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ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ и ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ 

ЕТ(Р)АН је најстарије, највеће и најпрестижније професионално удружење Србије у области електротехничког 
инжењерства и комплементарних области. ЕТРАН од 1955. године организује националне конференције које су 
укључливале у просеку 400 радова. Ове конференције су биле атракција за истраживаче у инжењерству са територије 
западног Балкана. Циљ ЕТРАН-а је био да окупи на једном месту истраживаче из специјализованих и донекле 
различитих области електротехнике ради промоције и ефикасније комуникације. Званични језик конференције ЕТРАН-а 
је српски. 

2014. године, ЕТРАНје почео серију међународних конференција IcETRAN које се организују истовремено са 
националним конференцијама ЕТРАН-а. Међународна конференција IcETRAN је посвећена истим темама као и ЕТРАН. 
Конференција је организована уз подршку IEEE. Званични језик IcETRAN конференције је енглески. IcETRAN 
конфренција је подржана од стране IEEE удружења. 

Националне и међународне конференције укључују позивна предавања, туторијале, округле столове и седнице у оквиру 
шеснаест области инжењерства које негују секције ЕТРАН-а.Конференције стварају окружење за дискусију у вези са 
проблемима струке и образовања и интеграцију интелектуалне инжењерске елите у Србији.  

Поднети радови ће бити рецензирани од анонимних стручњака у области. Радови прихваћени и приказани на 
конференцијама од стране једног од аутора регистрованог за конференцију ће бити у зборнику који има ISSN број и који 
ће бити доступан на рачунарској мрежи.  

Конференције су планиране да окупе младе истраживаче па се примењује атрактивна финансијска опција за 
регистрацију и смештај младих и успешних. Састанак укључује социјалне догађаје како би се омогућило учесницима да 
се друже и размењују појединачна искуства и тиме утичу на развој и будућност инжењеринга у оквиру четврте 
индустријске револуције. 

Конференције су подржане од стране Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 
ВАЖНИ ДАТУМИ: 
• 31. октобар2017  –  Почетак рада сајта конференција ЕТРАН 2018 и IcETRAN 2018 
• 15. децембар2017  –  рок за предлагање специјалних седница, радионица, туторијала и позивање предавача 
• 31. јануар 2018  –  програм посебних седница и коначни списак званица. 
• 15. март 2018  – рок за достављање радова користећиинтерактивнипрограм у оквиру платформе (Easychair) 
• 5. април 2018  – повратна информрација ауторима о резултатурецензије (Easychair) 
• 30. април 2018  – рок за ауторе да доставе коначне верзије рада који ће бити приказан (Easychair) 
• 10. мај 2018   – информација ауторима о прихватању ревидиране верзије рада (Easychair) 
• 25. мај 2018   – пријава за конференцију користећи интерактивни формулар. 
• 11. јун 2018   – Отварање IcETRAN 2018 и ЕТРАН-2018 конференција 

 


