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МОТИВ ОДРЖАВАЊА ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈЕ® 
 

Здравствена безбедност хране све више добија на значају. Масовна 

производња хране повећава ризик да прехрамбени производи губе на 

нутритивној вредности, па чак и да масовно угрозе здравље људи. О 

томе се све више расправља и у стручној и у најширој јавности 

развијених земаља, а тзв. постсоцијалистичке земље веома касне у том 

погледу. У жељи да допринесу ширењу валидних стручних и научних 

информација и подржи размену гледишта и искустава на ову тему, 

организатори Еко-конференције® о здравствено безбедној храни из тог 

разлога је  одржавају бијенално, почев од 2000. год. 

Еколошки покрет града Новог Сада, као иницијатор и организaтор, 

даје и на овај начин допринос напорима да се побољша квалитет 

живота људи у оквирима одрживог развоја друштва. 
 

ЦИЉЕВИ ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈЕ® 
 

- да се на научном нивоу размотри што више актуелних питања 

производње здравствено безбедне хране;  

- да се реално сагледају и валоризују узрочници нарушавања еколошке 

равнотеже у конвенционалној пољопривредној производњи, као и 

степен угрожености савремене пољопривредне производње 

различитим изворима загађења; 

- да се на основу размене мишљења, а на бази научних показатеља, 

понуде предлози од користи за дугорочне стратешке програме који се 

тичу индустријализоване, контролисане, интегралне, алтернативне и 

одрживе пољопривреде, а у циљу производње довољних количина 

квалитетне хране, без негативних последица по људско здравље и 

животну средину. 
 

ОСНОВНА ТЕМАТИКА ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈЕ® 
 

Конференција је тематски отворена за сва релевантна питања 

производње здравствено безбедне хране. 

Нагласак је на аргументованом разматрању што већег броја 

чинилаца који могу да утичу, и / или утичу, на здравствену исправност, 

односно квалитет намирница. 

Саопштења - научни и прегледни радови поднети на Конференцији - 

са различитих становишта осветљавају актуелна питања као што су : 

еколошки чиниоци производње здравствено безбедне хране; правилан 

избор семенског (генетског) материјала; стање или припрема земљишта 

као основе пољопривредне производње или исхране стоке у сточарској 

производњи; примена ђубрива и пестицида у процесу интегралне 

заштите биља и коришћење биолошких мера заштите; технологије 



прераде производа; маркетинг и паковање здравствено безбедних 

прехрамбених производа. 
 

НАЧИН РАДА ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈЕ® 
 

Рад Еко-конференције® одвијаће се по сесијама и по редоследу који 

ће бити објављен у Програму рада на основу броја пристиглих радова и 

расположивог времена трајања Еко-конференције®. 
 

СЛУЖБЕНИ ЈЕЗИК ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈЕ® 
 

Службени језици Еко-конференције® су српски и енглески језик. 

Тематски зборник ће бити штампан на енглеском језику у целини. 
 

 

 

СЕСИЈЕ ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈЕ® 

 

1. Клима са становишта производње здравствено безбедне хране. 

2. Земљиште и вода као основа пољопривредне производње здравствено 

безбедне хране. 

3. Генетика, генетски ресурси, оплемењивање и генетски инжењеринг у 

функцији производње здравствено безбедне хране. 

4. Ђубрива и ђубрење у функцији производње здравствено безбедне 

хране. 

5. Интегрална заштита биља, примена пестицида и ефекти резидуа. 

6. Пољопривредна производња са становишта одрживог развоја. 

7. Производња ратарских и повртарских биљака са становишта 

здравствено безбедне хране. 

8. Производња воћа и грожђа са становишта здравствено безбедне хране. 

9. Сточарска производња са становишта здравствено безбедне хране. 

10. Примена прехрамбрене технологије у производњи здравствено 

безбедне хране. 

11. Економско становиште производње здравствено безбедне хране и 

маркетинг. 

12. Чување, транспорт и паковање  здравствено безбедне хране. 

