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27. међународна научна конференција "Дунав - река сарадње"
ПОД НАЗИВОМ:

ЧЕТВРТ ВЕКА ЗАЛАГАЊА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НА ДУНАВУ 

– Од научних и политичких разматрања до међународне пројектне сарадње -

Београд – Велико Градиште, 14-15. октобра 2016

НАЦРТ ПРОГРАМА

Meђународни  научни  форум  “Дунав  –  река  сарадње”  (МНФ”ДРС”),
интердисциплинарно удружење експерата и истраживача посвећених унапређењу
међународне  сарадње  у  области  одрживог  развоја  и  одрживог  коришћења
природних  и  културно-историјских  ресурса  у  сливу  Дунава,  одржава  своју
традиционалну 27. јесењу међународну конференцију у оквиру две седнице: 

Петак, 14. октобра -   Београдска седница 
У просторијама Факултета за пословно индустријски менаџмент, 

Универзитета "Унион – Никола Тесла", Кнез Михаилова 33.

14:00 – 14:45 Поздравни говори представника организатора, државних органа 
и домаћих и страних учесника

14:45 – 15:20 Конференција за штампу и кафе пауза

15:20 – 17:00 Пет уводних предавања по 15 минута и по 5 минута расправе

17:00 – 20:00  Заједнички обилазак обала и пловидба Савом и Дунавом
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Субота, 15. октобар –   Великоградиштанска седница

08:00 Полазак из Београда за Велико градиште

Место одржавања Великоградиштанске седнице: 
Сала Скупштине општине Велико Градиште, Житни трг 1.

11:00 – 12:00 Поздравни говор господина Драгана Милића, председника 
општине, представника Међународног научног форума „Дунав – 
река сарадње“, Факултета за пословно индустријски менаџмент,  
Универзитета  "Унион –  Никола  Тесла",  републичких државних  
органа и међународних организација

12:00 – 13:00 Конференција за штампу и кафе пауза

13:00 – 14:00 Представљање успешно остварених пројеката, као и пројектних 
предлога на територији општине Велико Градиште; 

Размена мишљења о могућностима пројектне сарадње и 
обезбеђивања финансијских услова за њихово остваривање

14:00 – 15:00 Коктел послужење у току паузе за ручак

15:00 – 17:30 Обилазак терена са успешно оствареним пројектима и 
предстојћим пројекним задацима у општини Велико Градиште:  
Рамске тврђаве и пристана у Раму, Система за прераду воде у  
Острову и Сребрног Језера

17:30 – 19:30 Дружење уз вечеру коју даје проф. др. Кристијан Ристић, 
председник Програмског савета МНФ“ДРС“

око 20:00 Полазак за Београд

(Нацрт програма 
стање: 08-08-2016)

2


