
 

 

Друштво за ЕТРАН, Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
организује 

61. Конференцију ЕТРАН-а 

Кладово, Србија, Јуна 05-08, 2017 

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ 
ПРИЈЕМ РАДОВА 

Рок за предају радова продужен је до 30. априла 2017. године  

Радови у електронском облику (искључиво .pdf формат) морају бити пријављени користећи Easy Chair 
платформу. Упутство за отварање Easy Chair налога и поступак пријављивања рада је на веб страни 
(https://www.etran.rs/2017/ETRAN).  

ТЕМЕ 

Теме Конференције ЕТРАН-а покривају 16 различитих стручних секција Друштва за ЕТРАН: Електроника, 
Телекомуникације, Рачунарствo, Аутоматика, Нуклеарна техника, Акустика, Антене и простирање, Вештачка 
интелигенција, Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала, Електроенергетика, Биомедицинска 
техника, Метрологија, Нови материјали, Микроелектроника и оптоелектроника, Микроталасна техника, 
технологије и системи, Роботика и флексибилна аутоматизација. Поред тога, аутори се позивају да пошаљу и 
радове посвећене образовању у поменутим областима (17. секција). Позивају се аутори да подносе радове из 
области нанонаука и нанотехнологија за радионицу наноЕТРАН која ће и ове године бити одржана у оквиру 
секције за Микроелектронику и оптоелектронику. 

Конференција се организује истовремено са 4. ИцЕТРАН конференцијом, са техничком подршком међународног 
удружења IEEE. 

СПЕЦИЈАЛНЕ СЕСИЈЕ 

 Могућности интеграције активности инжењерске заједнице Србије у Европске пројекте (модератор: 
Гордана Поповић, Извршна агенција Европског савета за истраживања, Брисел, Белгија) 

 Истраживачко-развојни.и научни институти у Србији: традиција и изврсност (модератор: Предраг 
Петровић, Ирител, Београд)  

 Ђердап: енергија и животна средина (модератор: Јован Деспотовић, Грађевински факултет 
Универзитета, Београд) 

 Приватизација великих система: Како очувати ресурсе Србије (модератор: Предраг Петровић, Ирител, 
Београд) 

ОДБОРИ 

Организациони одбор: Дејан Поповић (Председник), Предраг Петковић, Бранко Докић (Република Српска), 
Предраг Петровић, Драган Јанковић, Зора Коњовић, Зоран Јовановић, Жељко Ђуровић, Божо Крстајић (Црна 
Гора), Предраг Маринковић, Миомир Мијић, Бранко Колунџија, Никола Јорговановић, Сања Вранеш, Бранимир 
Рељин, Владимир Катић, Слободан Вукосавић, Драган Денић, Нинослав Стојадиновић, Зоран Јакшић, Братислав 
Миловановић, Небојша Митровић, Вељко Поткоњак.  

Програмски одбор: Предраг Петковић (Председник), Александар Родић, Александра Смиљанић, Alexandru 
Salceanu (Румунија); Анета Пријић, Бобан Веселић, Дејан Ћирић, Драган Манчић, Драгана Николић, Иван 
Милентијевић, Jaroslaw Makal (Пољска); Jean-Philippe Grobu, (Француска); Ковиљка Станковић, Лазар Сарановац, 
Марина Шокчић-Костић (Немачка), Милан Милосављевић, Милан Рапаић, Милица Јанковић, Миодраг Тасић, 
Мирјана Поповић, Мирослав Бјекић, Мирослав Лутовац, Мирослав Поповић, Ненад Милошевић, Петар 
Спалевић, Платон Совиљ, Radu-Emil Precup (Румунија); Серге́й Маков (Русија); Татјана Пешић-Брђанин (Република 
Српска), Uwe Haass (Немачка); Vazgen Melikyan (Јерменија); Вера Марковић, Весна Пауновић, Владимир Катић, 
Владимир Вујичић, Зоран Митровић, Зорица Николић.  



НАГРАДЕ 

Свака секција бира најбољи рад између оних који су излагани те године на обе конференције и то Награда за 
најбољи рад и Награда за најбољи рад младог истраживача. Да би конкурисао у категорији најбољи рад младог 
истраживача, млади аутор мора бити првопотписани и мора лично излагати рад на Конференцији. Награђени 
аутори осим специјалне дипломе имају право на бесплатну котизацију на следећој Конференцији ЕТРАНа ако 
пријаве рад и рад буде прихваћен за презентацију. Поред тога, награђени млади аутори имају и плаћена два 
преноћишта на следећој Конференцији ЕТРАНа ако имају рад прихваћен за презентацију. 

ЗБОРНИК 

Сви радови презентовани на Конференцији биће комплетно објављени у електронском облику. Да би радови 
били публиковани у Зборнику, неопходно је да буду изложени на Конференцији од стране аутора и да је за њих 
плаћена котизација.  

Награђени млади аутори стичу право да проширену верзију рада публикују у специјалном броју научног часописа 
Serbian Journal of Electrical Engineering. 

Сви остали награђени радови стичу право да проширену верзију рада бесплатно публикују у специјалном броју 
једног од научних часописа категорије М24, М51 или М52 са којима сарађује ЕТРАН: Serbian Journal of Electrical 
Engineering, Telecommunications, Microwave review, Electronics и Facta Universitatis. 

РЕГИСТРАЦИЈА 

Плаћа се једна котизација по раду. Награђени аутори на претходној ЕТРАН конференцији не плаћају котизацију. 
Износ пуне котизације за конференцију ЕТРАН 2017 је 12,000 динара. Повлашћена цена котизације од 10,000 
динара за конференцију ЕТРАН 2017 важи за: колективне чланове који су уплатили чланарину за 2017. годину, 
чланове IEEE и студенте докторских студија старије од 30 година и млађе од 40 година (уз доказ). 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА: Попуст на котизацију од 50% у износу од 6,000 дин. за ЕТРАН 2017. плаћају: студенти 
редовних студија до 25 година старости, студенти мастер студија до 27 година старости, студенти докторских 
студија до 30 година старости и аутори радова за секцију посвећену образовању (ЕДУ). Поред тога, студенти 
наведених категорија, имају плаћена два преноћишта са доручком. 

Да би се добио студентски попуст потребно је доставити доказе о врсти студија и старости учесника. 

Више детаља о регистрацији се може наћи на веб страни конференцијe (https://www.etran.rs/2017/ETRAN). 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА 

Конференције ће се одржати у хотелу "Ђердап" у Кладову које је путем 245 kм од Београда, у близини наше 
највеће хидрелектране "Ђердап", насупрот Турну Северина у Румунији. Кладово је на обали Дунава, недалеко од 
места где је Дунав најдубљи (Ђердапска клисура). Приобаље Дунава обилују траговима из неолитског периода 
(„Лепенски Вир“), Римског царства ("Трајанова Табла", "Трајанов мост"), средњевековне српске државе (тврђаве 
"Рам" и "Голубац"), као и турске доминације (тврђава "Фетислам"). У току скупа ће бити организовани излети 
бродом до неких од ових атракција. 

КОНТАКТ 

Друштво за ЕТРАН, Кнеза Милоша 9/IV, 11000 Београд, Србија, http://etran.etf.rs 

Телефон +381-11-323-3957, Моб. +381 63/245-418 (секретар ЕТРАН-а Мирјана Јованић) 
Електронска пошта: office@etran.rs 


