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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
Ратарство
Житарице, крмно биље, индустријско биље; оплемењивање и производња сјемена;
заштита житарица, крмног и индустријског биља,
Хортикултура
Воћарство, виноградарство и винарство, повртарство, љековито и ароматично
биље, декоративно биље; оплемењивање и расадничарска производња, зашшита
хортикултурних биљака,
Анимална производња
сточарство, рибарство, пчеларство, исхрана животиња, оплемењивање
животиња, ловство, ветеринарство
Аграрна економија и рурални развој
Одрживо управљање природним ресурсима
генетички ресурси, органска пољопривреда, агроекологија, управљање земљиштем
и водом, адаптација на климатске промјене
Најбоље усмене и постер презентације студената мастер и докторских студија биће
награђене.
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ПРИЈАВА САЖЕТАКА
Регистрација учесника са насловом рада, сажетком и именима аутора врши се преко online
апликације на сајту Симпозијума - www.agrores.org до 31. децембра 2017.
Сажетак треба да садржи наслов, имена аутора, назив и адресе институција аутора и
електронску адресу контакт аутора, односно аутора који ће излагати рад.
Сажетак треба да садржи максимално 350 ријечи и пише се на енглеском језику.
Пленарна предавања обезбјеђују организатори, а остали учесници радове пријављују
независно. Сажеци ће бити рецензирани, а контакт аутор ће о прихватању сажетка бити
обавијештени електронском поштом.
Регистрација учесника без радова је до 1. фебруара 2018. преко online апликације на сајту
Симпозијума - www.agrores.org.
ИЗЛАГАЊЕ
Аутори приликом пријаве радова бирају жељени начин излагања (усмена или постер
презентација), а коначну одлуку о начину излагања и њиховом броју у свакој тематској области
ће донијети организатор. Аутори ће бити правовремено обавијештени о одлуци организатора.
Презентацију за усмено излагање у формату PowerPoint потребно је доставити организатору
најкасније прије почетка секције.
Постер презентације се припремају у формату 60 × 90 cm.
ПРИЈАВА РАДОВА У ЦЈЕЛИНИ
Аутори заинтересовани за објављивање радова у цјелости у часопису Агрознање (Agroknowledge Journal, DOI number: 10.7251) треба да текст рада доставе редакцији часописа епоштом на адресе (symposium@agrofabl.org ; editor.agroknowledge@agro.unibl.org; и
agroznanje@gmail.com)најкасније до почетка Симпозијума. Радови се припремају према
инструкцијама за писање радова часописа Агрознање, које су доступне на сајту
http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/3179. Сви радови биће рецензирани.
ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО
Симпозијум ће се одржати у Бањој Луци од 28. фебруара до 3. марта 2018. године.
Датум
28. феб.
2018.

Активности
Свечано отварање, пленарна предавања, округли сто

1. март
Рад у секцијама, округли сто
2018.
2. март
Туристичка посјета
2018.
3. март
X XI II Савјетовање инжењера пољопривреде Републике
2018.
Срспке*
* присуство Савјетовању је отворено и не укључује котизацију

Мјесто
Универзитетски град
Универзитетски град
биће дефинисано у
другом саопштењу
Универзитетски град
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Рана котизација
до 1. фебруара 2018.

Касна котизација
послије 1. фебруара 2018.

Учесници Симпозијума

50 € (100 КМ)

100 € (200 КМ)

Студенти

20 € (40 КМ)

20 € (40 КМ)

Пратеће особе

40 € (80 КМ)

80 € (160 КМ)

Једнодневна регистрација

30 € (60 КМ)

30 € (60 КМ)

Котизација (не укључујући једнодневну регистрацију) поред учестовања на Симпозијуму
укључује сљедеће:
- Зборник сажетака Симпозијума AgroReS 2018;
- Часопис Агрознање (Agro-knowledge Journal), вол. XVIII, 2017;
- Освјежење током пауза;
- Ручак и свечану вечеру (1. март);
- Туристичку посјету (2. март);
Котизација се може платити преко банковног рачуна или приликом регистрације учесника.
Инструкције за плаћање су доступне на сајту Симпозијума - www.agrores.org. Учесници
Симпозијума сами сносе трошкове учестовања.
ПРЕДСТАВЉАЊЕ КОМПАНИЈА И ИНСТИТУЦИЈА
Заинтересоване компаније и институције могу се представити на Симпoзијуму преко:
- Рекламa у Зборнику сажетака: 100 € (200 КМ) – једна страница;
- Усмена презентација: 15 минута, 200 € (400 КМ);
- Штанд у холу Факултета: 100 € (200 КМ).
Заинтересоване компаније, огранизације и појединци могу послати организатору писмо
интереса најкасније до 1. фебруара 2018.
КОНТАКТ
Пољопривредни факултет
Универзитет у Бањој Луци
Универзитетски град
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78 000 Бања Лука

Wеb страница: www.agrores.org
Е-пошта: symposium@agro.unibl.org

ВАЖНИ ДАТУМИ
31. децембар 2017.
15. јануар 2018.
20. јануар 2018.
1. фебруар 2018.
1. фебруар 2018.
28. фебруар.2018.
28. фебруар 2018.

Онлајн регистрација учесника и пријава сажетака
Обавјештење о прихватању сажетака
Друго обавјештење
Пријаве за презентацију компанија и институција
Регистрација учесника без рада
Долазак и регистрација учесника
Отварање Симпозијума

