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“Agrosym Jahorina 2012”
који ће се одржати на Јахорини у периoду 15-17. новембар 2012. године

Позивамо Вас да узмете учешће на Симпозијуму, у некој од сљедећих
програмских области:

 Заштита животне средине и органска пољопривреда
 Сточарство
 Биљна производња и заштита
 Рурални развој и агроекономија

Детаљније информације о Симпозијуму можете пронаћи на сљедећој web адреси:

http://www.agrosym.unssa.rs.ba
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Званични језик Симпозијума:
Званични језици Симпозијума ће бити енглески и српски. Моле се аутори који ће имати
усмено излагање на српском језику, да Power Point презентацију рада обавезно требају
припремити на енглеском језику.

Важни датуми:
Пријава учешћа и достављање сажетака
Достављање комплетних радова
Обавјештење о прихватању радова
Детаљан програм рада
Agrosym 2012

30. јули 2012
20. септембар2012
15. октобар 2012
01. новембар 2012
15-17. новембар 2012

Котизација:
Котизација уплаћена до 20. септембра 2012. године износи 60 еура, а након тога 80 еура.
Котизацију је могуће уплатити и по доласку на Симпозијум уз претходну најаву
организатору.
Котизација укључује: слободан приступ свим секцијама, комплетан материјал за Симпозијум,
освјежење током трајања Симпозијума, свечана вечера, бесплатан улаз и дегустација на
промоцији типичних и традиционалних производа.
Инструкције за плаћање ће бити доступне на званичној web адреси Симпозијума.

Мјесто одржавања:
Симпозијум ће се одржати у хотелу Бистрица*** на планини Јахорини.

Остале информације:
Остале корисне информације (прелиминарни програм, информације о смјештају,
инструкције за плаћање котизације и смјештаја, научни и организациони одбори, итд.) су
доступне на званичној web адреси Симпозијума: http://www.agrosym.unssa.rs.ba

Упуство за писање сажетака:
Сажетак треба припремити према сљедећим упуствима:
 НАСЛОВ: Фонт Times New Roman величине 12 тачака. Обим наслова рада до два реда,
центриран, великим словима, болд. Имена аутора одвојити једним редом од наслова.
 АУТОР(И): Фонт Times New Roman величине 12 тачака, центрирано. Презиме аутора
писати великим словима. Аутора одговорног за коресподенцију означити звјездицом.
 ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА: Фонт Times New Roman величине 10 тачака, центрирано.
 ТЕКСТ САЖЕТКА не би требао садржавати више од 250 ријечи. ФонтTimes New Roman
величине 12 тачака, обострано поравнање (justified alingment), једноструки проред
(single space).
 КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ навести испод текста сажетка, са једним редом размака (мах. 5 ријечи).
Italic, фонт Times New Roman величине 12 тачака.
Сажетке слати на сљедећу е-маил адресу: agrosym12@yahoo.com
Крајњи рок за пријаву сажетака је 30. јули 2012. године.
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Упутство за писање рада:
Молимо ауторе да се приликом писања рада придржавају наведених упутстава:
 Радове писати искључиво на коректном енглеском језику, у противном неће бити
рецензирани. Обим рада маx. 6 страница, формат странице А4. Радови пленарних
излагања ограничавају се на 10 страница. Маргине странице: 2,5 (горе, доле, лијево,
десно). Није потребно нумерисати странице. За писање рада користити фонт Тimes New
Roman величине 12 тачака, са једноструким проредом (single space) и поравнатим
маргинама (justified). Радове достављати искључиво у doc. или docx форматима.
 Садржај рада би требао садржати сљедеће компоненте:
Наслов рада
Аутор (и) и институција/организација
Абстракт и кључне ријечи
Увод
Материјал и метод рада
Резултати и дискусија
Закључак
Литература






За наведене наслове користити величину фонта 12, центрирано, болд, без нумерација.
За евентуалне поднаслове користити иста обликовања, осим болдовања.
Наслов и нумерације писати изнад табела а испод илустрација и графикона. Ширину
објекта прилагодити ширини текста. У табелама користити искључиво минимални сет
водоравних линија. Величину фонта прилагодити садржају табеле. Илустрације,
графиконе и фотографије могуће је достављати у колору.
Евентуалне захвалнице позиционирати између закључка и литературе.
У попису литературе навести абецедним редом само кориштену литературу.
Часопис: Презиме, прво слово имена аутора/коаутора, (година издања). Назив рада,
назив часописа, Вол. (Но.), странице (од – до).
Зборник радова: Презиме, прво слово имена аутора/коаутора, (година издања).
Назив зборника, издавач, мјесто издавања, странице (од – до).
Књига: Презиме, прво слово имена аутора/коаутора (година издања). Назив књиге,
издавач, мјесто издавања.
Wеb стране: Навести пуну адресу и датум приступања wеb страници, нпр.
http://www.rzs.rs.ba/PublikMesStatPregENG.htm Приступљено 10.05.2012.

Радове треба послати у електронском облику на е-маил адресу agrosym12@yahoo.com
најкасније до 20. септембра 2012. године.
Позитивно рецензирани радови биће објављени у Зборнику радова Симпозијума, ако је по
раду уплаћена једна котизација.

Контакт:
За све додатне информације можете се обратити секретару Симпозијума, мр Синиши Берјану.
Телефон/фах: + 387 57 342 701
Е-маил адреса: agrosym12@yahoo.com
Web адреса: http://www.agrosym.unssa.rs.ba
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ОБРАЗАЦ
за пријаву учешћа
Име
За првог аутора

Презиме
Титула и звање
Институција
Земља
Адреса
Е-маил
Телефон

Начин презентовања
Секција
Наслов рада
Коаутори (набројати све)

1.
2.
3.
4.
1.

Усмено
Постер
Заштита животне средине и органска пољопривреда
Сточарство
Биљна производња и заштита
Рурални развој и агроекономија
Име и презиме

1.

Институција

Датум пријаве:

OБРАЗАЦ за пријаву учешћа могуће преузети на:
http://www.agrosym.unssa.rs.ba/index.php?strana=download
Попуњени образац потребно је послати на сљедећу е-маил адресу:
agrosym12@yahoo.com