13. Нутритивна вредност здравствено безбедне хране  и квалитетна  

исхрана. 

14. Правно становиште заштите производа здравствено безбедне хране. 

15. Еколошки модели и софтвери у производњи здравствено безбедне 

хране. 
 

НАПОМЕНА : 
 

Наведене теме су оријентациони оквир за ауторска саопштења. Од 

аутора се очекује да   пријаве искључиво оригиналне научне или  

прегледне радове са нагласком на могућност практичне примене у 

производњи здравствено безбедне хране и који до сада нису 

публиковани. 



Сви радови ће бити рецензирани, а они које Научни одбор прихвати 

биће објављени у Тематском зборнику Еко-конференције®. Сваки 

учесник има право да само једном буде први аутор рада.  

Еко-конференција®  од 2008. године има статус међународног 

научног скупа утврђен пред Матичним одбором Министарства 

науке републике Србије. 

 
 

Службени језик Еко-конференције® 

 

 Службени језик Еко-конференције® је енглески језик. 

 Тематски зборник ће бити штампан на енглеском језику у целини. 

 

Организатор 
  

- Еколошки покрет Новог Сада 

 

Суорганизатори: 

 

- Универзитет у Новом Саду 

- Руски државни пољопривредни универзитет- МТАА, Руска 

Федерација 

- Међународни независни еколошко политиколошки 

универзитет у Москви, Руска Федерација 

- Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, 

- Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, 

- Пастеров завод у Новом Саду,  

- Легамбиенте, национална еколошка организација Италије 

 

Покровитељ: 

 

- Матица српска 

 

Домаћин: 

 

- Покрајински завод за заштиту природе 

 
 

Почасни одбор 
 

Председник : 

 Проф. др Драган Станић, председник Матице српске 

 

Потпредседници : 

 Проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, 



 

 Проф. др Владимир Баутин, ректор Руског државног 

пољопривредног универзитета у Москви-МТАА, Руска Федерација  

 Проф. др Станислав A. Степанов, ректор Међународног 

независног еколошко политиколошког универзитета у Москви, 

Руска Федерација 

 Проф. др Јан Туран, директор Института за ратарство и 

повртарство у Новом Саду, 

 Проф. др Душан Лалошевић, директор Пастеровог завода Нови 

Сад 

  Др Оливера Ђурагић,  директорка Института за прехрамбене 

технологије у Новом Саду  

 Др Биљана Пањковић, директорка Покрајинског завода за заштиту 

природе у Новом Саду, 

 Vittorio Cogliati Dezza, председник националне еколошке 

организације Италије- Legambiente . 

 

 

Научни одбор 
 

Председник: 
 

 Академик Рудолф Кастори, Војвођанска академија наука и 

уметности, Нови Сад, Србија, Aкадемија наука Републике 

Мађарске, Будимпешта. 

 
 

Потпредседници: 
 

 Проф. др Биљана Абрамов, проректор за науку Универзитета у 

Новом Саду, 

 Проф. др Евгениј Иванович Кошкин, проректор за међународну 

сарадњу Руског државног пољопривредног универзитета-МТАА у 

Москви, РФ  

 Проф. др Марфенин Н.Н., Руска Федерација, проректор за науку 

Међународног независног еколошко политиколошког универзитета 

у Москви, 

 Др Сања Васиљевић, помоћница директора за науку Института за 

ратарство и повртарство Нови Сад, 

 Др Маријана Сакач, помоћница директора за науку Института за 

прехрамбене технологије у Новом Саду. 

 Др Верица Симин, помоћница директора за науку Пастеровог 

завода Нови Сад 

 Стефано Ћафани, подптредседник Легамбиенте, националне 

еколошке организације Италије 

 



Секретар: 
 

-    Љубица Алексић, помоћница директора Еколошког покрета Новог 

Сада. 

