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О МЕСТУ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ  

XXVI Конференција СКД одржаће се 27–28. јуна 2019. године на Сребрном језеру, у 
хотелу „Данубиа Парк“ (http://www.srebrnojezero.com/).  

Сребрно језеро је вештачко језеро на десној обали Дунава и представља њен 
некадашњи речни рукавац који је данас затворен двема бранама. Налази се на 
подручју Браничевског округа у источној Србији, на 2 km од Великог Градишта. 
Просечне је ширине 300 m, a просечне дужине 14 km. 

Silver lake resort, у склопу кога је и хотел Данубиа Парк, је резерват на Сребрном језеру 
са конгресним, спортским, туристичким и рекреативним садржајима. У свом саставу 
поседује аква парк, туристички брод, ресторан и кафе, виле и апартманско насеље, 
тениске терене, марину, као и зоне забаве, рекреације и здравља. Такође су и услови 
за спортове на води одлични, те је од лета 2000. године на Сребрном језеру почело 
одржавање државног првенства у скијању на води. 

Недалеко од језера, на десној обали Дунава, налази се и Голубачки град, 
средњовековна тврђава, споменик културе од изузетног значаја. Смештена је на 
високим литицама, на месту где се река сужава, на самом улазу у Ђердапску клисуру. 

 

 
 

 

 



XXVI КОНФЕРЕНЦИЈА СРПСКОГ КРИСТАЛОГРАФСКОГ ДРУШТВА, СРЕБРНО ЈЕЗЕРО, 27–28. JУН 2019. 
  

https://skd.org.rs | skd@pmf.uns.ac.rs 2 

 

ЛИСТА ПОЗВАНИХ ПРЕДАВАЧА 

Др Биљана Кригер 
Институт за минералогију и петрографију,  
Универзитет у Инсбруку,  
Аустрија 

Др Јанез Завашник  
Институт Јожеф Стефан, 
Љубљана, 
Словенија 

Др Звонко Јагличић 
Факултет за грађевину и геодезију и Институт за математику, физику и механику,  
Универзитет у Љубљани,  
Словенија 

Др Игор Ђерђ 
Факултет Јосипа Јурја Штросмајера,  
Универзитет у Осијеку,  
Хрватска 

Др Лидија Радовановић 
Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета 
Универзитет у Београду, 
Србија 

 

СЛАЊЕ ИЗВОДА РАДОВА 

Моле се аутори да изводе својих радова припреме према обрасцу који се налази на 
сајту (https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-konferencija/registracija/), односно у 
прилогу уз ово Обавештење. Све достављене изводе оцењиваће Научни одбор који 
задржава право да предложи другу врсту презентације од оне коју је предложио аутор 
(број постера је ограничен на 30). Обавештење о статусу извода радова и врсти 
излагања биће дато најкасније до 20. маја 2019. године. Исти аутор може саопштити 
највише два рада.   

Димензије постера не треба да буду веће од 70×100 cm.  

Извод(е) треба доставити до 1. маја 2019. године у електронском облику путем сајта 
Друштва https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-konferencija/slanje-izvoda/. 

Фајл именовати: Презиме_Прва-реч-наслова. 
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КОТИЗАЦИЈА  

Котизација износи 4.500 дин, осим за студенте (3.800 дин). Захтев за предрачун можете 
поднети на интернет страници Конференције (https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-
konferencija/kotizacija). Приликом уплате обавезно као позив на број уписати број 
предрачуна. Котизација се не може уплатити на самој Конференцији. Крајњи рок за 
уплату котизације је 30. мај 2019. године.  

Златни спонзор Конференције, ROFA d.o.o, обезбедио је пет стипендија које обухватају 
котизацију за студенте. Обавештење о именима добитника стипендија биће објављено 
на интернет страници Друштва (https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-
konferencija/stipendije/) најкасније до 20. маја 2019. године.    

 

ЧЛАНАРИНА  

Уколико желите, можете постати члан Српског кристалографског друштва. Чланарина 
СКД за 2019. годину износи 1.200 дин. Захтев за предрачун можете поднети на 
интернет страници Друштва (https://skd.org.rs/clanstvo/clanarina). Приликом уплате 
обавезно као позив на број уписати број предрачуна. Чланарина се не може уплатити 
на самој Конференцији.   

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ХОТЕЛСКОМ СМЕШТАЈУ   

Организатори су извршили предрезервацију смештаја у хотелу „Данубиа Парк“ на 
Сребрном језеру. Учесници Конференције треба индивидуално да резервишу свој 
смештај. За пленарне предаваче резервацију смештаја извршиће Организатори, док ће 
трошкови смештаја бити директно плаћени хотелу. 

Цене смештаја у хотелу „ Данубиа Парк” (по особи , у дин.): 

Тип собе 
За период  
26. 6 – 29. 6.*   

За период  
27. 6 – 29. 6.**   

Боравишна 
такса по дану  

Једнокреветна 18.690,00  12.860,00 80,00 

Двокреветна 13.717,50 9.545,00 80,00 

*Боравак започиње вечером и завршава се доручком 
**Боравак започиње ручком и завршава се доручком 

Контакт особа у хотелу „Данубиа Парк“:  Милица Војиновић 
Телефон за резервације: +381 66 8496051 
Е-mail: office@danubiapark.com 
http://www.srebrnojezero.com/ 
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

За додатне информације можете контактирати организатора Конференције 
(skd@pmf.uns.ac.rs). Актуелне информације о Конференцији можете пронаћи и на 
интернет страници Друштва: https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-konferencija.  

 

 

 
Молимо Вас да проследите Друго обавештење колегама заинтересованим за учешће 
на XXVI Конференцији Српског кристалографског друштва. 
 
 

 

 


