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IV Научну конференцију са међународним учешћем

СЕЛО И ПОЉОПРИВРЕДА
Септембар, 2021.
Бијељина, Република Српска, БиХ
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ И ПРИЈАВУ РАДОВА

ТЕМАТСКЕ СЕКЦИЈЕ СКУПА
СЕКЦИЈА

I

Пољопривреда и прехрамбена индустрија
СЕКЦИЈА

II

Агроекономија
III

СЕКЦИЈА

Одрживи развој и сеоски туризам

ПРИЈАВА РАДОВА
 Достављање комплетних радова до 1.07.2021. године.
 Рад треба да садржи наслов, имена аутор(а), назив и адресе институција аутора као и
контакт адресу аутора, сажетак на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ и
енглеском језику, увод, резултате са дискусијом, закључак, преглед коришћене
литературе и евентуалне прилоге.
 Радови ће бити рецензирани, а контакт аутор ће о прихватању рада бити обавјештен
путем електронске поште.
 Комплетни радови достављају се искључиво у електронској форми, до назначеног
датума.
 Радове достављати на српском језику, односно на једном од језика који су у службеној
употреби у БиХ или на енглеском језику.
 Сви радови подлијежу рецензији, а само радови прихваћени од стране 2 рецензента
биће публиковани у Зборнику радова.
ПРВИ АУТОР
*********************
шаље комплетан и технички сређен рад искључиво према ТЕМАТСКИМ СЕКЦИЈАМА СКУПА
у електронској форми са назнаком секције на адресу: poljokonferencija@ubn.rs.ba

КОТИЗАЦИЈА
Биће накнадно одређена
МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА НАУЧНОГ СКУПА
******************************************************
Универзитет Бијељина, Павловића пут бб, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
(300 метара прије Етно села Станишићи)

ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК НАУЧНОГ СКУПА
************************************************
Српски језик, односно један од језика који су у службеној употреби у БиХ и енглески језик.
НАПОМЕНЕ
Поштовани аутори,
радови који пристигну послије утврђеног рока (последњи рок 1.07.2021.године), неће се
узимати у разматрање.
Радови који нису технички уређени према упутству и подешени према датим пропозицијама,
неће се узимати у разматрање.
Обавезно провјерити рад због евентуалне појаве граматичких и словних грешака.

КОНТАКТ
****************

Пољопривредни факултет,

Web страница: www.ubn.rs.ba

Универзитет „Бијељина“ Бијељина

Е-пошта: poljokonferencija@ubn.rs.ba

Павловића пут бб, 76 300 Бијељина

Тел.: 00387 66 893 935
ВАЖНИ ДАТУМИ
*************************

 1.05.2021. Прво обавјештење
 1.07.2021. Достављање комплетних радова
 15.07.2021. Друго обавјештење
 01.09.2021. Потврда о прихватању радова

Хвала Вам на разумјевању,
О Р Г А Н И З А Ц И О Н И ОД Б О Р С К У П А,
Пољопривредни факултет Универзитета „Бијељина“

