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Тематске секције

1) Информационе технологије и машинско инжењерство

2) Грађевинско инжењерство и архитектура

3) Медицина и здравствена нега

4) Заштита животне средине и безбедност и здравље на раду

5) Пословна економија, менаџмент и туризам 



Пропозиције у вези са радовима/зборником 

Званичан језик конференције је 
енглески језик. 

Максималан обим рада је 8 страна А4 
формата. 

Апстракте и радове је потребно слати 
у електронској форми, највише три 
рада по аутору, и највише четири 
аутора по раду.  

Сви радови подлежу рецензији. 
Прихваћени радови биће објављени у 
Зборнику радова након конференције. 
Зборнику радова ће бити додељен 
ISBN број и CIP запис у Народној 
библиотеци Србије. Излагање рада 
није услов за објављивање. 

Радови објављени у зборнику биће 
класификовани као “Саопштење са 
међународног скупа штампано у 
целини” (категорија М33) и бодовани 
према  Правилнику о поступку, 
начину вредновања и квантитативном 
исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2006 и 21/2007). 

Зборник апстаката на енглеском језику биће 
објављен у електронској форми пре 
одржавања конференције. 

Напомена: Аутор рада је одговоран за 
квалитет превода рада.

Излагање радова на конференцији ће бити 
организовано уживо и онлајн (у складу са 
епидемиолошким мерама). 

Важни датуми:

 01. јул 2021. године Рок за предају апстраката

 15. јул 2021. године Обавештење о прихватању апстраката

 31. август 2021. године Рок за предају радова

 10. септембар 2021. године Обавештење о прихватању радова

24. септембар 2021. године Рок за уплату котизације

 27. септембар 2021. године Финални програм

 08. октобар 2021. године Одржавање конференције



Информације о котизацији: 

Котизација за ауторе из земље који присуствују конференцији износи 70 еура у динарској 
противвредности. ПДВ је урачунат у цену. 

Котизација за ауторе из земље који не присуствују конференцији износи 50 еура у 
динарској противвредности. ПДВ је урачунат у цену. 

Осим објављивања рада, котизација обухвата: промотивни материјал, коктел у току пауза 
за све ауторе рада, присуство свим сесијама конференције. 

Наставници, сарадници и студенти Одсека Ужице, као и чланови Програмског одбора 
конференције не плаћају котизацију. Уколико наставници и сарадници Одсека Ужице 
имају коауторски рад, коаутори не плаћају котизацију на једном заједничком раду са 
истим аутором, а на осталим радовима плаћају котизацију пропорционално уделу 
учествовања. 

Рок за уплату котизације је 24. септембар 2021. године. Уплата котизације је предуслов за
објављивање рада и апстракта. 

Напомена: Уколико епидемиолошка ситуација буде повољна, учесницима конференције 
организатор нуди и следеће додатне услуге:

Свечана вечера на дан конференције 2.500,00 динара по особи /у зависности 
од епидемиолошких услова/ 

Излет на неку од туристичких дестинација у 
ужичком и златиборском крају (9. октобар) 

https://www.westserbia.org/

Опширније информације можете наћи на интернет страници конференције:
http://sed.vpts.edu.rs/

Срдачно Вас позивамо да узмете учешће на конференцији SED 2021! 

    Др Љубица Диковић, председник Организационог одбора 


