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КОТИЗАЦИЈА 
 

 

Котизација за учешће на Међународном научном скупу износи 10.000,00 динара по учеснику, 

односно по аутору. Износ котизације за учешће на Конференцији студената мастер 

академских и докторских академских студија износи 7.500,00 динара по учеснику, односно по 

аутору. Уплатом котизације учесник обезбеђује објављивање рада у Тематском зборнику 

радова, Тематски зборник радова, освежење током одржавaњa Скуппа, ручак на Факултету, 

свечану вечеру. 

За ауторе радова који неће присуствовати Конференцији, котизација износи 5.000,00 динара 

по аутору. Уплатом котизације учесник обезбеђује објављивање рада у Тематском зборнику 

радова и Тематски зборник радова. 

 

Котизација за учеснике Скупа без научног рада износи 7.500,00 динара којом се обезбеђује 

освежење током одржавања Скупа, ручак на Факултету и свечана вечера. 
 

Уплата котизације врши се на рачун Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 

Универзитета у Крагујевцу, ул. Војвођанска 5А, број текућег рачуна 840-2083666-04 са 

позивом на број 1008 или на благајни Факултета на дан Скупа. 
 

ПРИЈАВА РАДОВА 
 

 Рок за достављање сажетака је 20.01.2022. године. Пријава сажетака се може извршити 

кликом на линк теме скупа: 
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 Комплетни радови достављају се најкасније до 01.03.2022. године. Радови који 

пристигну након утврђеног рока неће се узимати у разматрање. 

 Радове достављати на ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ. 

 Сви радови подлежу рецензији, а само радови прихваћени од стране 2 рецензента биће 

публиковани у Тематском зборнику међународног значаја (према важећим правилима за 

М14 категорију). 

 По раду не може бити више од 2 аутора, a сваки аутор/коаутор може имати највише 

1 рад. Понављање истих аутора/коаутора по радовима није дозвољено. 

 Ваш рад мора да садржи најмање два аутоцитата по аутору следећих категорија: часопис 

међународног значаја или тематски зборник или монографија националног значаја или  

монографија међународног значаја (за ауторе из Србије – најмање два аутоцитата по 

аутору категорија М20 или М10 уз потврду Матичног научног одбора или М40 уз потврду 

Матичног научног одбора). 
 

П Р В И А У Т О Р 

предаје комплетан и технички сређен рад кликом на ЛИНК ТЕМЕ СКУПА: 
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http://www.tisc.rs/index.php/2017-11-07-08-01-16/submit-abstract-2021
http://www.tisc.rs/index.php/2017-11-07-08-01-16/submit-full-paper-2021


 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ 

НАУЧНОГ СКУПА 
 

 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 

Војвођанска 5А, 36210 Врњачка Бања, Србија 

ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ 

СКУПА 

*** Енглески језик *** 
 

НАПОМЕНЕ 
 

Поштовани аутори, 
 

 Кликом на тему скупа, аутори ће бити упућени на званичну интернет страницу 

Међународног научног скупа, ради попуњавања потребних информација и достављања 

сажетака и комплетних радова. 

 

 Радови који пристигну после утврђеног рока (крајњи рок 01.03.2022. године), неће се 

узимати у разматрање. 

 

 Радови који су мањег обима од 16 страница, већег обима од 18 страница, који нису 

технички сређени према приложеном упутству и подешени према датим 

пропозицијама, неће се узимати у разматрање. 

 

 Уколико на раду постоји више од 2 аутора, рад се неће узимати у разматрање. 

 

 Уколико постоје 2 рада са истим аутором/коаутором, рад се неће узимати у 

разматрање. 

 

 Обавезно проверити граматичке и словне грешке у раду. 

 

 Уколико аутори не добију званично обавештење о коначном статусу рада у року од 30 

дана од дана слања, молимо ауторе да о томе пошаљу упит на следећу e-mail адресу: 

tiscconference@gmail.com 
 

 Задовољство нам је да нагласимо да је обезбеђена допступност појединачних радова са 

Скупа на новој електронској платформи (http://www.tisc.rs/proceedings/), а такође je у 

току и процес индексирања Зборника радова у релевантне међународне индексне базе. 
 

 ВАЖНИ ДАТУМИ: 

- 20.01.2022. Достављање сажетака 

- 25.01.2022. Потврда о прихватању сажетака 

- 01.03.2022. Достављање комплетних радова 

Хвала Вам на разумевању, 
 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н И   ОД Б О Р   С К У П А, 

 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 

http://www.tisc.rs/
https://drive.google.com/file/d/1tKM2JLUW0FCKQBgEmMOtHL-2rMk-Dy7l/view?usp=sharing
mailto:tiscconference@gmail.com
http://www.tisc.rs/proceedings/
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