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О МЕСТУ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
XXVI Конференција СКД-а 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. 

Да би се дошло до Сребрног језера, потребно је доћи до Великог Градишта, које је од 
Београда удаљено 115 km, путем преко Пожаревца. До Пожаревца се најбрже може 
доћи ауто-путем Београд-Ниш, до искључења за Пожаревац, а затим обилазницом око 
Пожаревца и даље регионалним путем према западу до ресторана „Кнез” (пре Великог 
Градишта) код којег је потребно скренути лево и даље путем ка хотелу „Данубиа Парк”. 
Координате хотела су 44°45'45.3"N 21°28'49.5"E. Из Новог Сада је потребно доћи до 
Београда и даље наведеном трасом, а из Крагујевца је потребно доћи ауто-путем до 
Пожаревца и даље како је наведено. 
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ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
Отварање XXVI Конференције СКД-а предвиђено је за четвртак, 27. јуна у 9 h. Детаљан 
програм Конференције ускоро ће бити на интернет страници Конференције: 
https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-konferencija/program/. 
 

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/.  

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  
1. јуна 2019. године. Исти аутор може саопштити највише два рада. 

Пријем извода радова је продужен до 12. маја 2019. године. Изводе радова треба 
доставити у електронском облику путем сајта Друштва 

https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-konferencija/slanje-izvoda/. 

Фајл именовати: Презиме_Прва-реч-наслова. 
 

ПОСТЕРИ 
Сваки учесник ће имати на располагању простор за постер од максимум  
70 cm × 100 cm. Постери ће бити изложени од 27. јуна (12 h) до 28. јуна (18 h). Број 
постера је ограничен на 30. 
 

НАГРАДЕ 
На Конференцији ће бити додељене награде за најбоље усмено излагање и за најбољу 
постерску презентацију. 
 

ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ 
У четвртак, 27. јуна у поподневним сатима биће организован излет бродом до 
Голубачке тврђаве, обилазак Голубачке тврђаве са водичем и вечером која ће бити 
послужена на броду у повратку, под покровитељством Друштва. У петак, 28. jуна биће 
организована свечана вечера под покровитељством златног спонзора ROFA. Приликом 
резервације смештаја и исхране у хотелу имајте у виду ове информације. 
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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 Треће обавештење колегама заинтересованим за учешће 
на XXVI конференцији Српског кристалографског друштва. 
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