
ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ НА ИЗРАДИ 48. БРОЈА ГЛАСНИКА КОМОРЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Позивамо вас да узмете активно учешће у изради  новог  броја информативног гласила Инжењерске 
коморе Србије − Гласник Инжењерске коморе Србије. У Гласнику објављујемо вести о одржавању 
стручних скупова и конференција, о догађањима у земљи и свету у области планирања и изградње, 
као и остале вести у циљу информисања чланства.

Стално унапређујући квалитет и оправдавајући реноме који је Гласник стекао захваљујући 
професионализму и објективности извештавања, три пута годишње својим члановима, сарадницима, 
ужој и широј стручној јавности поклањамо богат спектар стручних и информативних текстова, о чему 
може посведочити и 47. број Гласника, издат у децембру ове године. Овај број Гласника посвећен 
је Архитектонско-урбанистичком форуму, одржаном у Београду, на коме је разматран положај 
естететских категорија у архитектури и урбанизму, односно, у стварању и чувању грађене средине.

Велики број страница изузетно богатог 47. броја испунили су стручни текстови ваших колега, те ћете 
ту наћи теме из области грађевинарства, технике и технологије, урбанизма, просторног планирања, 
архитектуре, заштите животне средине и обновљивих извора енергије. Читаћете o састанку регионалних 
комора у Љубљани, о скуповима и конференцијама струковних организација и удружења са којима 
дуги низ година сарађујемо, о одржаним предавањима, стручним посетама и другим активностима 
које смо спровели у претходном периоду, као и о утисцима са сајмова енергетике и животне средине, 
књига, намештаја и машина и алата за дрвну индустрију.

Електронско издање 47. броја Гласника Инжењерске коморе Србије – погледајте путем линка: 
http://www.ingkomora.org.rs/glasnik/47/download/Glasnik_br_47.pdf

У припреми је 48. број Гласника Инжењерске Коморе Србије, са тежњом да буде још 
бољи и још богатији стручним текстовима.

ГЛАСНИК
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

http://www.ingkomora.org.rs/glasnik/46/


Уколико сте у могућности и желите да пишете за нови број Гласника, уколико желите да наше чланове и 
ширу јавност упознате са актуелном темом из домена ваше струке, односно да своју идеју или ставове 
поделите са другим члановима Коморе, своје прилоге нам можете послати електронским путем на 
адресу: redakcija@ingkomora.rs.

Рок за слање прилога: 24. фебруар 2023. године
Постаните наш сарадник и учествујте у креирању вашег и нашег Гласника. Будите креативни, 
објективни, актуелни и афирмативни и својим текстовима допринесите његовом квалитету. 

Приликом израде текстова, молимо вас да поштујете следећа упутства:
•Радови морају бити написани ћириличним писмом и достављени у WORD формату;
•Обим текста би требало да буде од две до (максимално) пет куцаних страна. Текст треба да 
садржи наднаслов (тема текста), наслов, поднаслов (садржај текста у једној реченици) 
и податке о аутору (име, презиме, академско и стручно звање, број лиценце, контакт телефон);
•Уз текст је пожељно доставити две до три фотографије, на које полажете ауторска права, или 
сте добили право на коришћење фотографија од стране аутора, или спадају у фотографије које се 
користе безнакнадно, уз напомену да фотографија увек мора бити без територијалног или временског 
ограничења коришћења; фотографије је неопходно доставити одвојено од текста у високој 
резолуцији (300 DPI); уколико фотографије нису достављене, Редакција ће текст опремити 
фотографијама у складу са темом.
•Ако је чланак пре објављивања у „Гласнику“ био изложен на стручном скупу (под истим или сличним 
насловом), или био објављен на било који други начин, податак о томе се наводи у посебној напомени 
у оквиру фусноте на крају текста.
О објављивању текстова одлучује Редакција Гласника, а о износу хонорара за ауторе објављених 
текстова одлучује Управни одбор Инжењерске коморе Србије, на предлог Редакције.
Редакција задржава право прилагођавања текста општим правилима уређивања часописа, које се 
односи на измене наслова, увода и прелом текста у складу са форматом часописа. Након обраде, 
текст ће вам бити послат на ауторизацију.
За додатна питања можете се обратити Редакцији на телефон 011/655−7413 или на имејл-адресу: 
redakcija@ingkomora.rs.
Са жељом да успешно сарађујемо на изради новог броја Гласника, срдачно вас поздрављамо.

С поштовањем,
Редакција информативног гласила Инжењерске коморе Србије

Гласник Инжењерске коморе Србије 
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