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Поштоване колеге,
част нам је да Вам упутимо ДРУГИ ПОЗИВ за

55. КОНГРЕС АНТРОПОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
са међународним учешћем
Златибор, 23. – 26. маја 2018. године
Конгрес ће радити у пленуму са следећим темама



Физичке карактеристике становништва
Демографски и популациони проблеми
 Антропогенетика
 Форензичка антропологија
 Спортска антропологија
 Социо-културна антропологија
 Примењена антропологија
 Биоетика

Котизација у износу од 6 000 РСД уплатити на жиро рачун Друштва број 205-15745-92
сврха уплате: котизација за Конгрес АДС.
Котизације за студенте докторских и мастер студија износи 3 000 РСД.
Пензионери чланови АДС и студенти основних студија не плаћају котизацију.
За учеснике из иностранства котизација износи 50 € и може се уплатити на девизни
рачун Друштва број: 00-708-0003459.9 (Комерцијална банка)
Извод рада на српском и енглеском језику доставити до 15.04.2018. године на
маил: adskongres2018@gmail.com
Темплејт у WORD-у за извод се налази у прилогу позивног писма. Моле се аутори да
се придржавају упутства за припрему извода. У супротном изводи неће бити
прихваћени.
Извод носи име првог аутора и насловa рада нпр. Petrovic_ucestalost_HRO_osobin
Све додатне информације се могу добити на сајту АДС-а
http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/
др Милош Николић 069 104 5082
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СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Позивамо све ауторе који се до сада из било којих разлога нису пријавили за учешће на
Конгресу, да то учинe Н А Ј К А С Н И Ј Е до 15. Априла 2018. године, што
представља З А Д Њ И рок за пријаву сажетака и уплату котизације.
Организациони одбор Вам саопштава следеће ВАЖНЕ информације:
1. Пријављени радови аутора који не уплате назначену котизацију у складу са
временском динамиком неће бити уврштени у П Р О Г Р А М рада Конгреса.
2. Аутори из иностранства треба да приликом уплате потраже упутство за уплату
на мејл; milos949@yahoo.com
3. Конгрес почиње у С Р Е Д У 23. маја 2018. године у 10.00 часова пријавом и
регистрацијом учесника.
4. Свечано отварање Конгреса почиње у 13.00 часова, молимо за присуство.
5. Резервација смештаја је могућа до 15.05.2018. године. Контакт телефони за
резервације:
031 841 369;

031 841 645;

031 841 743;

6. Аутори који су у статусу буџетског студента могу остварити попуст на смештај
и исхрану уз одређене услове: (Информације на телефон: 064 0630633 Милош
Радосављевић, помоћник директора за смештај и исхрану Е-меил:
milos.radosavljevic@usob.rs).
7. Обавештавамо учеснике да је Конгрес у поступку АКРЕДИТАЦИЈЕ код
Министарства здравља Републике Србије, тако да ће учесници добити
СЕРТИФИКАТА са одговарјућим бројем поена.
8. Један АУТОР у оквиру плаћене КОТИЗАЦИЈЕ може да пријави НАЈВИШЕ
ДВА РАДА, док се као КОАУТОР може појавити више пута.
9. АУТОРИ уколико не добију примедбе од стране РЕЦЕНЗЕНТСКЕ комисије у
року од ТРИ дана од момента слања могу сматрати да им је пријављени рад
прихваћен за презентацију на Конгресу.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

