
 
ПРОГРАМСКИ ОДБОР 
Почасни чланови: 
-Премијер Средњобосанског кантона 
-Начелник Опћине Травник 
-Представник Министарства комуникација и 
промета  БИХ  
-Представник Федералног министарства промета 
и комуникација 
-Директор Фонда за заштиту околиша ФБиХ 
-Представник Министарства образовања, науке, 
младих, културе и спорта СБК 
-Представник Министарства унутрашњих 
послова СБК  
-Представник Министарства привреде СБК 
Програмски одбор: 
-Проф. др. Рајко Касагић, предсједник 
-Академик, проф. др. Цариша Бешић, проректор 
за наставу и студентска питања 
-Проф. др. Божидарка Арсеновић, проректор за 
научноистраживачки рад 
-Проф. др. Синан Алиспахић  
-Проф. др. Младен Радивојевић 
-Проф. др. Крсто Мијановић 
-Проф. др. Асиб Алихоџић 
-Проф. др. Енес Хусеинагић 
-Академик, проф. др. Слободан Нешковић 
-Академик, проф. др. Младен Бодирожа 
-Академик, проф. др. Предраг Дашић 
-Академик, проф. др. Радомир Биочанин 
-Проф. др. Снежана Радуловић 
-Проф. др. Душанка Цвијановић 
-Проф. др. Горан Аначков 
-Проф. др. Атанас Козарев 
-Проф. др. Давор Брчић 
-Проф. др. Садко Манџука 
-Проф. др. Марио Шафран 
-Проф. др. Марио Анжек 

-Проф. др. Иван Дадић 
-Проф. др. Хрвоје Баричевић 
-Проф. др. Вук Богдановић 
-Проф. др. Павле Гладовић 
-Мсц, МЦИЛТ Градимир Стефановић 
-Проф. др. Реља Јовановић 
-Проф. др. Тихомир Ђурић 
-Проф. др. Данислав Драшковић 
-Проф. др. Момчило Сладоје 
-Проф. др. Мухамед Сарван 
-Проф. др. Саша Ђекић 
-Проф. др. Мухарем Козић 
-Проф. др. Ермедин Халилбеговић 
-Проф. др. Здравко Божичковић 
-Проф. др. Славко Ђурић 
-Проф. др. Горан Поповић 
-Проф. др. Милан Плавшић 
-Проф. др. Миладин Јурошевић 
-Проф. др. Антун Сертић 
-Проф. др. Суад Обрадовић 
-Доц. др. Неџада Тоља 
-Доц. др. Велибор Пеулић 
-Доц. др. Мухамед Ћосић 
-Доц. др. Хаџиб Салкић 
-Доц. др. Зијад Хавић 
-Доц. др. Никола Манојловић 
-Доц. др. Кемал Јагањац 
-Доц. др. Мирано Јупић 
-Милија Радовић, дипл. инг. 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
-Проф. др. Синан Алиспахић, предсједник 
-Проф. др. Крсто Мијановић 
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-Мирсад Имамовић, МА 
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-Шезад Хоџић, МА  
-Ајла Харачић, МА 
-Аида Варупа, МА  
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ЦИЉ САВЈЕТОВАЊА 

Циљ савјетовања је разматрање је утјецаја примјене 
нових технологија и техничко-технолошких прилагодби 
изазовима саобраћаја, екологије, информационих 
технологија и логистике у околностима пандемије 
ЦОВИД-19 у функцији   одрживог развоја. Резултати 
истраживања и предложене мјере, основа су за 
дефинирање унапрјеђења привредног и друштвеног 
раста и развоја у новонасталим околностима. 
ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА САВЈЕТОВАЊА 

•Наука и образовање у новим околностима 
•Саобраћај као фактор глобализације у новим 
околностима 
•Сигурност саобраћаја и мобилност у новим 
околностима 
•Дигитална технологија у функцији одрживог 
саобраћаја у новим околностима  
•Нове технологије и аутоматизација за управљање 
процесима у новим околностима мобилности  
•Интегрисани саобраћај и логистички менаџмент у 
промијењеним околностима здравог живљења 
•Нове технологије и изазови нових околности 
•Интелигентни транспортни системи у саобраћају 
•Саобраћајно и просторно планирање 
•Експертизе у саобраћају 
•Људски потенцијал у саобраћају 
•Утјецај логистике на одрживи развој у новим 
околностима 
•Животна средина и одрживи развој 
•Екологија и урбани развој 
•Правни и еколошки аспекти животне средине 
•Енергетска ефикасност у новим околностима 
•Концепт одрживе будућности 
•Органска/еколошка производња у вријеме пандемије 
ЦОВИД-19 
•Зелена економија 
•Подузетништво у саобраћају, екологији и логистици 
•Улога и значај саобраћаја у развоју туризма 
•Истраживања, пројекти и реализација пројеката у 
Градитељству 
•Обновљиви извори енергије, екологија и заштита 
животне средине 
•Енергетика и термотехника 
•Производне и рачунаром подржане технологије и 
материјали 
• Развој производа и машинских система. 
•Машинске конструкције, симулације и моделирање. 
•Механика и мехатроника 
•Улога паметних градова и лоТ технологија у 
сузбијању ширења корона вируса 

