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ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ  

XXVII Конференција СКД одржаће се 16–17. септембра 2021. године у Крагујевцу, у 

хотелу „Хотел Крагујевац“. Упутства за припрему извода, као и боравка и путовања до 

места одржавања Конференције дата су у наставку. 

 
Конференција ће се одржати у комбинованом формату, јер ће учесницима бити 
омогућено да учествују уживо, али и да прате конференцију и изложе своје резултате 
онлајн путем "Microsoft Teams" платформе. 
 

 

ЛИСТА ПЛЕНАРНИХ ПРЕДАВАЧА 
 
Др Горан Калуђеровић,  

Универзитет примењених наука у Мерзебургу,  

Немачка 

 

Др Clara S. B. Gomes, 

Институт за хемију ФЦТ-Нова Универзитет у Лисабону, 

Португал 

 
Др Ненад Филиповић 
Катедра за хемију и биохемију, 
Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Београду, 

Србија 
 
 

РОКОВИ 

Слање извода радова 15. август 2021. 

Уплата котизације 30. август 2021. 
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ПОДНОШЕЊЕ РАДОВА  

Моле се аутори да своје изводе радова припреме према обрасцу који је приложен на 

сајту (https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-konferencija/registracija/), односно 

приложен 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). Обавештење о томе биће дато најкасније до 25. августа 

2021. Исти аутор може саопштити највише два рада.  

 

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

 

Извод(е) треба доставити до 15. августа 2021. у електронском облику путем сајта 

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

Фајл именовати: Презиме_Прва-реч-наслова  

 

КОТИЗАЦИЈА  

Котизација износи 4.500 дин, осим за студенте докторских студија (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. август 2021. године.  

 

ЧЛАНАРИНА  

Уколико желите, можете постати члан Српског кристалографског друштва. Чланарина 

СКД за 2021. 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 

Конференција ће бити одржана у Хотелу Крагујевац https://www.hotelkragujevac.com/ 

који се налази у самом центру града. Сваки учесник може резервисати себи смештај по 

сопственој жељи путем доле наведених контакта: 

Хотел Крагујевац 

Нова Сицилијана д.о.о. 

Краља Петра I број 18 
34000 Крагујевац, Србија 

Рецепција: 034/335-811 
e-mail адресе: restoran@hotelkragujevac.com 
recepcija@hotelkragujevac.com 
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Напомена: 16.9.2021. ће бити организована свечана вечера у ресторану Панорама у 
Крагујевцу. Цена свечане вечере је урачуната у котизацију. 

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 XXVII Конференцији Српског кристалографског друштва. 
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