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ЦИЉ И ПРОГРАМ  
КОНГРЕСА МЕТРОЛОГА 2019 

 
 
Традиционално, Конгрес има за циљ размену информација, научних и 
стручних сазнања и побољшање квалитета у свим гранама метрологије 
(научне, индустријске и законске) и у свим областима мерења, где год 
да се спроводе.  
 
 
За време одржавања Конгреса биће одржане радионице. Теме и садржај 
радионица ће бити накнадно објављени. 
 
 
Конгрес ће радити по секцијама према класификацији IMEKO 
(International Measurement Confederation, www.imeko.org). 
 
 
Конгрес ће посебно обележити ревизију јединица SI система, па су 
радови на ову тему из области метрологије нарочито добродошли. 
 

 
www.drustvometrologa.uns.ac.rs 

 



ИНФОРМАЦИЈЕ 
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду 

Центар за метрологију 
Трг Д. Обрадовића 6 
21000 НОВИ САД 

 
Проф. др Зоран Митровић, дипл. ел. инж. 

Председник Друштва метролога 
e-mail: zoranmit@uns.ac.rs 
Тел./факс: (021) 4852-569 
Мобилни: (064) 1135-095 

 
 

Друштво метролога Србије 
 

Зорица Јоксимовић, дипл. мех. 
Секретар Друштва метролога 

e-mail: joksimov@sbb.rs 
Телефон: (064) 2515-536 

 
Ø Котизација за учешће на Конгресу износи 10.000,00 дин. за чланове 

Друштва метролога, а 12.000,00 дин. за остале и за уплате до 
31.08.2019. године. Котизација након предвиђеног термина, као и за 
време одржавања Конгреса, износи 15.000,00 динара. Котизација 
обухвата: присуство свим сесијама и радионицама, материјал са 
Конгреса, зборник радова, свечану вечеру, рекламни материјал, 
освежење у паузама. Уплату извршити на рачун Друштва метролога 
(Мике Аласа 14, 11000 Београд) број 160-123240-23 са сврхом 
плаћања - За Конгрес метролога 2019. Смештај учесника није 
обухваћен котизацијом.  

Ø За време одржавања Конгреса биће организоване посете локалним 
знаменитостима (програм ће бити накнадно објављен). Посете 
НИСУ урачунате у котизацију и евентуалне трошкове сносе сами 
учесници. 

Ø За све информације о раду Друштва метролога и будућим 
активностима везаним за Конгрес, молимо Вас да посетите сајт 
Друштва www.drustvometrologa.uns.ac.rs. Уколико немате ту 
могућност, контактирајте организаторе телефоном или поштом.  

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АУТОРЕ: 
 

Ø језик за писање радова: енглески или српски 

 

Ø 12. мај: рок за пријављивање радова - апстракт. 

- Пријава треба да садржи: наслов рада, име(на) аутора, резиме 
рада (до пола стране) и кључне речи, све на српском и 
енглеском језику. Приликом слања пријаве рада дати предлог 
секције (према комитетима IMEKO), адресу, телефон и e-mail 
за кореспонденцију и сагласност за објављивање рада 
(преузети са сајта Друштва - www.drustvometrologa.uns.ac.rs). 

- Један аутор може да пријави највише три рада. Неће се 
примати радови из два дела. 

- Пријаву рада послати електронски на е-mail: 
kongresmetrologa@uns.ac.rs  

 

Ø 20. мај: Обавештење о прихватању рада. 

  

Ø 30. јун: Рок за достављање комплетног текста рада. 

- Рад треба доставити у електронској форми на е-mail 
   kongresmetrologa@uns.ac.rs 
- Детаљно упутство у електронском облику у форми у којој рад 
треба да буде предат може се преузети са сајта Друштва: 
www.drustvometrologa.uns.ac.rs. 

Уколико детаљно упутство не можете преузети са сајта, молимо 
Вас да се обратите организатору као би Вам исто послали путем 
е-mailа. 

Ø Студенти додипломских и последипломских студија ће моћи да 
презентују своје радове у оквиру посебних секција које ће бити 
организоване у оквиру Конгреса. Молимо Вас да назначите у 
пријави рада да спадате у ову категорију. 