•Бежичне сензорске мреже на тијелу пацијента за 
праћење симптома Цовид-19 
•Утицај пандемије Цовид-19 на тржиште електричне 
енергије 
•Изазови у раду електроенергетског система током 
трајања пандемије Цовид-19 
•5 Г Мобилна мрежа 
•Вјештачка интелигенција 
•Блоцкцхаин технологије 
•Складишта података – Биг дата 
•Интернет ствари – Интернет оф Тхингс –ИоТ 
•Интелигентни информациони системи 
•Цлоуд технологије 
•Примјена нових тенолошких рјешења 
•Трендови развоја и примјене ИЦТ 

 
Службени језици Савјетовања 
 
Службени језици Савјетовања су:  
босански/хрватски/српски и енглески. 

 
РОКОВИ ЗА ДОСТАВУ РАДОВА 

Предаја сажетка (до 150 ријечи) 19.04.2021. 

Обавијест о прихваћању сажетка  26.04.2021. 

Предаја рада 08.05.2021. 

Обавијест о прихваћању рада 15.05.2021. 

УПУТЕ ЗА ИЗРАДУ РАДА 

Позивамо ауторе да пошаљу наслов и сажетак рада 
до 19.04.2021. Наслов и сажетак рада треба бити 
написан на једном од службених језика у БиХ и на 
енглеском језику (наслов 14 пт болд). Сажетак  треба 
садржавати кратке одговоре на питања: шта су били 
мотиви/циљеви истраживања, шта је учињено, како је 
учињено, који су главни резултати и који је значај 
резултата.  
Одговоре сажети на максимално до 150 ријечи. 
Сажетак писати у облику једноступчаног текста, фонт 
Тимес Нењ Роман, величине 12, проред једноредни, 
маргине 2,5.  
Потребно је написати наслов рада, име и презиме 
аутора, назив организације, поштанску адресу, број 
телефона, број факса и е-маил адресу. На крају 
сажетка навести до пет кључних ријечи. Сажетак 
послати у електронском облику Организацином одбору 
на маил адресу: савјетовање@иу-травник.цом  
 
Уз обавијест о прихваћању сажетка аутори ће примити 
упуте за писање рада. Радове послати до 08.05.2021. 

Пристигли радови ће се рецензирати, а 
Организациони одбор ће обавијестити ауторе о 
прихваћању рада до 15.05.2021. 
Прихваћени радови бит ће објављени у Зборнику 

радова, који је индексиран у СЈИФ са импакт 
фактором СЈИФ 2021= 7.438 и у ДРЈИ: 
хттп://олддрји.лбп.њорлд/БроњсеБyЦоунтрy.аспџ? 
КОТИЗАЦИЈА 

Аутори плаћају  100 КМ 
Коаутори плаћају  50 КМ 
Остали учесници плаћају  50 КМ 
Редовни студенти 1. циклуса 
студија ИУТ-а  

         без накнаде 

 
Напомена: У случају да Савјетовање буде одржано 
на Универзитету за све учеснике, учесници су дужни 
доплатити 50 КМ за трошкове ручка. 
Плаћање котизације на жиро-рачун Универзитета:  
3386702218857956, УниЦредит Банк  
 
Девизни рачун: 
ИБАН: БА39 3386704818856529 
СЊИФТ: УНЦР БА22. 
Котизацију је могуће платити и непосредно прије 
почетка савјетовања на лицу мјеста. 
 
Уплаћена котизација судионицима осигурава: 
• Суђеловање у раду на савјетовању и 
акредитацију 
• Зборник радова и Зборник сажетака (блок за 
писање, хемијска и сл.) 
• Добивање потврде о суђеловању на 
савјетовању. 
КОРЕСПОДЕНЦИЈА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
Интернационални универзитет Травник 
Инфоцентар Сарајево 
Тел.: + 387 33 717 011 
Фаџ.: +387 33 717 010  

 
Информације, пријава и достава сажетака: 
е-маил: савјетовање@иу-травник.цом 

 
Информације у вези уплате котизације: 
е-маил: сејла.мусик@иу-травник.цом 
ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЈЕШТАЈУ   

Хотел ИУТ, Алеја Конзула - Мељанац бб 
Травник, БиХ 
е-маил: иутхотел@гмаил.цом  
Тел.: +387 30 509 300 
Важна напомена: 
Ако мјере против заштите од пандемије ЦОВИД-19 
буду на снази до планираног термина одржавања, 
исто ће бити одржано комбинирано, допуштени број 
особа у дворани и сви остали онлине. Онлине 
савјетовање одвијат ће се кориштењем Цисцо 
Њебеџ Меетингс апликације. 


