
ОРГАНИЗАТОР САВЕТОВАЊА  

 

Удружење инжењера  
пpиротског округа 

Пирот, 
Бранка Радичевића 20 

 
Млекарска школа са домом ученика 

“Др Обрен Пејић” Пирот 
Ул. Николе Пашића бр. 173 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР  

 
Златомир Јовановић,   

дипл.инж. грађ. 

Ненад Ђорђевић,  
ипл.инж.прехр.техн. 

 

НАУЧНО-СТРУЧНИ  ОДБОР 

 

Проф. др Часлав Лачњевац 

Ненад Ђорђевић, 
дипл.инж.прех.техн. 

Златомир Јовановић, 
дипл.инж.грађ. 

 
 
 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

Време одржавања Саветовања 

21. -23. фебруар 2020. год. 

Место одржавања 

Млекарска школа са домомм 
ученика 

„Др Обрен Пејић“ 

Сала за састанке 

 

ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

 

Златко Јовановић 
тел. 063 421 451 

e-mail: zlatkopirot@gmail.com 
 

Ненад Ђорђевић 
тел. 064 33 57 912 

 
Пријаву за учешће на Саветовању 

доставите на 
e-mail: 

zlatkopirot@gmail.com 
 

најкасније до  
20.02.2020. год. 

 

 
 
 
 
 

УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА 
ПИРОТСКОГ ОКРУГА 

ГРАД ПИРОТ 

МЛЕКАРСКА ШКОЛА  
СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

“ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ” ПИРОТ 

 

POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA 
PIROTSKOG OKRUGA 

SA ZIMSKOM ŠKOLOM 
ZA PROIZVOĐAČE 

“PRERADA МЛЕКА“  
 
 

Пирот, 
21. – 23. фебруар 2020. год 

 

http://www.mlekarskaskolapirot.edu.rs/index.php#masterLayoutGrid1
mailto:zlatkopirot@


 

ЦИЉ САВЕТОВАЊА  
 

“Природу нисмо наследили од наших предака, него смо је 
посудили од наших унука. То што знамо је капљица, а то 
што не знамо је море. Ко се посвећује учењу, из дана у 
дан постаје све већи. Неке су од мудрости давно 
изречених... 

Континуирана едукација у пољопривреди је неопходна. 
Савремена пољопривредна и прехрамбена производња 
мора бити заснована на знању, иновацијама, савременим 
технолошким решењима, дигитализацији са једним 
циљем: стварањем и одржањем квалитетне, економски 
одрживе, тржишно оријентисане производње. 
Комбинација, традиције, корена, искустава наших 
предака са савременим научним сазнањима,  а уз све 
потенцијале које нам пружа наш крај, сигуран је пут и 
сигуран избор за младог човека. За здраву будућност 
потребна је и здрава основа, а то је сасвим сигурно 
здрава храна.  

Зато је и основни циљ овог саветовања да се 
пољопривредним произвођачима пренесе знање на лицу 
места. Теоријско и практично. Да се ојача иновативни 
приступ и предузетнички дух у области агробизниса и да 
се омогући подстицање надоградње производних 
капацитета у производњи и преради хране, првенствено 
сточарству и млекарству.  

Циљ организовања овог скупа је да се инжењерима, 
технолозима, пољопривредним произвођачима пренесу 
нова научна сазнања, али и да се дају одговори на сва 
питања која се тичу практичних проблема и решења у 
производњи и преради млека.  

Стварање свести о значају знања као покретачке снаге 
сваког напретка, креирање бољег пословног амбијента за 
младе пољопривреднике, њихово усмеравање и 
усавршавање у циљу даљег развоја пољопривредне 
производње и прераде, основна је идеја водиља овог 
скупа. 

Саветовање је намењено свима који се баве 
пољопривредном производњом, саветодавним и 
стручним службама, пољопривредним инжењерима, 
прехрамбеним технолозима, предузетницима, 
власницима пољопривредних газдинстава, малих и 
средњих предузећа, као и свима који себе виде у 
пољопривреди, производњи и преради хране.” 

 

Ненад Ђорђевић, дипл.инг.прех.техн. 

ТЕМЕ САВЕТОВАЊА  
 

21. фебруар 2020. 

1. Начелница Пиротског округа  
Драгана Тончић    

2. Градска управа Пирот 
………………………….  .…………….. 

3. Ген.секр. СИТС-а  
Проф..др  Часлав Лачњевац 

4. Директор Млекарске школе  
Ненад Ђорђевић, дипл.нж.прех,техн.  

5.  Председник удружења инжењера Пиротског 
округа 
Златомир Јовановић дипл.инж. грађ. 

6.  Проф. дрЗоран Рајић,  
Информационе технологије у пољопривреди          

7.  Проф. др Огњен Маћеј,   
Карактеристике прерадекозјег иовчег млека у 
Сбији, перспектива развоја и повећање 
вредности производње   

8. Проф. др  Драгана Станисављевић 
Улога брендирања у производњи 
прехрамбених производа 

• пауза 
 

22. фебруар 2020. 

1. Компанија Дунав осигурање  
2. Проф. др Зоран Рајић,  

Економичност производње и прераде млека             
3. Проф. др. Огњен Маћеј,   

Прерада козјег и овчег млека у сир,        
4. Јелена Минић,дипл.инж.прехр.техн. 
5. Драгана Јовановић,  дипл.инж.прехр.техн. 
6. Миодраг Ђорђевић,   дипл.инж.прехр.техн. 

Технолошки процес производње белог сира: 
Хигијена млека и припрема млека за прераду у 
сир, Подсиривање, Обрада груша, пресовањеи 
ферментисање сирева, Зрење, мане и 
недостаци сирева 

• пауза 

Дискусија 

ПРОГРАМ РАДА 

 

21. фебруар 2020. 

13.00 -14.00 Пријава учесника 

14.00 -14.02   Поздравна реч 

 

          Отварање Саветовања 

14.02 -14.04   Поздравна реч 

 

14.04 -14.06   Поздравна реч 

 

14.08-14.10   Поздравна реч  

 

14.10 -14.12   Уводни део и циљ саветовања 

 

14.12 -14.32   Предавање са дискусијом 

14.32-14.52    Предавање са дискусијом 

14.52- 15.12   Предавање са дискусијом 

14.52- 15.12   Предавање са дискусијом 

15.15 -15.45   Ручак 

 

22. фебруар 2020. 

12.00 - 12.15  Predstavljanje mogućnosti osiguranja 
12.15 - 12.35   Predavanje sa diskusijom 
12.35 - 12.55   Predavanje sa diskusijom 

12.55 - ……..    Predavanja sa diskusijom 

…….. - 14.00              

14.00 – 14.30              
 


