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61. Конференција ЕТРАН-а  

Србија, Кладово, 5 - 8 јуна, 2017 

 

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ 
 
Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТРАН) је 

највеће и најпрестижније Српско професионално удружење које окупља инжењере и истраживаче из 

индустрије, универзитета и истраживачко-развојних института из области деловања својих стручних 

секција: 

 

ЕЛ    Електроника 

ТЕ    Телекомуникације 

РТ    Рачунарска техника и информатика 

АУ   Аутоматика 

НТ   Нуклеарна техника и технологија 

АК   Акустика 

АП  Антене и простирање 

ВИ   Вештачка интелигенција 

ЕЕ  Електроенергетика 

ЕК  Електрична кола и системи и 
процесирање сигнала 

МЕ  Биомедицинска техника 
МЛ  Метрологија 

МО  Микроелектроника и оптоелектроника 

МТT  Микроталасна и субмилиметарска 
техника 

НМ  Нови материјали 
РО  Роботика и флексибилна 

аутоматизација 
ЕДУ  Образовање у научним областима 

ЕТРАН-а

 

Друштво традиционално организује годишње конференције од 1955. године са циљем да подржи 

интердисциплинарну и мултидисциплинарну сарадњу међу истраживачима из разнородних области из 

подручја свог деловања. 

Национална и међународна конференција раде паралелно. 

Позивају се аутори да прикажу оригинална теоријска или практична решења примењене на техничке 

задатке. Дужина рада је ограничена на шест страница. Сви примљени радови биће рецензирани од стране 

квалификованих стручњака у областима из којих је поднети рад. За пријем радова користиће се EasyChair 

платформа, а за регистрацију учесника користиће се пријавни образац са интернет адресе http://etran.etf.rs 

(биће доступан од фебруара 2017). 

Број радова по учеснику и број првих ауторстава није ограничен. У време одржавања конференција 

организују се и предавања по позиву, туторијали, специјализоване секције, и радионице у доменима рада 

чланова Друштва за ЕТРАН. 

Званични језик конференције IcETRAN је енглески, а конференције ЕТРАН је српски. 

Конференција је организована уз подршку организације IEEE. 

Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН, аутори се посебно позивају да 

предају и радове посвећене образовању у областима које покривају секције. Посебно се позивају и биће 

стимулисани да поднесу радове студенти редовних студија. 

Позивају се аутори да подносе радове из области нанонаука и нанотехнологија у електротехничким наукама 

за радионицу наноЕТРАН. 



Аутори одабраних радова биће позвани да пошаљу своје модификоване радове за публиковање у 

националним часописима у одговарајућим дисциплинама.  

У свакој од секција биће одабрани најбољи рад и најбољи рад младог аутора, а први аутор ће добити 

диплому и могућност учешћа на конферемцијама IcETRAN2018/ЕТРАН 2018 без плаћања котизације и 

плаћенa два преноћишта. 

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈА 

 

 

Конференције ће се 

одржати у хотелу 

"Ђердап" у Кладову, у 

Србији. 

(http://www.hoteldjerdap.co

m).  

Град Кладово је удаљен 

255 км друмом од 

Београда, у близини 

хидро-електране "Ђердап". 

На супротној страни 

Дунава налази се Турн  

Северин. 

 

 

Посебну атракцију Кладова представља близина места где је Дунав најдубљи и где је највећа промена 

ширине реке (Ђердапска клисура). Приобаље Дунава обележавају трагови римског ("Трајанова табла", 

"Трајанов мост") и турског присуства (тврђава "Фетислам" изграђена у време Сулејмана Величанственог). У 

припреми је и организација путовања на конференцију бродом које укључује посете атрактивним локацијама 

од Новог Сада или Београда до Кладова. 

 

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ 

Једна котизација се односи на приказивање једног рада и учествовање на другим манифестацијама на 

конференцијама. Само радови које прикажу регистровани учесници биће објављени у Зборнику радова. 

Чланови ЕТРАН-а и IEEE плаћају 80% котизације. Млади аутори, чланови ЕТРАН-а, плаћају 50% котизације 

и имаће попуст за смештај (детаљи ће бити објављени на сајту ЕТРАН-а). Висина котизације за 

конференције, као и сва ближа обавештења, биће објављени на интернет страни Друштва за ЕТРАН 

http://etran.etf.rs/ 

 

КЉУЧНИ ДАТУМИ 

• Пријаве радова: 10. април 2017 

• Обавештење и прихватању радова: 30. април 2017 

• Коначне верзије радова и регистрација: 31. мај 2017 

• Конференција: 5 – 8 јун 2017 

 

КОНТАКТ 

ЕТРАН, Кнеза Милоша 9 / 4, 11000 Београд, Србија 

Телефон + 381-11-323-3957, Мобилни +381 63 / 245-418 (ЕТРАН-секретар Мирјана Јованић) 

E‐mail: office@etran.rs 


