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VI МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП 

МИКОЛОГИЈА, МИКОТОКСИКОЛОГИЈА И МИКОЗЕ 
 

Поштоване колеге, 

Са задовољством вас позивамо на Шести међународни научни скуп: Микологија, 

микотоксикологија и микозе који ће се одржати од 27. до 29. септембар 2017. године у 

Матици српској у Новом Саду, Србији. Овај скуп ће бити одлична прилика да се на истом 

месту окупе научни радници и практичари из Србије и иностранства, како бисмо допринели 

даљем развитку микологије и микотоксикологије и проширили старе и установили нове 

истраживачке мреже. У табели испод можете пронаћи неопходне детаље о Скупу. 

Срдачно вас поздрављамо и надамо се заједничком раду на Скупу. 
 

Организатор Матица српска, Одељење за природне науке  

Место одржавања Нови Сад, Матица српска, улица Матице српске бр. 1 

Време одржавања 2729. септембар 2017. године 

 

Теме 

I Микологија 

II Микотоксини у животним намирницама и храни за животиње 

III Микотоксикозе људи и животиња 

IV Микозе људи, животиња и биљака 

 

 

 

Учешће 

 Пленарна предавања 

 Усмена излагања 

 Постери 

 Представљање фирми: произвођачи/заступници лабораторијске 

опреме, прибора, хемикалија, микробиолошких подлога или другог 

материјала намењеног лабораторијама за 

микробиолошка/микотоксиколошка испитивања, микробиолошки 

препарати 

Пријаве наслова и 

кључних речи 

рада 

до 01. марта 2017. године 

Готове радове 

припремљене за штампу према упутству Зборника Матице српске за 

природне науке - Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences предати 

до 01. маја 2017. године 

Пријаве 

презентација 

фирми  

до 01. маја 2017. године 

Пријаве и радове 

слати на адресу* 

Матица српска,  

21000 Нови Сад,  

Ул. Матице српске бр. 1  

Шести међународни научни скуп Микологија, микотоксикологија и 

микозе), e-mail: conference2017@maticasrpska.org.rs 



Радни језик Скупа: енглески. 

Молимо учеснике да излагање припреме на енглеском језику како би оно било 

презентовано на видео-биму или постеру. 

 

 

 

 

Котизација за 

учешће на Скупу 

Рана котизација (до 1. маја 2017. године) 

 80 €  

 30 €  за студенте* 

Регуларана котизација (од 1. маја 2017. године) 

 100 €   

 50 €  за студенте* 

 Пензионери су ослобођени плаћања котизације  

(за домаће учеснике: уплате у динарској противвредности на дан уплате 

по важећем средњем курсу)  

Само аутори који уплате котизацију имаће обезбеђен конференцијски 

материјал, примерак Зборника Матице српске за природне науке, 

коктел у паузама и свечану вечеру. 

*Студенти - аутори који уплате котизацију имаће обезбеђен 

конференцијски материјал, уколико желе да присуствују свечаној 

вечери морају да доплате 30€ 

За потребне 

информације: 

 

Телефон: +381 21 527 622; е-mail: conference2017@maticasrpska.org.rs 

(Матица српска, мср Јована Трбојевић) 

 

 

*Позитивно рецензирани радови се лекторишу и биће публиковани у часопису ЗБОРНИК 

МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ и доступни у пуном тексту на интернет страници 

Матице српске (http://www.maticasrpska.org.rs/casopis/index-eng.html) и у следећим базама 

података: SCIndex (Srpski citatni indeks, http://scindex.nb.rs/) и EBSCO (Academic Search 

Complete, www.ebscohost.com), као и до нивоа извода у бази Agris (FAO) (www.fao.org) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/

