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11000 Београд
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Датум: 19.3.2018.

ПРЕДМЕТ: Позив за представљање факултета на ГИС Форуму 2018, к ао и за учествовање студената
са ауторским радовима
Поштовани,
Обавештавамо вас да ће 15.5.2018. године у Хотелу "М" у Београду бити одржана целодневна
стручна конференција ГИС Форум у организацији удружења ГИС центар.
Позивамо вас да се као факултет представите привреди и студентима на штандовима који ће бити
постављени испред конференцијске сале. Цена учешћа је 20.000 динара и покрива трошкове
израде штанда и котизације за 2 учесника.
Поред тога, као и претходних година позивамо и ауторе, који су користили ГИС у нучноистраживачком раду, да изложе резултате свог рада. Прихваћени ауторски радови ће бити
објављени на паноима током конференције као и у зборнику радова, а аутори најбољег
студентског ауторског рада ће бити награђени са 10.000 динара.
Рад треба да буде написан у складу са упутством за писање радова и достављен најкасније до
29.4.2018. године. Више о томе на сајту: www.gisforum.rs.
Молимо Вас да обавештење о Конференцији објавите на огласној табли факултета.
С поштовањем,
_______________________
Дајан Сандић
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