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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

 

Измјена датума одржавања  

XI међународног научно-стручног скупа  

«Савремена теорија и пракса у градитељству» 

 

 

Организациони одбор XI међународног научно-стручног скупу «Савремена теорија и 

пракса у градитељству» обавјештава ауторе да је нови датум одржавања скупа у Бањој Луци  14. и 

15. мај, 2015. године. 

 

Научно-стручни скуп, који је раније најављен за 23. и 24. април 2015. године, нажалост 

нисмо у могућности, због техничких разлога, одржати у наведеном  термину, тако да је утвђен  

нови датум скупа у Бањој Луци, и то 14. и 15. мај (четвртак и петак) ове године. Уз извињење због 

настале ситуације, надамо се да ћемо наићи на разумијевање и добар одзив аутора.   

 

Према пропозицијама, учесници Скупа, који се одлуче да напишу рад за овај научно-

стручни скуп, потребно је да, најкасније до 3. фебруара 2015. године, доставе наслов рада са 

резимеом од  120-150 ријечи на адресу: Завод за изградњу а.д. Бања Лука, Улица Марије Бурсаћ 

бр. 4, 78 000 Бања Лука, односно на е-маил: zibl@ inecco.net,  уз назнаку «научно стручни скуп». 

 

Научно-стручни одбор Скупа ће до 9. фебруара 2015. године, на основу достављеног 

резимеа,  обавијестити ауторе о прихватању /неприхватању предложеног рада.  

 

Рок за достављање прихваћених радова у облику «camera ready» је помјерен, тако да, 

умјесто до 25. марта, како је то раније било наведено, аутори своје радове могу да доставе до 10. 

априла 2015. године.  

 

Упутство за припрему радова за штампу у «Зборнику радова», биће накнадно достављено 

сваком аутору рада. Радови ће бити објављени и у електронском облику у виду CD-ROM-а. Радови 

који не буду припремљени према датом упутству, неће бити публиковани.  

 

О детаљном програму рада Скупа (вријеме и дужина излагања рада), котизацији и др., 

учесници ће бити благовремено обавијештени. 

 

            Контакт:   

• Горана Станаревић Кењало, дипл. новинар,  

      тел.: + 387 (0)51/225-165 или + 387 (0)65/518-854 

 

 

 

С поштовањем, 
 

 

БАЊА ЛУКА,  

12. 01. 2015. године   

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР  

 


