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Време одржавања: 12. мај 2016. 

Место одржавања: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, 

Немањина бр. 4, 2.спрат 

Остале тематске области конференције: 

1) Утицај образовања, науке и технологије на квалитет живота 

2) Духовни и интелектуални живот: породица, култура, традиција 

3) Здравство и брига о здрављу 

4) Економски индикатори 

5) Друштвени индикатори 

6) Индикатори животне средине 

7) Професионални живот: квалитет рада и услови рада 

8)  Безбедносни индикатори 

9) Спорт 

10) Туризам 

Званични језици конференције: српски, руски, енглески 

Важни датуми:  

 15. 04. 2016. – пријава рада са апстрактом 

 20. 04. 2016. – обавештење о прихватању рада 

 25. 04. 2016. – достава комплетног рада 

 06. 05. 2016. – програм конференције 

Скупу могу присуствовати сви зантересовани, било да учествују са радом или као 

слушаоци.  

 

Контакт: 

e-mail: konferencija-mef@mef.edu.rs 

Секретар конференције Ивана Скендеровић: 064/2480610 
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НАПМЕНЕ ЗА АУТОРЕ РАДОВА: 

Котизација за учеснике са радом: 

Котизација обухвата учешће на конференцији, електронски зборник радова, пропратни 

материјал и коктел. 

Котизација се плаћа по пријављеном раду.  

 Уплата котизације до 25.04.2016. – 30 евра 

 Уплата котизације до 12.05.2016. – 50 евра 

Уплата котизације се врши на рачун Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансије, 170-0030018196000-69 код UNICREDIT банке у динарској проввредности по 

средњем курсу НБС. Код уплате, обавезно навести ПИБ фирме ако је уплатилац правно лице, 

односно ЈМБГ ако је уплатилац физичко лице.  

Доказ о уплати котизације (копију, односно „пети примерак“ уплатнице) потребно је 

послати на званични и-мејл конференције до 12.05.2016. 

Напомене за ауторе: 

 Рад може имати највише 4 аутора. 

 Сваки учесник може имати највише два пријављена рада. 

 Рад треба да садржи од 4 до највише 8 страница. 

 Рад може бити писан ћириличним или латиничним писмом, уз следеће техничке напомене: 

  

1) рад мора бити писану Microsoft Word формату (маргине: top, bottom, left, right -  2,5cm 

2) име и презиме аутора, институција: Times New Roman 15pt, bold, left alignment 

3) наслов рада: Times New Roman 18pt, bold, center alignment 

4) апстракт (до 200 речи) и кључне речи: Times New Roman 12pt, italic, justify alignment 

5) текст рада: Times New Roman 12pt, justify alignment 

6) наслови поглавља: велика слова, Times New Roman 12pt, bold, left alignment 

7) наслови потпоглавља: велика и мала слова, Times New Roman 12pt, bold, left alignment 

8) размак параграфа: 10pt 

9) резиме на страном језику (до 200 речи): Times New Roman 12pt, italic, justify alignment 

11) фусноте: Times New Roman 10pt, justify alignment 

12) стране не треба да буду нумерисане 

13) проред: 1,15 

*радови који не буду усаглашени са техничким критеријумима зборника, биће враћени на корекцију 

ауторима 

*документ насловити:  Презиме(на) аутора.Наслов рада 

(пример: Марковић.Јовановић.Квалитет живота) 

 Време излагања на скупу биће 10 минута. 

 Ауторима ће бити обезбеђени рачунари и пројектори, као и техничка подршка за презентације и 

друге материјале који евентуално буду пратили излагање. 