 

Чланови: 
 

 Академик Србислав Денчић, Институт за ратарство и повртарство 

Нови Сад 

 Академик Васкрсија Јањић, Универзитет у Београду, 

Пољопривредни факултет 

 Академик Бранка Лазић, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет 

 Академик Вукадин Леовац, Универзитет у Новом Саду, Природно 

математички факултет, Департман за хемију 

 Проф. др Десанка Божидаревић, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет 

 Проф. др Миодраг Димитријевић, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет 

 Проф. др Ивана Ђујић, редовни професор хемије хране Биолошког 

факултета у Београду у пензији  

 Проф. др Ева Ердељи, Будимпештанска пословна школа, Мађарска  

 Проф. др Владан Јолџић, Универзитет у Београду, Биолошки и 

Хемијски факултет, Институт за криминолошка и социолошка 

истраживања 

 Проф. др Марјан Јошт, JOST Seed-Research, Крижевци, Хрватска  

 Проф. др Габријела Јовчев, Институт за биодиверзитет и животну 

средину, Софија, Бугарска 

 Проф. др Елизабета Мискоска Милевска,  Универзитет ,,Св. 

Ћирило и Методије”, Факултет за пољопривредне науке и храну, 

Скопље, Република Македонија 

 Проф. др Нила Капор-Стануловић, Универзитет у Новом Саду, 

катедра за психологију 

 Проф. др Боривој Крстић, Универзитет у Новом Саду, Природно 

математички факултет 

 Проф. др Ивана Максимовић, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет  

 Проф. др Драгутин Михаиловић, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет  

 Проф. др Родољуб Ољача, Универзитет у Бања Луци, Шумарски 

факултет, Босна и Херцеговина    

 Ph. D. Aleh Rodzkin, Интернационални еколошки универзитет 

Сакаров, Минск, Република Белорусија    

 Ph. D. Mohammad Taghi Razavian, департман за географију, Shahid 

Beheshti Univerzitet, Teheran, Iran 



 Проф. др Атила Салваи, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет 

 Проф. др Велибор Спалевић, Универзитет Црна Гора, 

Биотехнички факултет, Подгорица, Црна Гора  

 Проф. др Ion C. Ungureanu, Научна академија за пољопривреду и 

шумарство „Gheorghe Ionescu Siseşti”, Букурешт, Румунија 

 Проф. др Виктор Вениамович Закревскиј, Северо-Западни 

државни медицински универзитет ,,И.И. Мечников”, Санкт 

Петербург, Руска Федерација         

 Проф. др Lu Zhongmei, Универзитет у Пекингу, Универзитет у 

Вухану, потпредседник Вишег народног Суда у провинцији Хубеи , 

посланик у националном Народном Конгресу Републике Кине, 

 Проф. др Иван Шимунић, Свеучилиште у Загребу, 

Пољопривредни факултет, Хрватска 

 Проф. др Радмила Шовљански, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет 

 Проф. др Иван Шимунић, Свеучилиште у Загребу, 

Пољопривредни факултет, Хрватска    

 Доц. др Марина Путник Делић, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет        

 Др Владимир Филиповић, Универзитет у Новом Саду, 

Технолошки факултет,      

 Др Ђорђе Окановић, Институт за прехрамбене технологије у 

Новом Саду, 

 Др Вера Поповић, Институт за ратарство и повртарство Нови Сад,  

 

Организациони одбор 
 

Председник : 

 Никола Алексић, директор Еколошког покрета Новог Сада 
 

Потпредседник : 

 Angelo Mancone, Legambiente Veneto, Rovigo, Italia 
 

Секретар: 

-   Зоран Ковачевић, организатор у Еколошком    

покрету Новог Сада 

 

Чланови : 

 Проф. др Драгослав Стоиљковић, Универзитет у Новом Саду, 

Технолошки факултет  

 Проф. др Милан Стануловић, Универзитет у Новом Саду, 

Медицински факултет 

 Милан Вурдеља, Ректорат Универзитета у Новом Саду 

 Др Стеван Домазет, Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 



 Мр Слађана Ђурановић, проф. енглеског језика и књижевности 

 Мр Миленко Кошутић, дипл.инж., комерцијални сарадник ФИНС-а 

 Братимир Нешић, дипл.инж., Универзитет у Приштини, сарадник 

Еколошког покрета Новог Сада 

 Марина Самсонов, проф. енглеског језика, преводилац 

 Лука Вујасиновић, веб администратор Еколошког покрета Новог 

Сада 

 

Котизација 
 

        До 10. јула 2018. године котизација по раду износи 100 €. Плаћа 

је први аутор. 

