Усвојено на седници Председништва 3.03.2016.

ПЛАН РАДА
АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ
У 2016. ГОДИНИ
( означава сталну активност и/или незавршено из ранијих планова)
1. ПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
1) Рад на доношењу Закона о инжењерству а у оквиру њега и статус АИНС
2) Измене Правилника о избору председника и потпредседника АИНС
3) Избор председника и потпредседника АИНС
2. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 1. Оснивање међуодељенског одбора за 1. интелектуалну својину и 2. информационе технологије
 2. „Попуњавање“ новог сајта са иновираним биографијама и библиографијама.
 3. По потреби оснивати одељенске одборе за поједине области.
 4. Остварити (бар) контакт, а пожељно и сарадњу, са свим иностраним члановима.
3. НАУЧНА/СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ

1. Стални семинар - организовање најмање 10 предавања чланова АИНС.
2. Неговати одељенска предавања која се односе на скорашње успешне резултате.
3. Преко међуодељенског Одбора за публикације (МОП) започети издавање Зборника предавања са
Сталног семинара АИНС, предавања по одељењима, округлих столова и панела и то бар у електронској
форми а сходно Правилнику о публикацијама.
4. Организовати округле столове или панел дискусије или саветовања на тему:
-  европске интеграције и инжењерство
-  највећи изазови развоја инжењера у Србији - поглед у будућност (у припреми, МОО)
-  образовање и статус стручњака у грађевинарству, архитектури и урбанизму (ОГН)
-  организација научног скупа „Проблеми водопривреде Србије“ (ОГН)
-  образовање пољопривредних стручњака за будућност (у припреми научни скуп, ОБТН)
-  фундаментални ресурси Србије - да ли се о њима брине. (ОЕН, ОРГН, ОБТН)
- oкругли сто у оквиру ЕТРАН-а - „ЕПС и Телеком - перспективе и изазови“
- округли сто „Могућност увођења концепције интелигентног града у градове Србије“
- округли сто „Механизација као фактор пољопривредне производње“ (ОБТН)
- научни скуп „Глобализација, егоизам богатих глад у свету и њихов утицај на производњу
хране“ (ОБТН, новембар 2016.)
5. Преко МОМС иницирати учeшће АИНС у пројектима ЕУ ХОРИЗОНТ 2020.
6. Учествовати и/или предложити дефиниције техничких решења, њихово верификовање и
вредновање.
7. Давати мишљење и/или рецензије за велике инфраструктурне пројекте у организацији државних
органа.
8. Давати стручне иницијативе државним органима за покретање стратешких пројеката и инвестиција.
9. Преко Одбора за НТПС даље развијати успешно започето научно - стручну сарадњу са
италијанском асоцијацијом за механотронику и аутоматизацију AIdAM и укључивање у сарадњу са
италијанском асоцијацијом алатних машина, робота и флексибилних производних система UCIMU. У
оквиру ових активности одржаће се скуп ISCP 2016.
10. Делегирати чланове АИНС за рецензенте и чланове панела за нови пројектни циклус МПНТР.
11. Заједно са ЕПС-ом обновити излажење часописа „Електропривреда“

4. ПАРТНЕРСКА САРАДЊА

1) Са организацијама партнерима се договорити о начинима сарадње. При томе наћи модалитете који
важе за све партнере, као и са појединим групацијама партнера и коначно са појединачним партнерима.
Нарочито посветити пажњу организацијама у којима има чланова АИНС .
2) Реактивирати сарадњу са САНУ преко Мешовитог тела а сходно Протоколу о сарадњи.
3) Проширити број организација са којима се успоставља и официјална сарадња и конкретизовати
сарадњу са већ постојећим.
4) Остварити механизме за успостављање сталне сарадње са институцијама државе (Скупштином,
Владом, министарствима, агенцијама).
5) Сарадња са Привредном комором Србије и Привредном комором Београда на
имплементацији програма Националне технолошке платформе Србије и проширење сарадње
са италијанским индустријским асоцијацијама.
6) Посебну пажњу посветити активностима у EURO CASE:

 Операционализација програма сарадње АИНС са Euro-CASE Посебан фокус на
активном укључивању међуодељењских одбора у рад Euro-CASE платформи.
 Учешће на годишњем састанку Euro-CASE борда 2016. године.
 Активности које ће евентуално иницирати Euro-CASE током 2016. године
 Планира се екстензивна медијска промоција чланства АИНС у Euro-CASE у
писаним и електронским медијима и довођење ове сарадње у контекст европских
интеграционих процеса Србије
 техничка обрада, штампање и дистрибуција годишњег извештаја Euro-CASE

5. ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Извори финансирања ће и даље бити стандардни: (додато 6 и 7)
1) Учешће на конкурсима државних институција.
2) Повећањем броја организација партнера повећати и приход од чланарина организација партнера.
3) Из послова за институције државе (студије, стратегије, закони, екпертизе, округли столови,
саветовања).
4) Из послова за фирме и јавна предузећа.
5) Из донација фирми и јавних предузећа које нису организације партнери
6) продаја сопствено издатих монографија
7) услуге за Euro-CASE
6. РАДНИ ПРОСТОР
 Иако је садашњи радни простор на Машинском факултету значајно бољи него раније ипак то није трајно
решење. Због тога треба наставити активности око обезбеђења трајног радног простора.
Председник АИНС
проф. др Бранко Ковачевић
редовни члан

