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ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА 
 
Др Горан Калуђеровић,  

Универзитет примењених наука у Мерзебургу,  

Немачка 

 

 

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

Универзитет у Београду, 

Србија 
 
 

Др Clara S. B. Gomes, 

Институт за хемију ФЦТ-Нова Универзитет у Лисабону, 

Португал 

 
 
 

НАЧИН ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
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. 
 
Учесницима који имају постерско излагање, а нису у могућности да уживо присуствују, 
биће омогућено да се њихови постери изложе онлајн путем "Microsoft Teams" 
платформе директно на Конференцији у трајању од два минута. Учесници треба да 
пошаљу пдф верзије постера организаторима на skd@pmf.uns.ac.rs .    
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О МЕСТУ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

XXVII Конференција СКД-а биће одржана 16. и 17. септембра у Крагујевцу у Хотелу 
Крагујевац https://www.hotelkragujevac.com/. 

Град Крагујевац је привредни, административни, образовни, здравствени, културни и 
спортски центар Шумадије. Налази се на раскрсници главних државних путева и 
магистралних саобраћајница, одмах до железничког и друмског коридора 10 који 
повезује Крагујевац са остатком Србије и Европе. 

Крагујевац је јужно од Београда удаљен 140 километара и северно од Ниша 150 
километара. Простире се на површини од 835 квадратних километара. Подигнут је на 
обалама Лепенице у Крагујевачкој котлини, где се дотичу крајњи огранци шумадијских 
планина: Рудника, Црног Врха и Гледићких планина. 

Захваљујући добром положају, до Крагујевца се може стићи из Новог Сада, Београда и 
Ниша ауто – путем Е-75, преко Баточине. 

Град Крагујевац је са 179 417 становника (по попису из 2011. године) по величини први 
у Шумадији, а четврти у Републици Србији. Територију града чине 57 насељених места 
са 78 месних заједница. На градском подручју живи 150 835 становника, а на сеоском 
28 582. 

Од традиционалних, културних и верских локалитета, до јединствених паркова, 
уметничких галерија и музеја, Крагујевац има атракције и знаменитости које одговарају 
сваком укусу и интересовању. Можда ће вам се Крагујевац допасти због његових 
знаменитости, али ће вас сигурно освојити својим хедонистичким ритмом, 
гастрономијом и ноћним животом. Сам град ствара незаборавне тренутке на 
неочекиваним местима. У нашем граду ћете осетити специфичан спој неспојивог, 
традиционалног и модерног, мирног и динамичног, што ће бити довољан разлог за 
једну посету, али и савршен рецепт за повратак у Крагујевац. 
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ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ  

Отварање XXVII Конференције СКД-а предвиђено је за четвртак, 16. септембра у 10 h. 

Детаљан програм Конференције ће бити на интернет страници Конференције:  

https://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-konferencija/program/  

 

ПОСТЕРИ  

Сваки учесник ће имати на располагању простор за постер од максимум 70 × 100 cm. 

Постери ће бити изложени 16. септембра од 10 до 19 h.  

 

НАГРАДЕ 

На Конференцији ће бити додељене награде за најбоље усмено излагање и за најбољу  

постерску презентацију. 

 

ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ 

У четвртак, 16. септембра у периоду од 13:15 до 17 h биће организована пешачка тура 

„Упознајте Крагујевац“ у пратњи локалног водича. Истог дана са почетком у 20 h  биће  

организована свечана вечера у ресторану „Панорама“ на врху Хотела Крагујевац.  

 

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. 
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