
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Сарадња Италије и Србије у области нових производних технологија 
ИСЦП 2017 Годишња конференција – Позив за учешће 

Датум:  02.05.2017. године 

 

 

Уважена колегинице, уважени колега,  

 

Имамо посебно задовољство да вас овим дописом обавестимо да ће у оквиру 61. 
Међународног сајма технике и техничких достигнућа (УФИ), у четвртак 18. маја, у 
Свечаној сали Управне зграде Београдског сајма (објекат непосредно код главног 
улаза), бити одржан научно-пословни скуп посвећен унапређењу економске сарадње 
Србије и Италије кроз фокусирање на сарадњу домену развоја и примене нових 
производних технологија и дигитализације производних процеса – ИНДУСТРИЈА 4.0, под 
називом: 

ИСЦП 2017 Годишња конференција 

НАУЧНО-ПОСЛОВНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКЕ САРАДЊЕ У НОВИМ 

ПРОИЗВОДНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА  

Радимо ЗАЈЕДНО ка ИНДУСТРИЈИ 4.0 
 

 

Скуп организује Академија инжењерских наука Србије (АИНС), у партнерству са 
Привредном комором Србије (ПКС),  Италијанском асоцијацијом за мехатронику и 
индустријску аутоматизацију, (AIdAM), КОНФИНДУСТРИЈА Србија, и уз подршку 
мешовитог конзорцијума референтних институција Србије и Италије за домен 
индустријског развоја.  

Домаћин скупа је Београдски сајам, који у оквиру 61. Међународног Сајма технике и 
техничких достигнућа истовремено има улогу промотера билатералне иницијативе Србије 
и Италије под називом Фабрике будућности.  

На овом скупу ће бити разматране најновије иницијативе у области нових производних 
технологија, релевантне за модернизацију индустријске производње у Србији и 



  
 
 

 

стимулацију предузетништва у производним секторима. Такође, тема ће бити и посебни 
финансијски програми које Србија и Италија нуде за кредитирање и подстицање 
улагања у нову производну опрему.  

Као посебно интересантне издвајамо презентације које се односе на иницијативу 
успостављања сарадње Италије и Србије кроз два развојна програма Италије: 
Интелигентна фабрика и Центар технолошке компетитивности за домен нових 
производних технологија који се гради у Палерму. 

Предавања ће држати водећи експерти Италије и Србије за домен производних 
технологија и индустријски развој.  

Скуп ће отворити Амбасадор Италије у Србији и представници ресорних министарстава за 
науку и индустрију Владе Републике Србије. 

Обезбеђен је симултани превод на српски и италијански језик, а Привредна комора 
Србије, Академија инжењерских наука Србије и Београдски сајам ће вам са задовољством 
пружити сву потребну логистичку и другу професионалну подршку. 

Љубазношћу Београдског сајма, сви учесници овог скупа, поред конференцијског 
материјала, током регистрације добијају Пословне позивнице са којима ће моћи 
бесплатно да посете изложбени простор 61. Међународног Сајма технике.  

Уважена колегинице, уважени колега, овим дописом вас званично позивамо да Вашим 
присуством и присуством Ваших сарадника, ангажованих на истраживачким 
активностима, развоју производа и иновирању производних технологија у вашој 
компанији, институту или факултету, узмете активно учешће у раду овог скупа и 
тиме допринесете напорима да се иницијатива за јачање билатералне сарадње Србије и 
Италије у домену нових производних технологија, посебно мехaтронике, роботике и 
индустријске аутоматизације, даље развија као и претходних година и добије најширу 
подршку стручне и пословне јавности.  

У прилогу овог дописа налазе додатне информације о билатералној сарадњи Италије и 
Србије у области производних технологија и детаљни Програм скупа.  

С поштовањем, 
 

Петар Б. Петровић 
Председник организационог одбора ИСЦП 2017 
 
Michele MEROLA  
Председник ИСЦП Алијансе за иновацију производних технологија 
 
Данка Селић 
Генерални директор Београдског сајма 
 
Марко Чадеж 
Председник Привредне коморе Србије - ПКС 
 
Професор др Бранко Ковачевић     
Електротехнички факултет у Београду   
Председник Академије инжењерских наука Србије - АИНС 


