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Предмет: Извештај о одржаном IX Mеђународном научном 

симпозијуму "Агросим 2018" на Јахорини  
 
На седници Биотехничког одељења АИНС одржаној дана 25.09.2018. године 
усвојен је извештај који је поднео нашем одбору проф.др Душан Ковачевић о 
одржаном међународном скупу чији је суорганизатор била и наша академија. 
Наиме, Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву (Босна и 
Херцеговина), Пољопривредни факултет Универзитета у Београду (Србија) и 
Медитерански агрономски институт из Барија (Mediterranean Agronomic Institute of 
Bari)-CIHEAM  (Италија) организовали су  IX Међународни научни симпозијум на 
Јахорини (Р. Босна и Херцеговина) под називом "Агросим 2018"  

Суорганизатори овог Међународног симпозијума били су: две познате 
међународне асоцијације "Balkan Environmental Association" (BENA. Greece) и 
Међународно друштво ѕа ѕаштиту животне средине и рурални развој из Јапана 
(International Society of Environment and Rural Development); Универзитет за 
примењене науке Оснабрик (Osnabrük) – Немачка; - Селчук (Selçuk) Универзитет 
(Турска); Државна пољопривредна Академија из Перма (Русија); Академија 
инжењерских наука Србије- АИНС; српске асоцијације: Балканска научна 
асоцијација аграрних економиста, Београд (Србија); Институт за кукуруз "Земун 
поље", Земун поље, Институт за примену науке у пољоприврeди – Београд 
(Србија); Институт за економику пољопривреде, Београд (Србија); Институт за 
низијско шумарство и животну средину – Нови Сад (Србија); Институт за 
шумарство- Подгорица (Црна Гора); Пољопривредни Институт Републике Српске- 
Бања Лука (БиХ); Пољопривредни факултет из Бања Луке (Р. БиХ) и Биотехнички 
факултет, Универзитета у Подгорици ( Црна Гора).  

Симпозијум је одржан од 04-07. октобра  2018. године, у хотелима Термаг  и 
Вучко на Јахорини (Р. БиХ).  

Циљ симпозијума је био да се представе актуелни резултати научног рада 
многих истраживача из целог света из различитих области пољопривредне 
производње и на тај начин омогући бољи контакт, размена и пренос научних 
сазнања у пољопривредну производњу. На симпозијуму су приказани радови из 
следећих научних области: биљна производња, заштита животне средине и 
органска пољопривреда, сточарство, рурални развој, шумарство и агроекономија. 

Учествовали су научници из 87 држава из целог света са преко 1000 научних 
радова. Симпозијум је трајао укупно четири дана.. Преко 500 научника из целог 



света било је присутно и узело активно учешће 210 са оралним презентацијама. У 
постер секцијама било је приказано 902 рада. Први радни дан се одвијао пленарно 
са 3 уводна реферата. Први је био на тему информационих и комуникационих 
технологија у 21 веку, други о будућности биолошке и еколошке пољопривреде, и 
трећи из области повезивања путем интернета за пројекте у медитеранским 
землљама и шире.  Други радни одвијао се веома интензивно у седам паралелних 
секција у хотелу пет у хотелу "Термаг" и две у  хотелу Вучко. Трећи дан је 
обављена целодневна екскурзија до Андрићграда и манастира Добрун у 
непосредној близини. Последњи радни дан –недеља, протекао је у преподневном 
раду у свих седам секција После тога, обављено је свечано затварање симпозијума.  

Рецензије радова су биле међународне.  
Службени језик симпозијума био је енглески.  
Када је у питању овај симпозијум напомињемо да још од 2011. године 

постоји активан, и за овогодишњи симозијум побољшан сајт на адреси 
www.agrosym.unssa.rs.ba, где су доступни електронски Зборници радова 
презентовани на раније одржаним симпозијумима (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018). На самом скупу свим учесницима уз званични програм 
симпозијума подељен је и ЦД у коме је у електронском облику књига апстраката на 
енглеском језику.  

Сви радови саопштени на IX међународном симпозијуму "Агросим 2018" 
објављени  су у целини Зборнику радова у електронској форми на енглеском 
језику. Зборник се иначе налази на  стално активном сајту где је доступан у топ 
менију наведеног сајта – линк - архива (archive на енглеској верзији). 

Поред тога што је наша Академија била суорганизатор, наши академици су 
били активни учесници симпозијума. Председник научног одбора био је Душан 
Ковачевић, а чланови Научног одбора Косана Констатинов и Снежана 
Младеновић-Дринић и Ново Пржуљ.  

Поред тога што је наша Академија била суорганизатор, врло активно учешће 
у припреми и раду, односно вођењу појединих секција симпозијума, имали су 
редовни чланови АИНС-a Душан Ковачевић, Снежана Младеновић-Дринић и 
новопримљени дописни члан Ново Пржуљ. 

 
У  Београду 26.09.2018. године 

 
Подносилац извештаја    
                
Секретар биотехничког одељења АИНС 

академик Ратко Лазаревић, редовни члан АИНС 
 


