструктера  Србије  и  на  тај  начин  помогнете  у 
стварању  базе  података  и    бољем  функционисању  Друштва,  али  и  да  стекнете  сва  права  која  по 
Статуту  ДГКС  припадају  чланству.  Став  Председништва  је  да,  у  складу  са  тренутном  ситуацијом  у 
грађевинарству  Србије,  годишња  чланарина  буде  симболичних  1000  РСД  који  ће  се  враћати 
члановима кроз попусте на котизације (за детаљније информације видети сајт ДГКС). 

На  међународном  Симпозијуму  ДГКС  који  ће  се  одржати  од  15.  до  17.  септембра  2016.  године  у 
хотелу Палисад на Златибору ће, као уводни предавачи по позиву, учествовати нека светски позната 
имена из области  граћевинског  конструктерства,  са веома актуелним темама. Поред  тога, Друштво 
грађевинских конструктера Србије води рачуна и о нашим младим стручњацима, па ће три најбоља 
рада  младих  аутора  (до  30  година)  по  оцени  Научног  одбора  Симпозијума,  бити  публикована  у 
часопису Грађевински материјали и конструкције (М24). 

Друштво  планира  да,  у  сарадњи  са  грађевинским  факултетима  и  ИКС,  узме  значајно  учешће  у 
приближавању  нових  стандарда  за  конструкције  (Еврокодова)  грађевинским  инжењерима,  кроз 
различите врсте предавања и курсева (радионица), стимулисање издавања литературе итд. 

Без обзира на велику жељу и ентузијазам, наше амбициозне планове не можемо остварити без ваше 
помоћи, па вас стога позивамо да се учланите у ДГКС и узмете учешће у његовом раду.  

 

Београд, фебруар 2016.            Председник ДГКС 

                  Проф. др Ђорђе Лађиновић 
 