        После 10. јула котизација износи 200 €. 

        Котизације су ослобођене следеће категорије аутора: студенти, 

студенти мастер студија, докторанти, пензионисани научни 

радници уколико буду присутни на излагању својих радова, као и 

чланови Научног одбора. 

        Радови за које се котизација не уплати до 31. августа 2018. 

године неће бити штампани у тематском зборнику Еко-

конференције® 2018. 

        Учесници (слушаоци) плаћају котизацију у истом износу. 

 

Ауторима радова и учесницима (слушаоцима) уплаћена котизација 

обезбеђује: 

-   тематски зборник радова Еко-конференције® штампаних у 

целовитом облику на енглеском језику, 

-   свакодневни заједнички ручак у ексклузивном ресторану, 

-   освежење током радног дела Еко-конференције® и 

учешће на пратећим културним садржајима : 

  -   природњачка изложба, 

-   концерт, 

-   свечана вечера по завршетку радног дела Еко-конференције®, 

-   стручна екскурзија са обезбеђеним ручком. 
 

Котизација се уплаћује у динарској противвредности на дан уплате на 

наменски  жиро рачун Еколошког покрета Новог Сада: 

 

НАЗИВ РАЧУНА: ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈА НОВИ САД 1995 

 

БРОЈ РАЧУНА: 355-320063728627 

 

БАНКА: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 

 

Девизне уплате се могу уплатити на девизни жиро рачун: 



  
 

 
MONEY TRANSFER PAYMENT INSTRUCTIONS IN EUR 

In order to remit EUR amounts to your account with VOJVOĐANSKA 

BANKA AD please proceed according to 

following payment instructions: 

S poštovanjem / Kind regards 

 

"VOJVOĐANSKA BANKA AD 

MEMBER OF OTP GROUP" 

14.03.2018 

 

56A Intermediary Institution - BIC 

DEUTDEFF 

DEUTSCHE BANK AG 

FRANKFURT AM MAIN, DE, GERMANY 

57A Account With Institution - BIC 

/100 9365289 0000 

VBUBRS22 

VOJVODJANSKA BANKA AD 

NOVI SAD, RS 

59 Beneficiary Customer - Name & Address 

/RS35355000320063729015 

ECO-CONFERENCE OF NOVI SAD 1995 

BULEVAR CARA LAZARA 83/1-11 

NOVI SAD, RS 
 

 

Рокови 
 

Моле се аутори да пријаву што пре доставе ради увида и даљег 

контакта. 

Рок за достављање радова је 30. мај 2018. године. 

Рок за уплату котизације је 1. јун 2018. године. 

 
 

Место свечаног отварања Еко-конференције® 
 

ЈП ,,Спортско и пословни центар Војводина”, ул. Сутјеска бр. 2, 

Нови Сад 

 

Место одржавања радног дела Еко-конференције®  
 

 

Покрајински завод за заштиту природе, Радничка 20А, Домаћин 

радног дела Еко-конференције® 2018. 



 

Достава радова  
 

Радови се достављају на коректном енглеском језику у целини, 

максимално нa 8 страница А-4 формата са подешеним маргинама на 

TOP: 62 mm; BOTTOM: 50 mm; LEFT: 45 mm; RIGHT: 40 mm, са 

абстрактом и кључним речима. 

Радови на лоше преведеном енглеском језику неће бити 

узимани у разматрање. 

 

 

Сви радови подлежу рецензији.  

Аутори из Србије се моле да рад приложе и на српском језику у 

целини. 

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ : 
 

       Пријава рада служи само ради евидентирања могућих аутора и 

контактирања са ауторима радова ради ажурирања потребних 

исправки на захтев рецензената.  

 Рад је потребно послати на e-mail организатора, уз проверу 

пријема. 

Уколико аутори немају могућности да пошаљу рад e-mail-ом, рад треба 

послати поштом на адресу организатора на CD-u са две одштампане 

верзије рада.  

       Адреса организатора се налази на пријави рада. 

 

 

 

 
 

Техничко упутство за писање радова 
 

       За едитовање текста користити Microsoft Word for Windows. 

       Фонт :  Times New Roman, Single Space (проред 1). Не користити 

Footnote. 

 Потребно је унифицирати све наслове, наводнике, повлаке, ознаке 

за набрајање и слично: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  6,2 cm 

Оловком означити број странице 

 

Ширина текста = 12,5 cm 

 

Овај простор неопходно је оставити празним 

 2,5 cm 

за уношење знака Конференције (шест празних     

 редова, 10pt, само на првој страни) 

 

 ( Један празан ред, 10pt ) 

 

Десно 4 cm 

Лево 4,5 cm 

 

Први аутор1, Други аутор2, ... (Титула, име и презиме - 10pt, bold, center) 
1Први назив установе (10pt, center) 

2Други назив установе (10pt, center) где ради аутор 

(Три празна реда, 10pt) 

 

НАЗИВ РАДА У НАЈВИШЕ ДВА РЕДА .... 

(12pt, bold, all caps, center) 

 

(Два празна реда, 10pt) 

 

Висина текста 

18,5 cm 

 

Abstract (10pt, bold, center) 

 

(Један празан ред, 10pt) 

Текст abstract-а треба да садржи највише осам 

редова .... (9pt, први ред увучен -  

tab stop position - 0,5 cm,  justify) 

 

(Један празан ред, 10pt) 

 

Key words: пример, ... (10pt, italic, до 5 кључних речи) 

 

(Три празна реда, 10pt) 

 



УВОД 

                         (и сви остали наслови, 12pt, all 

caps, center, без нумерације) 

 

(Два празна реда, 10pt) 

 

Текст рада ...........   (10pt, први ред увучен - tab 

stop position - 0,5 cm, justify) 

 

(Два празна реда, 10pt) 

 

(Један празан ред, 10pt) 

 

Слика 1. Наслов слике. 

(10pt, italic, center,  колор фотографије и слике 

треба прилагодити црно-белој техници штампе) 

 

Доле 5 cm 

 

Оловком означити број странице 

Ширина текста = 12,5 cm 

 

(Један празан ред, 10pt)  

 

Табела 1. Наслов табеле. ( 10pt, italic, center ) 

   

   

   
 

Висина текста 

18,5 cm 

 (Један празан ред, 10pt) 

 

 Када се у тексту јављају формуле ( на пример )  

 

 (Један празан ред, 10pt) 

                                                         (1) 

 (Један празан ред, 10pt ) 

 

(Функције, променљиве и грчка слова су italic, бројеви и остала  

                            слова normal, 

величина основног фонта је 10pt, индекси 7pt, симболи 14pt.  

Једначине се центрирају, уколико се нумеришу број се равна уз  

                            десну ивицу) 

 

 (Два празна реда, 10pt) 

                                            ЗАКЉУЧАК 

 

 (и сви остали наслови, 12pt, all caps, center, без нумерације) 

 

 (Два празна реда, 10pt) 

Десно 4 cm 

Лево  4,5 cm 



 

 (Два празна реда, 10pt) 

 

ЛИТЕРАТУРА  (10pt, all caps, Alignment Left) 

 

 (Један празан ред, 10pt) 

 

 1. Петровић П., Петровић П.: Пример приказа литературе                   

                             (наслов - italic ) 

 Издавач, Страна, Место, Година ( 10pt, Numbering, Цитирати по       

                             абецедном реду ). 

 
НАПОМЕНЕ : 

 

 Радови неће бити накнадно лекторисани. За тачност 

превода на енглески језик одговара аутор. 

 Радови на лоше преведеном енглеском језику неће бити    

  разматрани. 

 Потребно је пријавити радове који нису до сада  

  публиковани.  

 Сви радови подлежу рецензији. По извршеној рецензији  

  прихваћени  радови ће бити штампани у тематском   

  зборнику Еко-конференције®  

 У зависности од жеља аутора и броја приспелих радова   

  Научни одбор задржава право одлуке о начину  

  презентације рада (постером или рефератом) у складу са  

  временом за излагање радова. 

 Учесници могу бити само једном први аутори и једном  

  коаутори радова. 

 

     На крају, уз срдачан поздрав и захвалност на спремности да 

својим учешћем допринесете успешној реализацији XХII 

Међународне научне Еко-конференције®, изражава се нада да ће 

рад бити достављен у назначеном термину. 
 

Постери 
 

Одлуку о начину представљања радова доноси искључиво Научни 

одбор у складу са бројем расположивих радова. Излагачи постера такође 

морају свој рад усмено изложити у краћем времену.  

Максимална димензија постера је 80 х 100 cm. 

 

Општи програм рада 

Еко-конференције® 2018 
 

Среда,    26. септембар 

 

Ј.П. Спортско пословни центар „Војводина”, ул. Сутјеска 2. 

 



10.00 - 13.00   Свечано отварање Еко-конференције® 2018: 

-  културно уметнички програм 

-  отварање Еко-конференције®  

-  поздравни говори 

-  излагање два реферата по позиву 

-  коктел  

 

13.00 - 15.00   Пауза за ручак 

 

 

Радни део 

 

          Покрајински завод за заштиту природе, Радничка бр. 20а 

 

Аутори радова имаће на располагању потребну технику за 

презентацију рада (видеобим, графоскоп) током десет минута излагања. 

Редослед излагања радова по сесијама биће утврђен у завршном 

програму рада на основу приспелих радова и могућности излагања. 

У зависности од жеља аутора и броја приспелих радова 

Научни одбор задржава право одлуке о начину презентације рада 

(постером или  рефератом) у складу са временом за излагање 

радова. 

 

14.00 - 15.00   Постављање постера 

 

15.00 - 19.00   Излагање радова  

      Постер сесија  

 

17.00 - 17.30   Пауза за освежење 

 

Током радног дела учесницима Еко-конференције® биће 

приређена природњачка изложба у просторијама Покрајинског завода 

за заштиту природе коју могу разгледати у паузи радног дела Еко-

конференције®. 

 

20.00  Концерт  

             

Четвртак, 27  . септембар 

 

08.00 - 09.00   Постављање постера 

 

09.00 - 13.00   Излагање радова  

      Постер сесија  

 

11.00 - 11.30   Пауза за освежење 



 

13.00 - 15.00   Пауза за ручак 

 

14.00 - 15.00   Постављање постера 

 

15.00 - 19.00   Излагање радова  

      Постер сесија  

 

17.00 - 17.30   Пауза за освежење 

 

 

20.00   Свечана вечера поводом завршетка  радног дела Еко- 

            конференције® 2018 

 

Петак, 28. септембар 

 

Стручна екскурзија 

 

10.00    Полазак: 10.00 часова 

 

15.00    Повратак : 15.00 часова 

 

 

Дестинација : ________________________________________________ 

 
 

ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ У НОВОМ САДУ 
 

Овлашћена туристичка агенција задужена за смештај учесника и 

гостију Еко-конференције® је: 
 

КОМПАС 

Бул. Михајла Пупина 15, Нови Сад 

тел:  021/ 6611-299; 6612-306; 423-788 

фаx: 021/ 6622-221; 6616-468 

e-mail : kompasns@eunet.rs 
 


